BUPATI BANYUWANGI
POKOK-POKOK SAMBUTAN BUPATI BANYUWANGI

PADA ACARA PEMBUKAAN MUSRENBANG
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013
TANGGAL 21 MARET 2013

Assalaamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh
Yang saya hormati :
 Sdr. Wakil Bupati Banyuwangi;
 Sdr. Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD
Kabupaten Banyuwangi;
 Para Anggota FORPIMDA Kabupaten Banyuwangi;
 Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur atau yang
mewakili;
 Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan Malang atau yang mewakili;
 Sdr. Sekretaris Daerah beserta Para Asisten dan
Staf Ahli;
 Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi;
 Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua
Dharma Wanita Kabupaten Banyuwangi;
 Para pejabat instansi vertikal;
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 Para Pimpinan Perguruan Tinggi di Banyuwangi;
 Sdr. Camat se Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa
serta Kepala Kelurahan se Kabupaten Banyuwangi;
 Para tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 Para Ketua Orpol, Ormas, Organisasi Profesi, LSM,
Wartawan Media Cetak dan Elektronik;
 Undangan dan hadirin peserta musrenbang yang
berbahagia.
Mengawali sambutan ini, saya mengajak para
hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke
hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi
yang cerah ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan
dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti acara
pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2013
dalam
rangka
penyusunan
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014.
1. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul
bersama-sama untuk menyatukan tekad, pikiran,
dan langkah-langkah kita untuk meningkatkan
pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi
tahun 2014, dan sekaligus untuk meningkatkan
kerja sama yang lebih efektif dalam konteks
pembangunan manusia secara komprehensif.
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2. Pada kesempatan ini saya mengajak Saudara semua,
dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang
dimiliki,
untuk
mengintegrasikan,
mendialogkan pikiran dan pandangan masingmasing, guna mempercepat langkah dan memacu
kinerja
pembangunan
daerah
Kabupaten
Banyuwangi. Saya mengajak Saudara semua untuk
bekerja sekuat tenaga, berlari lebih cepat lagi
di tahun 2014, tidak hanya karena kita telah
sampai pada tahun keempat masa pemerintahan
Saya bersama Saudara Yusuf Widyatmoko periode
2010-2015, tetapi juga karena tantangan kedepan
yang kita hadapi semakin berat.
3. Saat ini kita sedang hidup dalam era global, dalam
ruang tanpa batas (borderless country). Sehingga
segala peristiwa yang terjadi saat ini di seluruh
belahan dunia dapat kita saksikan saat ini juga
(realtime), yang dapat mempengaruhi pikiran,
perilaku, situasi dan kondisi kita. Saya ingin
mengajak Saudara menengok peristiwa yang tengah
terjadi di Eropa dan beberapa negara penopang
ekonomi dunia. Bank Dunia melaporkan bahwa
ekonomi Eropa pada posisi minus 0,3 persen,
sementara pada tahun 2013 diperkirakan stagnan
pada posisi 0,7 persen. Pertumbuhan ekonomi
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China, India dan beberapa negara di Asia
diperkirakan melambat pada tahun 2013.
4. Sementara, Ekonomi Indonesia tahun 2011 tumbuh
6,5 persen, tahun 2012 tumbuh sebesar 6 persen
dan pada tahun 2013 diprediksi tumbuh 6,5 persen.
Ekonomi Indonesia tumbuh optimum pada kuartal 3
tahun 2013 sebesar 6,2 - 6,8 persen. Ekonomi
Indonesia tetap tumbuh ditengah kelesuan
ekonomi dunia.
5. Brdasarkan data terbaru BPS, pertumbuhan ekonomi
yang meningkat dari 7,02 pada tahun 2011 menjadi
7,18 pada tahun 2012 dengan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB
sebesar 30,2 Trilyun. Ekonomi Banyuwangi tahun
2013 diprediksi (optimis) tumbuh mencapai 7,20
persen dan pada tahun 2014 mencapai 7,24 persen.
