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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah sebagai regulasi atas Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka 

berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

dengan lebih nyata dan riil. Pada prinsipnya otonomi daerah memberikan 

kesempatan yang besar bagi pembangunan masyarakat ditingkat lokal, pemerataan 

pembangunan antardaerah, dan membuka peluang baru bagi perbaikan-perbaikan 

kegiatan ekonomi. 

Maka dalam hal ini Kabupaten Pelalawan serta Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 2012 melalui Kedeputian Pengkajian 

Kebijakan Teknologi (PKT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 2011-2025 mewadahi  pengembangan daerah kawasan Teknopolitan di 

Indonesia. 

Sebagai salah satu bagian dari Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan 

merupakan wilayah yang sangat sentral bukan hanya lokasi geografis tetapi juga 

melihat bagaimana posisi dan potensi yang dimilikinya. Kabupaten Pelalawan 

sendiri menetapkan visi pembangunannya dimulai dengan inovasi. Sesuai dengan 

semangat yang memang sudah digariskan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 yang esensinya 
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pembangunan ekonomi Indonesia akan diarahkan kepada pembangunan berbasis 

pengetahuan terutama penguatan sistem inovasi. 

Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, 

sosial dan budaya yang dilakukan oleh sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif, 

dan gerakan masyarakat dengan mempercepat perkembangan inovasi, difusi dan 

pembelajaran diantara para pelaku. Teknopolitan yang dikembangkan dalam suatu 

kawasan di suatu daerah dinamakan sebagai kawasan Teknopolitan. Kawasan 

Teknopolitan lebih menekankan pada pembangunan berbasis teknologi untuk 

menghasilkan nilai tambah tinggi serta diharapkan dapat mendorong dan 

mempercepat perekonomian daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi 

berkembangnya kegiatan iptek, kegiatan produktif, dan gerakan masyarakatuntuk 

berkolaborasi membangun daerah dengan memanfaatakan potensi unggulan yang 

dimiliki. 

Teknopolitan sejatinya adalah pengembangan sebuah Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK). Kawasan Eknomi Khusus (KEK) adalah suatu kawasan yang secara 

geografis dan jurisdiktif merupakan kawasan dimana perdagangan bebas, termasuk 

kemudahan dan fasilitas duty free  atas impor barang-barang modal dan bahan baku 

komodiats ekspor, dibuka seluas-luasnya (Johansson dan Nilsson dalam Syarif 

Hidayat dan Agus syarip Hidayat, 2010) 

Kawasan Teknopolitan Pelalawan merupakan kawasan Teknopolitan yang 

akan menjadi pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menjadi 

kawasan ekonomi khusus di wilayah Kabupaten Pelalawanyang dinilai merupakan 

suatu keniscayaan dan patut di dukung oleh semua pihak mengingat potensi yang 
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dimiliki serta didukung oleh lokasi wilayah yang strategis dijalur konektivitas 

koridor ekonomi Sumatra (Masterplan Teknopolitan Pelalawan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Peta illustrasi pengembangan pola ruang Teknopolitan Pelalawan. 

Dalam konteks Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan Kawasan Teknopolitan dimaksudkan 

sebagai salah satu bentuk science and technology park berstandar internasional 

yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi untuk meningkatkan 

nilai tambah potensi sumber daya alam. Pembangunan Kawasan Teknopolitan juga 

dimaksudkan sebagai wahana kolaborasi terpadu antara pemerintah, lembaga 

penelitian dan pengembangan, industri, dan masyarakat, untuk mempercepat 

perkembangan inovasi sebagai kekuatan ekonomi suatu wilayah. 
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Teknopolitan merupakan suatu kawasan khusus yang dibangun berdasarkan 

komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan 

keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan 

pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi 

dalam kerangka sistem inovasi (Taufik dalam Masterplan Teknopolitan Pelalawan). 

Atau dalam pengertian yang lebih sederhana Teknopolitan adalah adalah suatu 

kawasan khusus yang berfungsi sebagai wahana jaringan antara sentrasentra 

kegiatan iptek, lembaga pendidikan tinggi, lembaga litbang, dan industri, dalam 

melakukan aktivitas-aktivitas penguatan sistem inovasi. 

Kabupaten Pelalawan saat ini sedang mengadopsi konsep Teknopolitan 

untuk membangun wilayahnya. Tetapi pembangunan Teknopolitan ini belum 

didukung oleh pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama sumber daya 

manusia (SDM) di sekitar pembangunan kawasan Teknopolitan. Peran pemerintah 

daerah fase persiapan Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK) menurut Syarif Hidayat 

dan Agus Syarip Hidayat (2010) yaitu : 

a. Menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

b. Menyiapkan lahan untuk lokasi Kawasan Ekonomi Khusus  (KEK) 

c. Menyiapkan tenaga kerja 

d. Bersama-sama pemerintah pusat membangun infrastruktur sarana dan 

prasarana infrastruktur yang diperlukan 

Sumber daya manusia dalam pengenbangan kawasan teknopolitan 

pelalawan ini memegang peranan yang sangat penting sebagai aktor utama dalam 
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pengembangan dan pengelolaan kawasan teknopolitan. Berikut peranan SDM 

dalam mengembangkan kawasan Teknopolitan (Masterplan Teknopolitan 

Pelalawan) : 

a. Sentra jaringan akademisi, industri dan pemerintahan 

b. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi 

padapenemuan baru, inovasi dan komersialisasi teknologi. 

c. Sumber daya manusia mau maju dan bekerja keras untuk membangun 

Teknopolitan. 

d. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikaan, pelatihan dan 

pelibatan dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek. 

e. Menjadi pusat transfer teknologi kepada masyarakat. 

f. Mendorong perkembangan ekonomi dan budaya berbasis pengetahuan 

dan teknologi. 

