


SOSIALISASI  AK_PWI 2023

1. TUJUAN
2. TEMA/SUB TEMA
3. PERSYARATAN 
4. SISTEMATIKA PROPOSAL & VIDEO
5. ASPEK PENILAIAN
6. JADWAL KEGIATAN







LATAR BELAKANG

• Era Desentralisasi
• Temu Redaktur 2014 di Siak, Riau
• Bupati/ Wali kota kunci pemaju kebudayaan
• Unesco :Indonesia super power kebudayaa. Tapi?
• Tokoh yang menginsprasi,di tengah perubahan



TEMA : Inovasi pangan, sandang dan papan, 
berbasis informasi dan kebudayaan (kearifan
lokal) 

SUB TEMA

1. Inovasi Pangan Berbasis Kearifan Lokal, dan Informasi Global, Menuju Swasembada. 

2)  Inovasi Sandang yang Berkepribadian,   Berbasis Kearifan Lokal,  
dan Informasi Global. 

3) Inovasi Papan Berbasis Kearifan Lokal, Keselarasan dengan Alam dan Informasi
Global. 



Yang dimaksud Inovasi adalah reka baru atau
inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau
hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi
pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman untuk
menciptakan atau memperbaiki produk, proses, 
dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai
yang berarti atau secara signifikan.



Terkait dengan sub tema pangan bahwa produk pangan lokal Indonesia sangat melimpah. 
Akan tetapi kita terfokus pada beras, sehingga bergantung pada impor.  Padahal kalau kita
mau menyadari bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam keragaman pangan, dan 
mau melakukan inovasi dengan teknologi dan informasi, maka beragam produk pangan lokal
tersebut, sangat potensial mewujudkan kemandirian pangan suatu daerah atau negara. 
Dengan sendirinya akan mempercepat tercapainya ketahanan dan swasembada pangan
nasional.



Adapun sub tema sandang, menyangkut pada sandang bukan
sekedar pakaian penutup tubuh akan tetapi pakaian menjadi identitas
kedaerahan dan kebangsaan. Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan
kedaulatan sandang, melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 
(GBBI). Dalam mewujudkan sandang sebagai ekspresi nilai dan identitas, 
banyak daerah mengembangkan desain motif, menaman (kembali) 
berbagai pohon untuk pewarnaan alami, sekaligus menghijauakan
lingkungan,  hingga melakukan berbagai inovasi terkait industri sandang: 
mulai dari produksi, marketing, pemasaran, hingga penjualan, secara
luring maupun daring.



Sub tema papan, menekankan basis kearifan lokal, keselarasan dengan
alam dan informasi global. Hal ini agar, pada jaman yang terus berubah, 
per(rumah)an, per(kantor)an, per(hotel)an, per(sekolah)an, tempat ibadah, 
pasar dan lain-lain, tidak semata fungsional dan "ngetren", melainkan tetap
menjadi jiwa bagi penghuni, daerah, hingga bangsa. Inovasi arsitektur
modern yang "menusantara" dan kebijakan yang mengutamakan identitas
dan keselarasan dengan lingkungan alam, merupakan sebuah jalan
keluarnya.





SYARAT PENDAFTARAN

1. Bupati / wali kota yang masih aktif, tidak sedang berurusan dengan KPK, dan masa kerjanya belum
habis pada saat AKP-PWI 2023 berlangsung hingga puncak.
2. Mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran yang ada pada  scan barcode.  Atau
https://s.id/AnugerahKebudyaanPWI2023
3. Mengirim proposal sesuai Sub Tema yang dipilih sepanjang 25 halaman, diperkuat secara visual 
dengan video berdurasi 7-10 menit. Via email : akpwipusat2023@gmail.com     
4. Proposal dan video, dibuat atas nama bupati/wali kota, yang diperkuat dengan pernyataan tertulis, 
bertanda tangan dan cap basah.  
5.Pendaftaran dibuka tanggal 1 Agustus, hingga 1 November 2022, pukul 00.00 WIB.