Indek Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan
mencapai 70,2 tahun 2013 dan sebesar 70,8 pada
2014. Kalau Saudara perhatikan, target-target ini
sangat tinggi, tapi yakinlah dengan kerja keras dan
kesungguhan kerja kita, Insyaalllah target tersebut
akan bisa dicapai.
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6. Inflasi
tahun
2012
sebesar
5,25
persen,
diproyeksikan pada 2013-2014 tetap stabil
pada kisaran 5 sampai dengan 5,2 persen.
Inflasi pada kisaran ini memberi pengaruh yang
positif dalam mendorong perekonomian. Jika inflasi
diatas 10 persen (hiperinflasi) akan menyebabkan
gangguan stabilitas ekonomi karena menurunnya
daya beli masyarakat sebagai akibat harga-harga
meningkat.
7. Daya beli masyarakat diharapkan meningkat
didorong pendapatan yang meningkat. Pendapatan
perkapita masyarakat yang merupakan salah satu
tolok ukur peningkatan kesejahteraan menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan dari 16,8 juta per
kapita per tahun pada 2011 menjadi sebesar 18,1
juta per kapita per tahun, atau sebesar 1,5 juta per
kapita per bulan.
8. Dalam struktur ekonomi Banyuwangi, Pertama,
Sektor pertanian memberi kontribusi paling besar
yang mencapai 47,48 persen dengan rata-rata
pertumbuhan 5,77 persen. Sedangkan di Jawa
Timur, sektor pertanian hanya memberikan
kontribusi
rata-rata
16,84
persen
dengan
pertumbuhan
rata-rata
2,52
persen.
Ini
menunjukkan bahwa sektor Pertanian Banyuwangi
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menjadi andalan Provinsi Jawa Timur bahkan
nasional. Kedua, Sektor Perdagangan hotel dan
restoran yang ditopang oleh berkembangnya
perdagangan, UKM dan pariwisata memberi
kontribusi paling besar kedua yang mencapai
mencapai
23,72
persen
dengan
rata-rata
pertumbuhan 5,77 persen. Jika kedua sektor ini
didorong peningkatan produktifitasnya, maka akan
menggerakkan ekonomi Banyuwangi sebesar
71,2 persen, selebihnya sebesar sebesar 28,8
persen sebagai dampak ikutan (multipier effect) dari
bergeraknya kedua sektor tersebut.
9. Pertemuan hari ini sangat penting untuk merancang
langkah, menyusun program dan kegiatan lebih
inovatif untuk memastikan bahwa taraf hidup
masyarakat Banyuwangi ke depan semakin baik.
Saya ingin memastikan bahwa setiap aktifitas yang
Saudara rancang memberikan kontribusi
maksimal terhadap percepatan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat di
Banyuwangi.
Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggitingginya kepada perbankan dan semua pihak terkait
yang telah menunjukkan peningkatan kinerjanya
dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan
ekonomi Banyuwangi antara lain ditunjukkan dari
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meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2012
sebesar 4,2 Trilyun rupiah atau naik 23,5 persen
dari tahun 2011. Peningkatan ini melampaui
peningkatan DPK Jawa Timur sebesar 16 persen.
Outstanding Credit di Banyuwangi sebesar 5,4
rupiah, meninkat sebesar 33% dibanding tahun 2011
dengan Non Performing Loan (NPL) hanya 2,24
persen. Outstanding kredit Bondowoso sebesar 1,8
triliun, Kab. Probolinggo sebesar 2,2 triliun, Kab.
Situbondo sebesar 2,1 triliun, Kota Probolinggo
sebesar 1,9 triliun, dan Kab. Lumajang sebesar 2,2
triliun.
10. Uraian tersebut merupakan jawaban terhadap
analisis Bappenas yang masih mengkategorikan
Banyuwangi sebagai daerah yang tumbuh lambat,
namun diakui Bappenas, bahwa Banyuwangi
termasuk dalam kategori Kabupaten yang mampu
menurunkan kemiskinan, dari 20,09 persen
tahun 2009 menjadi 10,48 persen tahun
2012. Ini sebagai indikasi bahwa pertumbuhan
ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat miskin.
