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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappenas diwajibkan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Penyusunan 
laporan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2010-2014 ini bertujuan untuk menyampaikan hasil-
hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan sebagai masukan untuk penyusunan rencana 
pembangunan selanjutnya.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 ini disusun berdasarkan evaluasi 
atas pencapaian sasaran sembilan bidang pembangunan, termasuk pengarusutamaan dan 
lintas bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010 – 2014. Sisipan Boks yang 
memuat hasil kunjungan lapang ke enam provinsi dan satu kabupaten merupakan upaya 
mempertajam evaluasi yang dapat menggambarkan aksen inovasi dan terobosan masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian sasaran-
sasaran dalam RPJMN 2010 – 2014 termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
dalam setiap bidang pembangunan pada RPJMN 2010 - 2014.  Laporan juga diharapkan dapat 
memberikan pelajaran dan pengalaman (lesson learned) yang berguna untuk meningkatkan 
kinerja pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 yang baru dimulai.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini diucapkan 
terima kasih.

Jakarta,  Mei 2015

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Andrinof A. Chaniago
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1.1.  Latar Belakang
Sepanjang periode 2010-2014, pembangunan nasional diarahkan untuk pencapaian 
visi “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 disusun dan dilaksanakan 
berdasarkan kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2004-2025, yang sekaligus menjabarkan visi, misi, dan program Presiden. Selain hal 
tersebut, RPJMN 2010-2014 juga memuat strategi, kebijakan umum pembangunan nasional, 
program kementerian/lembaga (K/L) dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, 
serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan 
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh pada berbagai bidang kehidupan 
masyarakat. Bidang pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 dibagi kedalam sembilan 
bidang pembangunan sesuai dengan pembagian bidang dalam RPJPN 2005-2025: (1) Bidang 
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, (2) Bidang Ekonomi, (3) Bidang Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi, (4) Bidang Sarana dan Prasarana, (5) Bidang Politik, (6) Bidang Pertahanan 
dan Keamanan, (7) Bidang Hukum dan Aparatur, (8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang, dan 
(9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Selain itu, juga dilaksanakan melalui  
pembangunan pengarusutamaan dan lintas bidang.

Peran monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional sangat 
penting dalam setiap tahapan pembangunan, terutama pada akhir pelaksanaan (ex-post 
evaluation). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 29 Undang Undang (UU) No.25/2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Pemerintah 
(PP) No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan, pelaksanaan RPJMN 2010-2014 perlu dievaluasi guna menilai pencapaian 
pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut lebih lanjut dipergunakan sebagai bahan masukan 
dalam penyusunan rencana pembangunan selanjutnya.

Pendahuluan
1
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1.2. Tujuan
Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran  
pembangunan selama kurun waktu 2010-2014, dan menentukan ketercapaian sasaran pada 
akhir tahun 2014 dengan notifikasi merah (tidak tercapai) dan hijau (tercapai).

1.3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 difokuskan pada hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Penilaian pencapaian sasaran pembangunan bidang dilaksanakan dengan menggunakan 
pendekatan analisis kesenjangan, yaitu membandingkan sasaran pembangunan bidang 
yang tercantum dalam dokumen Buku II RPJMN dengan pencapaiannya;

2. Penentuan sasaran yang dianalisis dilakukan secara terpilih untuk subbidang yang 
dianggap penting dan berperan strategis dalam pencapaian keseluruhan bidang 
pembangunan. Dengan kata lain tidak seluruh sasaran yang tercantum dalam Buku 
II RPJMN dianalisis, memperhatikan kemampuan sumber daya evaluasi yang dapat 
dikelola;

3. Capaian pembangunan di daerah disusun sebagai warna evaluasi dalam bentuk kotak-
kotak uraian. Capaian tersebut diperoleh dari hasil kunjungan lapang di enam provinsi 
dengan fokus pada hasil capaian pembangunan bidang yang belum mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan evaluasi pembangunan bidang disusun dengan tata urutan sebagai 
berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan hal-hal yang melatarbelakangi evaluasi 
pembangunan bidang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II  Arah Kebijakan

BAB III Pembangunan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang. Bab ini menguraikan kebijakan 
dan capaian yang telah dihasilkan pembangunan bidang selama periode 2010-
2014, disertai dengan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan 
tersebut.