SISTEMATIKA PROPOSAL

COVER Judul, Bupati/Wali kota mana, ilustrasi 1 hlm

PERNYATAAN Surat Pernyataan Bupati/Wali Kota yang menjelaskan nama, jabatan, 
e-mail, no HP, slamat, dengan tujuan mengikuti AK-PWI pada HPN 2023 di 
Medan.

1 hlm

BAB I Profil singkat Bupati/Wali Kota, dengan prestasi selama menjabat. 
(Teks : 2 halaman). Foto berpakaian dinas dan tradisi : 1 halaman

3 hlm

BAB II Gambaran singkat mengenai daerah setempat (topografi, jumlah
penduduk dan pendidikannya,  APBD, sarpras, potensi unggulan
daerah,dll). (Teks, peta, foto, grafik). 

5 hlm



LANJUTAN

BAB III Pilihan Sub Temanya. 
Latar belakang. Kondisi dulu dan kini. Berbagai inovasi (berbasis
kearifan lokal, teknologi dulu/kini, dan informasi), yang merupakan
kolaborasi multi pihak (pentahelix)  pemerintah, akademisi, 
pengusaha, komunitas dan media. Pencapaian yang bersifat
tangibel/non-tangibel, yang didukung data maupun pemberitaan
media massa. ( Teks, foto, grafik)

11 Hlm

BAB IV



LANJUTAN

BAB IV Hubungan Sub Tema dengan dampak. 
1) Jika pangan, bagaimana kesejahteraan fisik dampak akhirnya

pada perbaikan gaya hidup dan karakter/moralitas
masyarakat,dengan menggambarkan beberapa indikatornya. 

2) Jika sandang, bagaimana dampaknya pada mode, keindahan, 
keadaban, hingga penguatan identitas daerah/kota. 

3) Jika papan, bagaimana dampak akhirnya pada keselarasan
dengan kearifan lokal, lingkungan dan identitas daerah/kota. 
Teks, foto, grafik ).

4 hlm

BAB V 1) Simpulan dan Penutup 1 hlm



PENJURIAN

1. Dilakukan oleh Tim Juri yang terdiri dari akademisi, 
wartawan senior, budayawan, hingga praktisi seni budaya)
2. Penjurian dilakukan bertahap. Tahap pertama : secara
administratif dan verifikatif pada setiap pendaftar. Tahap
kedua : bersifat kualitatif (isi, teknik dan bentuk proposal dan 
video), untuk memilih 10 terbaik. Tahap ketiga : 10 bupati/ 
wali kota terkait, diundang presentasi dan tanya jawab
dengan Tim Juri, guna pendalaman.
3. Waktu presentasi tanggal 7-8 Desember 2022 di PWI Pusat, 
dengan berpakaian adat. Diiringi PWI setempat.



ASPEK PENILAIAN

1.PROPOSAL : Aspek bahasa, Grafis, Isi (struktur, 
kedalaman dan kesatuan, narasi, fakta, data, dan 
lampiran perda dan PPKD
2. VIDEO   : Durasi, kreativitas artistic (narasi, gambar, 
editing, alur, dll.) Bersifat memperkaya proposal.
3. PRESENTASI - verifikasi (bagi 10 bupati/ wali kota
yang proposal/videonya terbaik). Aspek penguasaan
materi, Teknis penyajian, dan kualitas jawaban atas
pertanyaan Tim Juri.





PENGHARGAAN

Berupa Trofi Abyakta (artinya
berkembang, maju) yang diberikan
langsung kepada bupati/ wali kota
terpilih, pada puncak peringatan
HPN 2023, di Medan Sumatera 
Utara, tanggal 9 Februari 2023.



Tanggal Kegiatan

1 Agustus – 1 November 2022. Pendaftaran dan pengiriman proposal 
serta video

19 Agustus 2022 Zoominar Sosialisasi

3 - 30 November 2022 Proses Penilaian oleh Tim Juri

7 - 8 Desember 2022 Presentasi dan verifikasi 10 Bupati/ Wali
kota yang proposal dan videonya
terbaik

2 - 9 Februari 2023 Penerimaan penghargaan pada Puncak
HPN 2023 di Medan, Sumut
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