11. Pertumbuhan
ekonomi
Banyuwangi
merupakan akumulasi tumbuhnya ekonomi
di kecamatan-kecamatan. Pada tahun 2012,
terdapat 6 kecamatan yang telah meningkat
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statusnya dari kecamatan yang tumbuh rendah
menjadi kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi
sedang. Kedepan pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan IPM di Kecamatan akan terus kita
dorong, terutama pada kecamatan-kecamatan
dengan IPM rendah dan pertumbuhannya masih
dibawah pertumbuhan ekonomi Banyuwangi.
Kecamatan-kecamatan yang relatif tertinggal agar
segera bangkit, belajar dan memacu diri mengejar
ketertinggalannya.
12. Kita harapkan dukungan semua pihak untuk terus
mendorong tumbuh dan bergeraknya ekonomi
Banyuwangi. Pemerintah akan terus berupaya
merealisasikan kinerja dan realisasi antara
lain :
 Pembangunan Pabrik Gula,
 PT. Semen Bossowa, dsb
yang telah melakukan groundbreaking beberapa
waktu yang lalu.
13. Untuk itu, Pemerintah daerah terus berupaya
memberikan insentif investasi, membangun
infrastruktur strategis, antara lain Bandara,
Pelabuhan, Jalan dan Jembatan. Pada tahun 2014
direncanakan dibangun jalan sepanjang 500 km,
serta penyiapan Kawasan Industri Wongsorejo.
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14. Ekonomi Banyuwangi harus tumbuh, dengan
keseimbangan antara ekonomi ~ ekologi ~
sosial. Untuk itu penataan ruang terbuka hijau,
merupakan jawaban atas problem pembangunan
perkotaan tidak hanya fokus masalah ekonomi,
namun
juga
membangun
lingkungan
(keseimbangan ekologi dan sosial) melalui
penyediaan space yang memadai untuk interaksi
publik.
15. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah
turut
mensukseskan
Banyuwangi
Digital
Society (B-Diso). Ini merupakan salah satu
terobosan yang kita dorong untuk meningkatkan
efisiensi kinerja birokrasi (e-office), meningkatkan
layanan (e-education, e-office), melipatgandakan
promosi potensi lokal Banyuwangi (goes to UKM,
zakat online), dan menjadi jembatan bagi
percepatan kemajuan ekonomi Banyuwangi (cyber
village). Bagi kami, Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) bagi kami adalah infrastruktur
kelima yang kami bangun karena di tahun pertama
kami telah bangun empat infrastruktur yakni jalan,
jembatan, bandara dan pelabuhan.
Dirut PT Telkom menyampaikan bahwa saat ini
Banyuwangi adalah kabupaten dengan jaringan wifi
& ekosistem digital terlengkap dan terbesar di
Indonesia. Dengan akses internet ini, warga
Banyuwangi telah membuka pintu dunia yang tidak
terbatas.
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16. Semua itu tidak lain, bahwa kita berharap
kesejahteraan masyarakat meningkat, SDM di
Banyuwangi
produktif
(positif)
untuk
mewujudkan Banyuwangi lebih baik lagi, yang
ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi yang
meningkat
ditunjang
peningkatan
indeks
pembangunan manusia (IPM).
17. IPM yang meningkat terutama ditunjang kinerja
bidang pendidikan dan kesehatan yang
meningkat. Seluruh capaian kinerja bidang
pendidikan tahun 2012 telah melampaui target,
kecuali APK SD. Meskipun demikian
capaian
tersebut telah melampaui 100. Demikian pula
kinerja kinerja bidang kesehatan tahun 2012,
hampir secara keseluruhan
telah melampaui
target. Angka kematian bayi, Angka kematian ibu,
dan Persentase balita gizi buruk, menurun
signifikan dari tahun sebelumnya.
18. Untuk itu saya minta semua pihak memberi atensi
dan meningkatkan kepedulian khusus kepada
warga miskin dan kelompok rentan. Inovasi
langkah peningkatan pendidikan, kesehatan, dan
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ekonomi dengan sasaran warga miskin harus terus
ditingkatkan di 2014. Sehingga pada tahun 2014
angka kemiskinan di Banyuwangi bisa menurun lagi
mencapai angka dibawah 10 persen.