BAB IV Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

BAB V Pembangunan Ekonomi

BAB VI Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

BAB VII Pembangunan Sarana dan Prasarana
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BAB VIII Pembangunan Politik

BAB IX  Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

BAB X  Pembangunan Hukum dan Aparatur

BAB XI Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

BAB XII Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BAB XIII Penutup
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2.1 Kebijakan RPJP 2005-2025
Visi RPJPN 2005-2025 adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 
makmur. Adapun penerjemahan visi pembangunan nasional jangka panjang tersebut adalah 
sebagai berikut:

Mandiri :  mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain 
dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju  :   sumber daya manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan 
tingkat  kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan 
politik dan hukum  yang mantap.

Adil  :   tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, 
gender,  maupun wilayah.

Makmur :   seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat  
memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi 
pembangunan nasional: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang 
berdaya saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan 
Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan 
berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi 
negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) 
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia 
di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, 
yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

Arah kebijakan
2



Evaluasi RPJMN 2010-2014II - 2

2. RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali 
Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas 
sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan 
daya saing perekonomian.

3. RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara 
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif 
perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia 
berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

4. RPJMN ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan 
berdaya saing

Gambar 2.1. 

Pentahapan Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025

 
RPJM 4
(2020-2024)

RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali 
NKRI, membangun 
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aman dan damai, 
yang adil dan 
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dengan tingkat 
kesejahteraan yang 
lebih baik.

RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan 
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memperkuat daya 
saing 
perekonomian
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keunggulan 
kompetitif.

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN
RPJPN 2005-2025

Sumber: RPJMN 2010-2014

2.2 Kebijakan RPJMN 2010-2014
Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih yang 
memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan Program 
serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L. Dokumen ini menjadi acuan bagi 
K/L dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerjanya.
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Visi pembangunan Indonesia 2014 adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, 
demokratis, dan berkeadilan” yang dijabarkan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui 
pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan 
daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, 
dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui 
kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi                          :  Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, 
berbudaya, bermartabat, dan menjunjung tinggi kebebasan 
yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. 

Keadilan                             :  Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang 
dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya 
dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.  

Lebih lanjut visi pembangunan Indonesia 2014 diuraikan dalam misi-misi pembangunan. 
Misi pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan 
Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat 
bagi Indonesia yang adil dan demokratis, meliputi: (1) Misi I: melanjutkan pembangunan 
mencapai Indonesia yang sejahtera, yang tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan 
tingkat pengangguran melalui program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan 
infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan; 
(2) Misi II: memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan 
dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, 
pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab; 
(3) Misi III: memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan 
kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk 
desa-kota), dan kesenjangan gender.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda 
utama pembangunan nasional tahun 2010-2014: (1) Agenda I. Pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) Agenda II. Perbaikan tata kelola pemerintahan; (3) 
Agenda III. Penegakan pilar demokrasi; (4) Agenda IV. Penegakan hukum; serta (5) Agenda V. 
Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Selanjutnya, sasaran utama pembangunan nasional ditentukan berdasarkan persoalan 
dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia meliputi: (1) Sasaran 
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan; (2) Sasaran perkuatan pembangunan demokrasi; 
(3) Sasaran  penegakan hukum.
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Gambar 2.2.

