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TENTANG LTKL
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) merupakan forum 
kolaborasi yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten untuk 
implementasi pembangunan berkelanjutan. LTKL terbentuk 
dengan 8 kabupaten anggota pada bulan Juli 2017 kemudian 
sejak Rapat Umum Anggota 2019, LTKL memiliki 11 kabupaten 
anggota yang tersebar di 8 provinsi dan terdaftar sebagai 
anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia 
(APKASI). Melalui LTKL, kabupaten anggota didorong untuk 
mengimplementasikan skenario pembangunan dengan 
menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan melalui 
kolaborasi multipihak di setiap kabupaten maupun antara 
kabupaten anggota. Sebagai forum, LTKL juga bertugas untuk 
menghubungkan kebutuhan dari nasional dan mitra jejaring 
pembangunan global serta pemangku kepentingan lainnya, 
seperti masyarakat sipil, akademisi, dan swasta untuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten.
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11 Kabupaten Anggota LTKL mencakup total luas 
wilayah  4% dari total wilayah seluruh Indonesia

± 1.718.711 Ha (20%)

± 8.551.590 Ha

± 4.823.686 Ha (56%)

Nilai total angka kemiskinan di seluruh kabupaten 
anggota LTKL berkontribusi 2% dari total angka 
kemiskinan di tingkat nasional 

± 152.361.980 Milyar 
Rata-rata Pendapatan Asli Daerah

± 582.795 Jiwa
Total Angka Kemiskinan 

68,03 Rata-Rata 
Indeks Pembangunan Manusia

SOROTAN UTAMA LTKL 2019

± 1.180 Total Peserta 
yang mengikuti Kegiatan LTKL

20 Nota Kesepahaman

Capaian LTKL 2019

Komunikasi, Jangkauan & Pelibatan 

± 2.008 Pengikut Instagram

± 2,34 Tingkat Pelibatan 

± 76.972 Pengguna Facebook

37 Video Inovasi 

317 Pemberitaan Media Online

± 710 Pengguna yang 
mengakses website

#LingkarTemuKabupatenLestari
Hashtag yang paling sering 

digunakan

Tingkat Pelibatan
29%
Swasta

6%
Pemerintah 

Nasional

6%
Asosiasi

5%
Komunitas

15%

39%
Mitra Pembangunan
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Pemerintah Kabupaten
Aceh Tamiang
Mitra:
• Forum Konservasi Leuser
• IDH
• Earthworm

Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin
Mitra:
• Kelola Sendang
• Sahabat MuBa

Pemerintah Kabupaten Sanggau
Mitra:
• SPKS
• Sawit Watch

Pemerintah Kabupaten Siak
Mitra:
• Sedagho Siak (Koalisi mitra pembangunan)
• KASIH Siak (Koalisi Swasta)
• KITO Siak (Koalisi Komunitas)

Pemerintah Kabupaten Sintang
Mitra:
• FKMS (Koalisi mitra pembangunan)

8 Kabupaten Anggota Aktif
Lingkar Temu Kabupaten Lestari
(3 Kabupaten Tidak Aktif: Batanghari, Rokan Hulu dan Labuhan Batu Utara)
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Pemerintah Kabupaten
Gorontalo
Mitra:
• JAPESDA
• ENSLIC

Pemerintah Kabupaten
Bone Bolango
Mitra:
XXX

Pemerintah Kabupaten Sigi
Mitra:
KARSA
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KERANGKA DAYA 
SAING DAERAH 
(KDSD)
Apakah itu KDSD?
Kerangka Daya Saing Daerah merupakan sebuah sintesa atau 
rangkuman dari beberapa kerangka berbasis pasar (RSPO P&C, 
Sustainabe Landscape Rating Tools, Terpercaya, dan VSA) dan 
kebijakan nasional seperti SDGs dan RAD-GRK. Kerangka ini 
telah disepakati dalam Rapat Umum Anggota ke-III bahwa empat 
dari sebelas kabupaten anggota LTKL akan menjadi kabupaten 
perintis dalam implementasi KDSD. Produk yang dihasilkan dari 
KDSD antara lain laporan kerangka daya saing daerah dan profil 
yurisdiksi.