19. Pemerintah
daerah
terus
berupaya
menggerakkan dan meningkatkan fasilitasi
terhadap UKM dan ekonomi mikro. KUR Mikro
Banyuwangi tahun 2012 sebesar mencapai 2,22
Trilyun rupiah. Bandingkan Bondowoso (769 Milyar
rupiah), Situbondo (814 Milyar rupiah), Kota
Probolinggo (444 Milyar rupiah), Kab Probolinggo
(764 Milyar rupiah), Lumajang (974 Milyar rupiah).
20. Pada berbagai kesempatan saya sampaikan, jika
belum
bisa
meningkatkan
kesejahtraan
masyarakat,
kita
harus
menekan
beban
pengeluarannya. Para penderes kelapa, tukang
sapu,
juru
parkir
harus
mendapat
perlindungan. Demikian pula para pedagang kecil
tradisional harus mendapat perlindungan, sebab
sehebat apapun modal, selama rakyat tidak
diproteksi akan kalah.
21. Perlindungan juga harus diberikan kepada
kelompok rentan, anak-anak sebagai generasi
penerus. Kita berharap generasi mendatang tidak
hanya cerdas, kuat secara intelektual, ekonomi
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namun juga harus berakhak mulia. Untuk itu saya
saya minta para orang tua untuk memberi
contoh baik (keteladanan) kepada anakanak. Saya telah menginstruksikan Pembatasan
Jam Nonton TV di rumah bagi anak usia sekolah
pukul 18.00 s/d 19.00 WIB, penutupan lokalisasi,
dan berbagai aktifitas lainnya untuk memberi iklim
yang lebih baik bagi berkembangnya akhlak mulia
di Banyuwangi.
22. APBD kita terbatas, tidak semua dapat dibiayai
dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Peran
serta masyarakat dalam pembangunan daerah
harus ditingkatkan, sinergi dan koordinasi secara
intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat
sehingga mendapatkan dukungan APBN dan APBD
Provinsi Jawa Timur, sinergi dengan stakeholder
untuk
menggerakkan
Corporate
Social
Responsibility (CSR) dan kerjasama pemerintahswasta dalam konsep public private partnership.
23. Kedepan kita akan lebih fokus pada peningkatan
prioritas unggulan Banyuwangi sebagai
trigger
peningkatan
ekonomi
dan
kesejahteraan melalui Peningkatan Produktifitas
Pertanian,
Peningkatan
Kunjungan
&
Pengembangan
Destinasi
Wisata,
serta
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Peningkatan Produktifitas & Network Marketing
UKM dengan tetap menjamin terlaksananya
Prioritas
Wajib
(Layanan
Pendidikan
dan
Kesehatan)
dengan
ditunjang
peningkatan
infrastruktur serta dukungan segenap stakeholder
pembangunan daerah.
24. Di sektor pertanian, kita akan terus menggerakkan
pertanian tanaman bahan makanan (Tabama)
merupakan penopang utama sektor Pertanian
(52,6 persen), Perikanan, Perkebunan, peternakan,
dan kehutanan. Produksi padi tahun 2012 sebesar
772,1 ribu ton akan terus kita tingkatkan pada
tahun-tahun mendatang. Demikian pula komoditas
jagung dan kedelai. Populasi ternak, produksi dan
konsumsi susu, telur dan daging menjadi
tantangan untuk terus ditingkatkan pada 2014.
25. Di
sektor
pariwisata,
telah
menunjukkan
peningkatan kinerja yang signifikan. Wisatawan
Mancanegara tahun 2012 sebesar 451 ribu dengan
rata-rata lama tinggal 2,1 hari. Kondisi ini harus
terus
ditingkatkan
sebagai
pengungkit
meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
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26. Saya minta integrasi layanan pendidikan dan
kesehatan melalui keterpaduan posyandu dengan
PAUD untuk mewujudkan balita yang sehat, cerdas
dan berakhlak. Hal ini mengingat bahwa 80 persen
tumbuh kembang otak terjadi pada usia 2 tahun
dan menjadi 98 persen pada usia 5 tahun.