 Visi, Misi, Agenda Pembangunan RPJMN 2010-2014

Sumber: MTR RPJMN 2010-2014

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, 
ditetapkan  arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014: (1) Arah kebijakan 
umum untuk melanjutkan pembangunan  mencapai Indonesia yang sejahtera; (2) Arah 
kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat 
kelembagaan  dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala 
macam diskriminasi, pengakuan   dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang 
bertanggung jawab; (3) Arah kebijakan umum untuk memperkuat  dimensi keadilan dalam 
semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan 
pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan  kesenjangan gender. 

Selanjutnya, visi dan misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih 
operasional ke  dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan 
dan diukur tingkat keberhasilannya. Terdapat 11 Prioritas Nasional yang ditetapkan untuk 
menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang: 
(1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4)  Penanggulangan 
Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) 
Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan 
Paskakonflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
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Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

Pembangunan 
Pengarusutamaan dan 

Lintas Bidang

3

Pembangunan pengarusutamaan dan lintas bidang terdiri atas: (1) Pengarusutamaan 
Pembangunan Berkelanjutan, (2) Pengarusutamaan Gender, (3) Penanggulangan Kemiskinan, 
(4) Perubahan Iklim Global, (5) Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan, dan (6) 
Perlindungan Anak. Untuk Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik capaiannya 
dijelaskan pada Bab 10. Hukum dan Aparatur. Secara umum, capaian pengarusutamaan dan 
lintas bidang pada tahun 2014 sudah cukup baik, namun beberapa indikator tidak mencapai 
target yang ditetapkan di tahun 2014, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1

 Capaian Pembangunan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang
Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan Target  
2014

Capaian Notifikasi 
Capaian 

20142010 2011 2012 2013 2014

I Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

1.
Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup1)

- Max 100 61,67 60,25 64,21 63,13 63-64. 

II Pengarusutamaan Gender 

1.
Indeks Pembangunan 
Gender (IPG) 2)

- meningkat 67,2 67,8 68,5 69,6 n.a. 

2.
Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG) 2)

- meningkat 68,2 69,1 70,0 70,5 n.a. 

III Penanggulangan Kemiskinan

1. Tingkat kemiskinan3) persen 8 - 10  13,33 12,36  11,66  11,47  10,96 
3. Cakupan PKH4)

Ribu 
KSM

1.170 774,3 1.052,2 1.492,5 2.323,5 2.872,9 

4.
Jumlah Siswa 
Penerima BSM5)

Juta 
Siswa

11,1  5,2  5,1  7,1  16,6  11,1 

5.
Realisasi Penyaluran 
KUR6)

Rp. 
Miliar

37.000  17.229 29.003  34.230  40.898 36.619*) 
V Perlindungan Anak

1. APK PAUD7) persen 72,90 50,21 60,33 63,01 65,16 68,10 
2. APS 7-12 tahun7) persen >99 98,02 97,62 98,02 98,42 98,92 
3. APS 13-15 tahun7) persen >95 86,24 87,99 89,76 90,81 94,44 

Sumber: 
1) Kementerian Lingkungan Hidup, Berbagai Tahun; 2) BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, Berbagai Tahun; 3) BPS, 2014; 4) UPPKH Kemensos, Berbagai Tahun; 5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Berbagai Tahun; 6) Kementerian Koordinator Perekonomian, Berbagai Tahun; dan 7) Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 
Kemdikbud, Berbagai Tahun
Keterangan:
  Tercapai;    Tidak Tercapai
n.a. : data tidak tersedia        *)  Data hingga November 2014
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3.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

A. Kebijakan

Kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan ditentukan dengan 
memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengarusutamaan dilakukan dengan 
cara terstruktur berdasarkan kriteria: (1) Kegiatan merupakan upaya integral dari kegiatan 
pembangunan sektoral dan kewilayahan; (2) Kegiatan tidak berimplikasi pada tambahan 
pendanaan yang signifikan karena berasaskan koordinasi dan sinergi; (3) Pembangunan 
dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan; (4) Kondisi daya 
dukung dan daya tampung lingkungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya; dan 
(5) Pengarusutamaan dilakukan di semua sektor dan wilayah/daerah, diprioritaskan pada 
kegiatan strategis pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keadilan dan 
keberlanjutan sosial.