Sorotan Utama 
• Finalisasi Draf Kerangka Daya Saing Daerah dengan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan 
menyepakati Mean of Verification (MoV) dengan empat seri 
diskusi antara lain seri perencanaan, ekonomi dan insentif, 
sosial dan pengelolaan lingkungan.

• Fase pertama yang dilakukan adalah fase penyusunan 
ketersediaan data (data baseline) yang telah dilaksanakan 
di tiga Kabupaten antara lain Gorontalo, Sintang dan Siak. 
Keluaran dari fase pertama ini adalah ketersediaan data 
sebagai bahan informasi dasar untuk fase selanjutnya yaitu 
tahap pendampingan atau asistensi.

• Proses implementasi KDSD melibatkan para pemangku 
kepentingan dan bersifat multi-pihak, hal tersebut 
tergambarkan dalam Tim Kerangka Daya Saing Daerah 

(KDSD) yang terdiri dari Tim Inti & Tim Kerja yang meliputi 
pemerintah kabupaten, akademisi/universitas, swasta, 
asosiasi maupun mitra pembangunan lainnya.

• Semua proses implementasi KDSD di kabupaten anggota 
LTKL sebagai ‘katalisator’ percepatan pembangunan hijau 
Kabupaten yang berbasis data dengan mengukur kinerja 
kabupaten dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 

• Selama proses sosialisasi dan pengecekan data 
KDSD, bahwa penyelerasan dengan proses Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Rencana 
Aksi Lestari kabupaten menjadi hal penting untuk mendorong 
implementasi KDSD. 

Proses Pembelajaran 
• Komposisi Tim Kerangka Daya Saing Daerah mengikuti 

proses yang berjalan di kabupaten, misalnya Kabupaten 
Sintang yang telah memiliki Sekretariat Bersama dengan 
SK Bupati dapat dijadikan sebagai ‘payung’ dalam proses 
penunjukkan tim KDSD. 

• Tim Kerja KDSD memerlukan peran universitas atau 
akademisi yang berperan menjadi verifikator dan validator 
data.

Kerangka Daya Saing Daerah 
digunakan untuk menjembatani 
kebutuhan prioritas global dan 

nasional dengan kabupaten sebagai 
bagian penyiapan daerah menuju 

pembangunan lestari

“

”

“Penyepakatan Mean of Verification (MoV) 
dalam aspek Perencanaan, Mei 2020”
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Status Pengumpulan Data

Pengumpulan Data KDSD Gorontalo

Catatan: Data terkumpul  terhitung dari  
19 November-15 Februari 2020

Catatan: Data terkumpul  terhitung dari 
5 Desember-15 Februari 2020

Catatan: Data terkumpul  terhitung dari 
16 Januari - 15 Februari 2020

Pengumpulan Data KDSD Sintang

55.18%

44.82%

55.18%

44.82%

Pengumpulan Data KDSD Siak

80.81%

19.19%

Keterangan

 Sudah Terkumpul

 Belum Terkumpul

Perkembangan Implementasi KDSD Tahap I

Kabupaten Sintang

Kabupaten Siak

Kabupaten Gorontalo

• Penerbitan surat tugas dari Bupati untuk Tim Kerja KDSD 
sebagai landasan untuk permintaan data KDSD ke para 
pemegang data seperti OPD, swasta maupun LSM. 

• Perlunya urgensi koordinator dari perangkat daerah (OPD) 
yang memiliki control untuk mengkoordinir tim kerja KDSD

Mitra Pendukung:
Selama prose pelaksanaan KDSD Tahap I didukung oleh 
keterlibatan beberapa mitra antara lain Kementrian Dalam 
Negeri, CIFOR , Earth Innovation dan Rainforest Alliance.