Berbagai cara dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi SDM yaitu 

melalui: 

a. Pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan secara internal 

maupun bekerjasama dengan pihak lain. 

b. Pelatihan, Konseling, dan Mentoring. 

c. Tolak ukur. 

d. Pelatihan pekerjaan. 

e. Magang. 

f. Delegasi tugas. 
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Sumber daya manusia di Kabupaten Pelalawan saat ini berjumlah 407.254 

jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Berikut tabel penduduk 

usia sekolah di Kabupaten Pelalawan. 

Tabel I.I 

Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Pelalawan 

No 
Kelompok 

Umur 
Jenjang Pendidikan 

Tahun (Orang) 

2014 2015 2016 

1  7 – 12 SD/Sederajat    45,489     53,715      60,426  

2  13 – 15 SMP/Sederajat    13,506     16,548      18,315  

3  16 – 18 SMA/Sederajat    10,940     12,710      13,870  

4  19 – 24 Sarjana Muda/Sarjana      3,023       2,835        3,005  

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan   

 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten 

Pelalawan pada tahun 2014 usia 7 – 12 berjumlah 45.489, selanjutnya usia 13 – 15 

tahun berjumlah 13.506, lalu usia  16 – 18 tahun berjumlah 10.940 dan usia 19 – 24 

tahun berjumlah 3.023, selanjutnya pada tahun 2015 usia 7 – 12 berjumlah 53.715, 

selanjutnya usia 13 – 15 tahun berjumlah 16.548, lalu usia  16 – 18 tahun berjumlah 

12.710 dan usia 19 – 24 tahun berjumlah 2.835, lalu pada tahun 2016 usia 7 – 12 

berjumlah 60.426, selanjutnya usia 13 – 15 tahun berjumlah 18.315, lalu usia  16 – 

18 tahun berjumlah 13.870 dan usia 19 – 24 tahun berjumlah 3.005. 

Dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi 

kawasan teknopolitan maka pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini 

membangun sebuah sekolah tinggi di kawasan teknopolitan yang berfokus pada 

penelitian dan pengenbangan  dan sebagai penyedia sumber daya berkualitas yang 

dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan dan pengelolaan kawasan 
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teknopolitan pelalawan. Berikut tabel jumlah sekolah yang berdasarkan tingkat 

pendidikan di Kabupaten pelalawan. 

Tabel I.II 

Jumlah Sekolah di Kabupaten Pelalawan 

No Tingkat Pendidikan 
Tahun 

2014 2015 2016 

1 TK/PAUD 147 158 158 

2 SD/MI 226 233 233 

3 SMP/MTs 67 64 64 

4 SMA/SMK 38 40 40 

5 Perguruan Tinggi 3 3 4 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat di Kabupaten Pelalawan pada tahun 

2014 jumlah TK/PAUD berjumlah 147, SD/MI berjumlah 226, SMP/MTS 

berjumlah 67, SMA/SMK berjumlah 38, dan Perguruan Tinggi berjumlah 3, 

selanjutnya pada tahun 2015 jumlah TK/PAUD berjumlah 158, SD/MI berjumlah 

233, SMP/MTS berjumlah 64, SMA/SMK berjumlah 40, dan Perguruan Tinggi 

berjumlah 3, lalu pada tahun 2016 jumlah TK/PAUD berjumlah 158, SD/MI 

berjumlah 233, SMP/MTS berjumlah 64, SMA/SMK berjumlah 40, Dan Perguruan 

Tinggi berjumlah 4. 

Teknopolitan secara langsung atau tidak langsung terkait dengan sektor 

pendidikan melalui perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia dan 

intelektual terlatih atau melalui pusat-pusat penelitian pemerintah atau 

swasta/laboratorium. Baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan 

pengembangan berbagi tujuan bersama seperti menyediakan tempat pelatihan bagi 

pengusaha dan mendukung teknologi bagi kewirausahaan sesuai dengan 

kompetensi masing-masing. Bahkan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan 
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pembangunan (litbang) memainkan peran penting dalam Teknopolitan sebagai 

penggerak pendidikan, pengetahuan baru dan tenaga kerja terlatih secara terus 

menerus. 

Melihat permasalahan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul yaitu “Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Kawasan Teknopolitan di Bidang Pendidikan di Kabupaten Pelalawan”  

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian yaitu : 

Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Teknopolitan di 

Bidang Pendidikan di Kabupaten Pelalawan? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yaitu : 

Untuk Mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Kawasan Teknopolitan di Bidang Pendidikan di Kabupaten Pelalawan 

I.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Universitas  

Memberikan tambahan refrensi yang dapat berguna sebagai dasar-dasar 

pemikiran untuk lebih memahami tentang implementasi dalam kawasan 

Teknopolitan 
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2. Bagi Instansi 

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta dapat 

membantu Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui sejauh mana 

Implementasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten 

Pelalawan di Bidang Pendidikan 

3. Bagi Peneliti 

Menambah informasi keilmuan untuk pengembangan kualitas kreatifitas bagi 

penulis dalam mengembangkan ilmu tentang implementasi dalam kawasan 

Teknopolitan. 

I.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan dengan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam BAB ini akan dibahas mengenai landasan teori yang 

menyangkut referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang 

akan dibahas oleh peneliti. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri atas : 

Jenis Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisa 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah Kabupaten Pelalawan, 

wilayah geografis Kabuapten Pelalawan, sejarah singkat Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Pelalawan, visi misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Pelalawan, tugas pokok dan fungsi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Pelalawan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan serta 

menjelaskan hasil penelitian 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam penelitian 