B. Sasaran 

Dalam RPJMN 2010-2014 kebijakan pembangunan berkelanjutan diarahkan pada upaya 
pencapaian sasaran antara lain: (1) Dimasukkannya kebijakan pembangunan berkelanjutan 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor dan daerah; (2) 
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; dan (3) Disepakati, disusun, dan digunakannya 
indeks kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu alat untuk mengukur pembangunan yang 
berkelanjutan.

C. Capaian

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang menekankan prinsip 
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan 
kebutuhan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, proses pembangunan tidak hanya 
pada peningkatan perekonomian semata, melainkan pembangunan yang dilaksanakan 
berdasarkan tiga pilar yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, yaitu pembangunan 
ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, 
capaian pembangunan berkelanjutan, tidak saja hanya dibebankan kepada pemerintah, 
melainkan juga memerlukan seluruh unsur pembangunan yang terlibat, dari pemerintah, 
dunia usaha, dan masyarakat.

Prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip dasar pembangunan telah dilaksanakan 
sebagai satu kebijakan pembangunan tertuang dalam dokumen RPJPN 2005-2025, RPJMN 
2004-2009 dan RPJMN 2010-2014, yang dipergunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Selain itu, dibidang lingkungan hidup, 
pemerintah telah mengundangkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang memerlukan perangkat hukum turunan untuk operasionalisasi 
aturan-aturan yang ada. Di bidang dampak perubahan iklim, pemerintah telah mengeluarkan 
Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 
(RAN-GRK), kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah yang sampai Juni 2013, telah disahkan 
33 Pergub terkait dengan RAD-GRK.  Selain itu, telah pula dikeluarkan Perpres No. 71/2011 
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Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Terkait dengan adaptasi 
perubahan iklim, pada tahun 2014 telah disusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan 
Iklim (RAN-API).

Pada periode 2010-2014, telah diterbitkan UU No.11/2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya 
tentang Akses pada Sumberdaya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang 
yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Nagoya Protocol 
on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their 
Utilization to the Convention on Biological Diversity). Penentuan akses pemanfaatan bersama 
untuk keanekaragaman hayati diperlukan agar pemanfaatan untuk kesejahteraan dapat optimal 
sementara keadilan dalam penerimaan manfaat dapat terjaga pula.

Capaian penting dalam pengelolaan lingkungan adalah capaian Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan (PROPER), yang selama periode 2004-2009 terdapat peningkatan peserta 
PROPER rata-rata 109 perusahaan per tahun. Bahkan dalam periode 2010-2014, peserta 
PROPER meningkat tiga kali lipat dengan rata-rata 311 perusahaan per tahun (Gambar 3.1.).

Gambar 3.1.

Tren Keikutsertaan Perusahaan dalam Program PROPER
Tahun 2003-2014

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2014
Catatan: Data 2013-2014 merupakan target Perusahaan PROPER tahun 2014 berdasarkan pertemuan 
teknis KLH dan BLH Provinsi, tanggal 12-14 Maret 2014

Melalui instrumen pengawasan terhadap industri, selama 2013 beban air limbah berhasil 
diturunkan 52,3 persen atau meningkat 0,06 persen dibandingkan tahun 2012. Sementara 
itu, untuk kegiatan usaha skala kecil, selama tahun 2012 beban air limbah berhasil diturunkan 
0,08 persen dari potensi nasional dan 0,1 persen pada tahun 2013. Pelaksanaan tahun 2013-
2014 dari 173 perusahaan telah berhasil dihitung efisiensi penggunaan energi sebesar 26,1 
juga Giga Joule, konservasi air sebanyak 488,4 juta M3, reduksi limbah padat non B3 sebesar 
11,4 juta ton, dan reduksi limbah B3 sebayak 2,4 juta ton. 
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Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kawasan 
hutan, pengukuhan kawasan hutan diperkuat dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH). Pembentukan dan operasionalisasi KPH hingga saat ini telah mencapai 90 
unit, diharapkan dalam tahun 2014 dapat dibentuk dan dioperasionalkan 120 unit. Untuk 
mendorong operasionalisasi KPH telah dilakukan peningkatan SDM, baik dari jumlah maupun 
kapasitas, salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan untuk para calon 
kepala KPH. Di samping itu, sebagai dukungan SDM pada KPH telah dilaksanakan penempatan 
lulusan SMK Kehutanan yang hingga tahun 2014 mencapai 310 siswa.