Dampak yang paling dirasakan kabupaten Gorontalo adalah 
adanya arahan yang lebih jelas terhadap integrasi pembangunan 
lestari dalam perencanaan daerah hingga investasi

- Viktor Asiku, Kepala Bidang Kerjasama Kabupaten Gorontalo
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MASTERCLASS: 
INVESTASI LESTARI
Apakah itu Masterclass Investasi Lestari?
Masterclass investasi lestari adalah program pelatihan bertahap 
yang dirancang untuk mendukung pemerintah kabupaten 
dan pemangku kepentingan dalam mempersiapkan portfolio 
investasi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Program ini 
dilakukan selama periode Desember 2018 – Juli 2019 melalui 
empat tahap implementasi yaitu (i) Kick-Off Workshop (ii) 
Regional Training (iii) Coaching Clinic & Pitching Workshop 
dan (iv) Investment Dialogue & Business Matchning APKASI 
Otonomi Expo 2019.

Program Masterclass Investasi Lestari dilaksanakan di empat 
kabupaten anggota LTKL yaitu Siak, Sintang, Musi Banyuasin 
dan Gorontalo. Sedangkan, untuk kegiatan Masterclass 
kolaborasi dengan BKPM, kabupaten anggota LTKL lainnya yaitu 
Bone Bolango menjadi salah satu presenter ‘Pitching’ terbaik.

Sorotan Utama
• Konsep Masterclass Investasi Lestari seri komoditas 

mengadaptasi gaya start-up sehingga Pemerintah Kabupaten 
diberikan materi mulai dari identifikasi value proposition, 
business model canvas, sampai pembuatan pitch book dan 
pitch deck . 

• LTKL dan KPPOD bekerja sama melakukan studi pemetaan 
dan identifikasi regulasi/kebijakan terkait komoditas 
unggulan dan rantai nilai usaha komoditas unggulan di 
Kabupaten Siak dan Gorontalo. Hasil studi tersebut menjadi 
salah satu materi Regional Training Pelatihan Masterclass 
Investasi Lestari. 

“Executive Dialogue APKASI Otonomi Expo, Juli 2019”

Masterclass Investasi Lestari 
adalah program pengembangan 

bisnis berkelanjutan yang 
digunakan oleh kabupaten untuk 

menyiapkan “amunisi” melalui 
pembuatan portfolio investasi 

lestari

“

”
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“Lebih cerdas dalam memilih program yang akan dijalankan dan 
tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi masyarakat dan 
daerahnya, seperti memilih komoditas ramah lingkungan yang 
dapat ditumpangsarikan dan tidak memerlukan pembukaan 
lahan baru” - Yohana Tamara, CU Keling Kumang

• Masterclass Investasi Lestari seri Komoditas diadaptasi 
oleh BKPM, bekerja sama dengan LTKL, untuk mendukung 
Provinsi dan Kota/Kabupaten menyiapkan portfolio investasi 
berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Masterclass 
BKPM dilakukan dalam dua tahap yaitu (i) proses terseleksi 
untuk mengikuti pelatihan final di Surabaya pada tanggal 12-
15 Agustus 2019. 

• Coaching Clinic & Pitching workshop bertujuan untuk 
menyiapkan kabupaten masterclass dan kabupaten 
undangan untuk mengikuti business matching saat APKASI 
Otonomi Expo. Pelatihan singkat ini menyiapkan kabupaten 
masterclass dan kabupaten undangan untuk menyajikan 
presentasi bisnis yang singkat namun komprehensif. Dalam 
pelatihan ini, kabupaten diminta untuk melakukan simulasi 
presentasi yang kemudian di-review oleh para panel juri. 