27. Di bidang pertanian, arahan saya sangat jelas :
pertahankan posisi Banyuwangi sebagai lumbung
pangan nasional di Jawa Timur, yang memberikan
kontribusi produksi pangan nasional. Produksi
beras Banyuwangi tahun 2012 sebesar 373,18 ribu
ton dan surplus beras sebesar 269,4 ribu ton harus
ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang.
Demikian pula produk perikanan, daging, jagung,
kedelai harus tetap dijaga dan ditingkatkan.
28. Untuk itu dengan dukungan semua pihak,
pemerintah akan terus berupaya meningkatkan
layanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang
pendidikan, pada tahun 2014 prioritas diarahkan
pengurangan
disparitas
(ketimpangan)
kualitas
pendidikan
antar
wilayah
serta
Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

14

29. Di bidang kesehatan, telah banyak langkah dan
inovasi serta prestasi yang diraih. Kedepan proritas
diarahkan pada Peningkatan Akses & Kualitas
Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Kesehatan Ibu
& Anak, serta Peningkatan pemberdayaan
masyarakat untuk mandiri hidup sehat.
30. Di bidang pertanian, prioritas diarahkan pada
Perluasan Penerapan SRI (System of Rice
Intensification) dengan dukungan pupuk organik
dan
infrastruktur
irigrasi
yang
memadai,
pengendalian areal abadi lahan sawah pertanian
sebesar 61 ribu ha, pengembangan program 10
ribu untuk peningkatan perikanan budidaya,
pengembangan sapi perah serta optimalisasi
kinerja penyuluh.
31. Di bidang pariwisata, Pemerintah akan terus
mengembangkan DIAMOND TRIANGLE (segitiga
berlian) dengan focus Ecotourism berbasis alam
dan budaya sehingga tidak merubah alam, tidak
hiruk pikuk, dan tidak diijinkan karaoke dan
diskotik.
32. Pemberdayaan UKM menjadi komitmen Pemerintah
Daerah untuk terus ditingkatkan melalui inovasi
penggunaan teknologi tepat guna sebagai
instrumen efisiensi dan peningkatan kualitas
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produk, peningkatan akses dan jangkauan
pemasaran, peningkatan mutu produk, serta
peningkatan akses permodalan.
33. Upaya tersebut dapat dicapai dengan serangkaian
langkah :
 BE PROACTIVE! - Jadilah Proaktif
 BEGIN WITH THE END IN MIND - Mulailah
segala sesuatu dengan gambaran akhirnya.
(menggambarkan hasil yang ingin dicapai
secara jelas)
 FIRST THINGS FIRST - Selalu dahulukan yang
LEBIH UTAMA, FOKUS PADA PRIORITAS.
 THINK WIN WIN - Berpikirlah 'menangmenang', bukan 'menang-kalah‘. Berpikir
MENANG-MENANG berarti selalu mengutamakan
kerja sama, kooperatif, dan menguntungkan
kedua belah pihak
 SEEK FIRST TO UNDERSTAND, THEN BE
UNDERSTOOD - Pahami orang lain lebih dulu,
baru mereka memahami Anda
 SINERGIZE - Selalu melakukan SINERGI artinya
menggabungkan
kekuatan
kita
dengan
kekuatan orang lain untuk berkarya, bukan
untuk bersaing atau menjatuhkan.
 SHARPEN THE SAW - Asahlah gergaji agar
senantiasa tajam dan berfungsi baik (Fisik,
emosional, Mental, Spiritual)
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Hadirin yang saya hormati,
Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk
menjadi perhatian kita bersama di dalam pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.
Selanjutnya dengan memohon ridho Allah SWT dan
dengan
mengucap
Bismillahirohmaanirrahim,
Musrenbang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 secara
resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.
Semoga Allah SWT memberikan ridho dan keberkahan
kepada kita.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya,

Wallahul muwafiq ila aqwaamit thoriq,
Wassalaamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.SI
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