Dalam rangka membangun keterlibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan 
dilakukan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Pada tahun 2013, telah dibangun 10.051 
unit KBR dengan kemampuan menyediakan 50,0 ribu bibit pada tiap KBR. Sebagai upaya 
memperluas jejaring kerja serta meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan, Badan 
Litbang Kehutanan dalam kurun waktu tahun 2009-2013 telah melaksanakan kerja sama 
penelitian dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Kerja sama yang telah dilakukan 
pada  periode waktu tersebut adalah dengan 128 lembaga di dalam negeri dan 23 lembaga 
luar negeri. 

Peranan keanekaragaman hayati sebagai sumber ekonomi nasional mulai berkembang dan 
menjadi sangat potensial, antara lain untuk pangan, farmasi, kosmetika, biomaterial, dan 
energi. Sekitar 40 persen populasi Indonesia menggunakan pengobatan tradisional yang 
bersumber dari keanekaragaman hayati. Dari sekitar 30.000 jenis tumbuhan, setidaknya 
terdapat 7.500 jenis tumbuhan yang telah digunakan secara turun temurun dalam sistem 
pengobatan tradisional. Nilai ekonomi obat tradisional Indonesia mencapai USD113 juta 
untuk produk ekspor dan USD100juta untuk penggunaan domestik (Badan POM, 2007).

Berbagai penelitian telah dikembangkan, termasuk potensi pengembangan pasar dan 
mengurangi ketergantungan pada produk impor. Sebagai contoh, produk gula aren dijadikan 
pemanis alternatif dan beberapa umbi-umbian lokal dijadikan alternatif ketahanan pangan, 
seperti talas, suweg, porang, kecondang, gembili, garut, ganyong, kentang hitam, ubi 
kayu,ubi jalar, dan lainnya. Hasil penelitian LIPI dari koleksi di Kebun Raya Enrekang antara lain 
ditemukannya 850 isolat, yang terdiri dari 13 famili yang berasal dari 25-30 genus. Sementara 
itu, berdasarkan penelitian homology BLAST terhadap strain DNA, diketahui bahwa 20 persen 
isolat merupakan taxa baru.

Potensi bahan obat, terkandung pula dalam flora dan fauna, seperti kentang hitam untuk 
konsumsi penderita diabetes dan maag, dan bahan campuran farmasi (vitamin B3) serta 
rebung bambu kuning (Bambusa vulgarisvar. striata) untuk mengobati penyakit hepatitis A 
dan menurunkan kolesterol; inulin murni. Adapun pada fauna, sumber vaksin polio ditemukan 
pada monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan Pakis simpei (Cibotum barometz), yang 
mengandung bahan obat untuk pembekuan darah, obat hati, dan ginjal. 

Upaya pengelolaan lingkungan hidup terus dilaksanakan melalui penyusunan indikator 
lingkungan hidup terpadu, berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penyusunan 
indeks tersebut terkait dengan sasaran mainstream pembangunan berkelanjutan dalam 
RPJMN 2010-2014  dengan tujuan memberikan informasi kepada pengambil keputusan dan 
sebagai pertanggungjawaban publik. 
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Skor IKLH menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup Indonesia. Pada tahun 2009-
2012, skor IKLH menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, dari 59,79 pada tahun 2009 
menjadi 63,13 di tahun 2013 (Gambar 3.2). Namun demikian, peningkatan skor IKLH perlu 
terus diupayakan hingga mencapai target 66,5-68,5 persen pada lima tahun mendatang. 