• Dalam kegiatan business matching, kabupaten dan investor 
dipertemukan sesuai dengan minat dan kebutuhan akan 

komoditas yang ditawarkan. Terdapat 10 kesepakatan yang 
terjadi dalam kegiatan ini, 

Proses Pembelajaran 
• Diperlukan SK tim perumus yang dapat mengikuti kegiawan 

awal Masterclass Investasi Lestari dari awal kick off sampai 
business matching 

• Perlunya pendampingan yang rutin setelah pelatihan untuk 
membantu kabupaten menyelesaikan draft potfolio

• Diperlukan seleksi awal peserta agar sesuai dengan 
kebutuhan dan tujuan pelatihan. Sebaiknya peserta yang 
mengikuti rangkaian pelatihan memiliki tupoksi yang relevan 
sehingga dapat langsung mengimplementasikan materi yang 
disampaikan, khususnya penyusunan portfolio. 

Lingkar Temu Kabupaten Lestari 11



POJOK CERITA - 
MASTERCLASS
EXECUTIVE DIALOGUE & BUSINESS 
MATCHING APKASI OTONOMI EXPO
Executive Dialogue dan Business matching adalah event tahunan 
kolaborasi APKASI dan LTKL yang diadakan bersamaan dengan 
APKASI Otonomi EXPO pada tanggal 4 Juli 2019. Kali ini tema 
yang diusung adalah “Kemitraan Bisnis untuk Peningkatan 
Ekonomi Lokal Lestari”, tujuannya untuk mendapat kabar terbaru 
mengenai lanskap perdagangan dan investasi di sektor pertanian 
dan perkebunan, serta mempromosikan potensi kabupaten 
terkait 7 komoditas priotitas (kelapa, coklat, sawit, karet, kopi, 
rempah, dan hasil hutan non kayu) kepada para investor. Acara 

10 Kesepakatan Kerjasama LTKL dengan: 
• APKASI, Kyuden Mirai Energy 

• PT. Virtual Online Exchange

• Spedagi Movement

• SCOPI

• KOPERNIK X CU Keling Kumang

• KAUM Restaurant

• APKASI X Kabupaten Gorontalo X Koaksi Indonesia

• Kabupaten Sintang X Cocoa Sustainable Project X CU 
Keling Kumang

• Kabupaten Sintang X FORTASBI X SPKS

• Kabupaten Siak X CORE

ini menghadirkan BKPM, Kementerian Pertanian, private sector, 
media, serta mitra pembangunan sebagai pembicara pada sesi 
dialog untuk memberikan perspektif mengenai bentuk investasi 
di daerah dan apa saja yang perlu disiapkan oleh daerah. Investasi 
yang dimaksud tidah hanya terbatas dalam bentuk modal, namun 
juga pendampingan, pemberitaan media dan juga jejaring. Pada 
sesi business matching, para investor dan kabupaten diberikan 
kesempatan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama sesuai 
dengan kebutuhan dan kesesuian komoditas yang ditawarkan.

“Edukasi untuk semua aktor bisnis bahwa investasi lestari 
tetap menguntungkan dan profit tidak hanya diperoleh dari 
meningkatkan pendapatan tapi juga pengurangan biaya. 
Investasi yang tidak lestari mungkin secara pendapatan bisa 
jadi keliatan lebih “untung” tetapi memiliki “hidden cost”yang 
dibayarkan dalam bentuk kerusakan lingkungan”

-Kinara Indonesia

Proses Business Matching antara Kabupaten 
dengan calon investor, Juli 2019

Laporan Tahunan 201912



“Pembangunan lestari seperti magnet, itu yang kami rasakan 
di Siak. Banyak orang datang untuk belajar dan juga membantu 

kami untuk menjaga Siak Hijau” - 

Musrahmad, Explore Siak
PENGEMBANGAN 
INOVASI KOMUNITAS
Program ini merupakan upaya penerjemahan pencapaian visi 
pembangunan berkelanjutan agar dapat memiliki dampak 
langsung hingga ke tingkat tapak. Program ini merupakan 
salah satu bagian dari pengembangan inovasi komunitas 
(community innovation) yang berfokus untuk memperkenalkan 
kuliner lestari yang ada di kabupaten anggota LTKL. Program ini 
dibungkus melalui konsep perjalanan eksplorasi kuliner lestari 
ke kabupaten bersama dengan salah satu restoran terkemuka di 
Jakarta yaitu Kaum Jakarta yang merupakan salah satu anggota 
dari Potato Head Group.

Sorotan Utama

• Dua kabupaten (Sintang dan Siak) menjadi kabupaten 
pioneer untuk program ‘Culinary Journey” dengan menguak 
potensi lokal dan lestari di kabupaten

• Perjalanan kuliner meliputi eksplorasi makanan dan minuman 
lokal, bahan baku yang berasal dari alam yang terjaga dan 
eksplorasi budaya lokal. 

• Konsep program ini merupakan perjalanan eskplorasi kuliner 
lestari ke kabupaten untuk selanjutnya diadopsi ke dalam 
model makanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat 
perkotaan melalui showcase di KAUM Jakarta

• Para pelaku usaha lokal di kabupaten yang menyediakan 
bahan baku makanan dan minuman dari kuliner lestari 
mendapatkan peningkatan penghasilan selama masa 
showcase di Restoran KAUM Jakarta

• Program sustainable coulinary journey ini membuka peluang 
kolaborasi baru dengan para mitra seperti penelitian lebih 
lanjut terkait bahan-bahan alam lokal yang ada di kabupaten

Proses Pembelajaran 

• Kuliner lestari adalah salah satu topik yang menarik 
perhatian masyarakat terhadap ‘kabupaten lestari’. Melalui 
pendekatan kuliner lestari ini – masyarakat umum akan lebih 
mudah menerima dan mengenal suatu daerah (kabupaten)

• Pendekatan kuliner lestari menjadi bukti bahwa menjaga 
alam dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat 
lokal

• Showcase kuliner lestari di Restoran Kaum Jakarta menjadi 
salah satu bahan promosi kabupaten dengan skala yang lebih 
luas

• Program ini berhasil mengakomodir kerjasama multipihak 
antara pemerintah kabupaten dan mitra lokal

• Kabupaten merasa lebih bangga dengan produk lokal, 
sehingga menimbulkan keinginan untuk pengembangan lebih 
lanjut dan berkelanjutan

Mitra Pendukung:

KAUM Jakarta, Keling Kumang, Forum Komunikasi Masyarakat 
Sipil (FKMS) Sintang, Kito Siak, Sedagho Siak, Hutan Itu 
Indonesia

Inovasi Komunitas menjadi “roda 
penggerak” narasi keberlanjutan 

dalam rangka mendorong visi 
ekonomi lestari (Commu-Nature) 

di tingkat tapak

“

”
Konsep Ekonomi Lestari yang dijadikan 
dasar pengembangan inovasi berbasis 
masyarakat
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FESTIVAL KABUPATEN LESTARI
 Setelah sukses diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2018, pada tahun 2019 kemarin, Kabupaten Siak menjadi 
tuan rumah perhelatan tahunan ini yang diselenggarakan juga bersamaan dengan Hari Jadi Kabupaten Siak dan Festival Siak Bermadah, 
pada Oktober lalu. Sebagai kabupaten yang telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam melalui deklarasi Siak Hijau yang telah 
dituangkan dalam Peraturan Bupati untuk Kabupaten Hijau, Pemerintah Kabupaten Siak bersama dengan koalisi mitra (Sedagho Siak), 
koalisi komunitas (Kito Siak) dan koalisi swasta (KASIH Siak) mengangkat tema “Besamo Membelo Siak Menuju Indonesia Hijau” 
dengan pendekatan terkait “Inovasi untuk Kabupaten Bebas Asap” sebagai isu utama dalam festival ini.

Sorotan Utama
• FKL 2019 telah melibatkan kolaborasi multipihak dalam 

persiapan dan pelaksanaannya (pemerintah kabupaten, 
koalisi komunitas, koalisi mitra koalisi swasta) yang 
dituangkan melalui SK Bupati Siak

• Rangkaian kegiatan FKL 2019 telah menjawab beberapa 
isu lokal di kabupaten Siak, misalnya melalui lokakarya 
wirausaha muda berbasis potensi lokal, dan rangkaian 
diskusi untuk inovasi untuk kabupaten bebas asap

• Seluruh pengadaan barang dan jasa terkait kebutuhan FKL 
2019 berasal dari unit-unit usaha milik masyarakat lokal 
Kabupaten Siak sehingga perputaran uang terjadi di internal 
Kabupaten Siak

• FKL 2019 menjadi kegiatan di Kabupaten Siak yang pertama 
yang berhasil menimalisir penggunaan plastik sekali pakai 
dan memanfaatkan sumber daya alam lokal.

• Penyelenggaraan Festival dihadiri oleh lebih dari 100 
peserta setiap harinya yang terdiri dari perwakilan pelajar, 
komunitas, penggiat UMKM, masyarakat lokal, jejaring mitra 
lokal dan nasional, perwakilan swasta dan juga perwakilan 
pemerintah nasional.: 

Proses Pembelajaran 
• Teridentifikasinya local champion di kabupaten yang 

potensial untuk pengembangan pusat inovasi di kabupaten

• Pemetaan vendor-vendor lokal dan ramah lingkungan akan 
memudahkan pengadaan seluruh kebutuhan kegiatan

• Pengadaan kebutuhan kegiatan lokal dan lestari yang 
disediakan oleh unit usaha lokal perlu dibina agar bisa lebih 
berkelanjutan

“Hal yang sangat menggembirakan 
adalah semangat pemerintah 
yang selaras dengan mitra-mitra 
pembangunan   untuk berkolaborasi 
dalam pemanfaatan lahan gambut 
yang berkelanjutan”- Sedagho Siak

Festival Kabupaten Lestari 
merupakan acara tahunan LTKL yang 

dijadikan sebagai wadah promosi 
kabupaten atas perkembangan atau 

kemajuan dalam proses implementasi 
visi pembangunan lestari

“

”
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Percepatan
Pembangunan

Hijau
KELEMBAGAAN
MULTIPIHAK

Swasta

CSO

?

?
Pemerintah

Donor Portfolio
Investasi
LestariGGP

KABUPATEN ACEH TAMIANG
Nama Kelembagaan : Pusat Unggulan Perkebunan Lestari

Catatan perkembangan :

• Telah terbit SK Bupati Nomor 1680 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas PUPL Kabupaten Aceh Tamiang
• Februari 2020: disepakati pembentukan Tim Transisi untuk mempersiapkan legalitas kelembagaan dan entitas.

Mitra Pendukung  : IDH, Forum Konservasi Leuser &  Earthworm

Brainstorming Penyepakatan
Forum Multipihak

Produk Hukum
Kelembagaan

Pembentukan
Entitas Implementasi

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nama Kelembagaan : Pusat Unggulan Komoditi Lestari

Catatan Perkembangan  :

• Telah terbit legalitas kelembagaan Peraturan Bupati No.92 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pusat Unggulan Komoditi 
Lestari

• Proses selanjutnya adalah pembentukan tim yang akan menjalankan kelembagaan tersebut

Mitra Pendukung      : IDH, SNV dan Daemeter

POJOK INOVASI: KELEMBAGAAN MULTIPIHAK
Teori Perubahan

Proses Perkembangan Pembentukan Kelembagaan

Lingkar Temu Kabupaten Lestari 15



Indonesia Development Forum (IDF) 2019
• IDF merupakan salah satu acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementrian 

PPN/BAPPENAS, Knowledge Intitiative dan Australian Government.  
Sekretariat LTKL menuliskan ide dan inisiatif LTKL dalam acara tersebut yang 
dapat diakses melalui link berikut ini: 

• https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/ideas/11983-masterclass-
resep-start-up-untuk-investasi-daerah

• h t t p s : // in don e s iade v e lopm en t f o r um . c om /20 19/ k n ow le dg e - c en t er/
detail/12145-investasi-lestari-pemantik-gotong-royong-untuk-kabupaten-
indonesia

Nota Konsep Pembangunan Pangan & Pertanian 
dalam RPJMN 2020-2024 dengan Pendekatan 
Yurisdiksi Berkelanjutan
• Penyusunan nota konsep ini disusun atas inisiatif Direktorat Pangan & 

Pertanian BAPPENAS yang bersama-sama dengan 20 mitra pembangunan 
dengan tujuan untuk mengintegrasikan konsep pendekatan yurisdiksi dengan 
RPJMN 2020-2024

• Infografis nota konsep tersebut telah dipresentasikan dalam RSPO-RT di 
Bangkok dan dapat diunduh melalui https://kabupatenlestari.org/

Penelitian terkait Pengembangan Bisnis Berbasis 
Konservasi Lingkungan
LTKL bekerjasama dengan Kopernik untuk melakukan penelitian di Kabupaten 
Sintang tentang pengembangan bisnis untuk komoditas Kakao & Sengkubak. 

• Hasil penelitian dapat diakses melalui link berikut ini:
bit.ly/HasilPenelitianKakao-Sengkubak

RISET & PUBLIKASI

“ Saat ini sudah ada beberapa kebijakan daerah yang menjamin 
bahwa pembangunan harus dilakukan secara bertanggung 
jawab. Namun, harus lebih banyak kabupaten yang terlibat dan 
diterjemahkan dalam anggaran dan implementasinya”

Fitrian Ardiansyah, Yayasan Inisiatif Dagang HIjau
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DEWAN PENASEHAT
& PENGAWAS

Bidang Bisnis Lestari
Dharsono Hartono

Bidang Lingkungan Hidup
& Perubahan Iklim:

Rachmat Witoelar

Bidang Investasi Lestari:
MS Sembiring

Bidang Koordinator Jejaring Mitra 
(Internal):

Andika Putraditama

Bidang Koordinator Jejaring Mitra 
(Eksternal):

Fitrian Ardiansyah

Bidang Pengembangan Institusi:
Nurdiana Darus

Bidang Tata Kelola Daerah:
Diah Suradireja

Bidang Inovasi
& Pengembangan Masyarakat:

Sutoro Eko

KEUANGAN

“ LTKL sebagai wadah yang memfasilitasi 
kabupaten untuk menerapkan pembangunan 

lestari sudah cukup berhasil, namun 
tantangannya bagimana merealisasikan 

peta jalan lestari di setiap kabupaten untuk 
menarik investasi yang berkelanjutan” 

- MS Sembiring

“Perkembangan pembangunan lestari saat ini telah memsuki 
tahap aktualisasi dari para mitra dan diharapkan keikutsertaan 

masyarakat menjadi lebih nampak. Selain itu, komitmen 
pemerintah daerah juga semakin terlihat seperti dalam hal 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan” 

Budi Yuwono, Asisten Bupati I Kabupaten Siak

Danau Zamrud Kabupaten Siak

Pemasukan LTKL 2019

83%

Dana Hibah

16%

Perjanjian 
Kerjasama

1% Iuran 
Anggota

Pengeluaran Januari – Desember 2019

SUB-GRANT 35.53%

RAPAT/WORKSHOP 6.66%

PRODUKSI/ACARA 8.17%

KANTOR & OPERASIONAL 4.89%

BIAYA PERJALANAN 11.22%

KONSULTAN PIHAK KE-3 10.35%

SDM 23.18%

Lingkar Temu Kabupaten Lestari 17



Graha Tirtadi lantai 3
Jl Pangeran Antasari No.18A, Cipete Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan, 12410
) 021 7591 7250
* admin@kabupatenlestari.org

www.kabupatenlestari.org

@Kab_Lestari
kabupatenlestari
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