Gambar 3.2.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2009-2013

           Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Hasil signifikan lainnya dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup adalah penerapan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan, kebijakan, dan program, serta 
dilakukannya penguatan peraturan perundangan untuk melaksanakan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dengan disahkannya PP No.27/2012 Tentang Izin Lingkungan.

D. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian dan kerusakan lingkungan antara lain 
adanya beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan dan 
masih tingginya laju kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, terkait 
konservasi dan rehabilitas sumber daya hutan, permasalahan yang dihadapi antara lain: 
(1) Belum semua kawasan hutan dikukuhkan sebagai dasar kepastian hukum keberadaan 
kawasan hutan negara dan non kawasan hutan; (2) Areal open access di HPH rentan terhadap 
perambahan dan penebangan liar; dan (3) Kurangnya sarana dan prasarana operasional di 
lapangan. 

3.2.  Pengarusutamaan Gender

A. Kebijakan

Kebijakan pengarusutamaan gender merupakan kebijakan pembangunan yang ditujukan 
untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses 
dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan partisipasi 
dan fungsi kontrol dalam proses pembangunan. 
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B. Sasaran 

Sasaran pengarusutamaan gender adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang ditandai 
dengan: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang 
kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya dan 
politik; (2) Meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat 
penanganan pengaduan; dan (3) Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program 
pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

C. Capaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mempertegas upaya 
pemerintah untuk mengarusutamakan gender dengan penekanan lebih lanjut pada perbaikan 
kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan mempertimbangkannya dalam 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan dan program 
pembangunan, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran seluruh pihak terkait 
mulai dari pemerintah, swasta,  dan masyarakat, serta tidak terlepas dari peran seluruh 
masyarakat, baik pria maupun perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan 
akan berdampak pada peran serta perempuan sebagai mitra kerja laki-laki dalam pelaksanaan 
pembangunan dan berperan daalam meningkatkan kualitas generasi penerus .   

Berbagai kemajuan yang dicapai berkaitan dengan pembangunan gender, berdasarkan 
indikator-indakator yang ada, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti, terutama 
berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, perlindungan 
perempuan terhadap kekerasan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan gender dan 
pemberdayaan perempuan. 

Capaian penting dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 
ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks 
Pemberdayaan Gender (IDG) selama kurun waktu 2010-2013, masing-masing dari 67,2 
menjadi 69,6 dan 68,2 menjadi 70,5. Namun demikian, Indonesia termasuk satu dari tiga 
negara ASEAN dengan Indeks Ketimpangan/Ketidaksetaraan Gender (IKG) yang tinggi, 
meskipun telah melaksanakan berbagai program kesetaraan gender (Human Development 
Report, UNDP).

Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan 
ekonomi. Di bidang pendidikan, kesenjangan Angka Melek Huruf (AMH) antara perempuan 
dan laki-laki semakin mengecil, dari 5,97 persen pada tahun 2009 menjadi 5,07 persen pada 
tahun 2013. Hal ini dikarenakan AMH perempuan meningkat lebih tajam dibanding laki-laki, 
dari 89,68 persen menjadi 91,40 persen (Susenas, BPS). Di samping itu, kesenjangan rata-
rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil pula dari 1,1 tahun pada 
tahun 2004 menjadi 0,8 tahun pada tahun 2012. Hal ini disebabkan rata-rata lama sekolah 
perempuan meningkat sedikit lebih besar dibanding laki-laki, dari 6,7 tahun pada tahun 2004 
menjadi 7,7 tahun pada tahun 2012, atau setara dengan kelas 1 SMP (Susenas, BPS). 
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Gambar 3.3.

Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 
dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG)

 Sumber: BPS dan KPPPA, berbagai tahun; HDR UNDP, berbagai tahun

Selama periode 2009-2013, rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap APM 
laki-laki mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 (bulan Maret), masing-
masing di tingkat SD/MI meningkat dari sebesar 99,7 persen menjadi 99,8 persen; di tingkat 
SMP/MTs meningkat dari sebesar 102,0 persen menjadi 105,7 persen; dan di tingkat SMA/
MA meningkat dari sebesar 96,1 persen menjadi 100,7 persen; serta di tingkat Perguruan 
Tinggi meningkat dari sebesar 102,9 persen menjadi 109,7 persen. Pencapaian rasio APM 
SMP/MTs dan rasio APM Perguruan Tinggi menunjukkan partisipasi perempuan lebih tinggi 
daripada laki-laki. Dengan meningkatnya rasio APM perempuan di semua jenjang pendidikan, 
dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendidikan telah diberikan secara merata baik kepada 
perempuan maupun laki-laki. 

Di bidang kesehatan, status kesehatan ibu belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. 
Angka kematian ibu (AKI) melahirkan bahkan meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran 
hidup (SDKI 2012). Kasus HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga juga cenderung meningkat, 
mencapai 4.943 kasus pada tahun 2012 (KPAN). Kemudian, status kesehatan dan gizi anak 
balita laki-laki didapatkan lebih rendah dibandingkan perempuan. Berdasarkan SDKI 2012, 
Angka Kematian Balita (AKBa) laki-laki sebesar 49 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan AKBa 
perempuan sebesar 37 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, prevalensi gizi buruk dan 
gizi kurang pada anak balita laki-laki masing-masing sebesar 5,2 persen dan 13,9 persen, 
sedangkan pada anak balita perempuan masing-masing sebesar 4,6  persen dan 12,1 persen 
(Riskesdas 2010).

Di bidang ekonomi, peran perempuan belum optimal seperti ditunjukkan oleh kontribusi 
perempuan dalam kerja upahan di sektor non-pertanian yang masih rendah dan bahkan 
menurun sejak tahun 2009, seperti pada Gambar 3.4.
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Gambar 3.4.

Kontribusi Perempuan dalam Kerja Upahan di Sektor Non Pertanian
Tahun 2009-2013

Sumber: Laporan MDGs, 2013

Terkait ketenagakerjaan, perbedaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara 
perempuan dan laki-laki cukup besar dari tahun ke tahun. Partisipasi perempuan menurun 
dari 50,99 pada tahun 2009 menjadi 50,22 pada tahun 2014 (Gambar 3.5). Proporsi 
perempuan sebagai tenaga profesional, termasuk manajer dan teknisi berfluktuasi dan 
masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, berkisar antara 44 hingga 46 persen.

Gambar 3.5.

Perkembangan TPAK Laki-laki dan Perempuan
Tahun 2009-2015

 Sumber: Sakernas, BPS, Berbagai Tahun
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Selama periode 2009-2014, lembaga-lembaga untuk menangani korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak telah dibentuk dan berfungsi, antara lain Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 28 provinsi dan 242 kabupaten/kota, 
Ruang Pelayanan Khusus (RPK)/Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di 451 polda 
dan polres, Crisis Centre/Women Trauma Centre sebanyak 22 buah, Pusat Krisis Terpadu 
(PKT) bagi perempuan korban kekerasan berbasis Rumah Sakit di 20 Rumah Sakit Umum 
Daerah dan Vertikal, serta Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di 42 Rumah Sakit Polri.

Adapun keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak 
korban antara lain pengalokasian anggaran penanganan kekerasan terhadap perempuan 
dan anak oleh 25 Provinsi dan 83 Kabupaten/Kota, terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 33 Provinsi dan 247 Kabupaten/kota. Selain itu, dalam 
rangka memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak di daerah telah terbentuk 500 
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di mapolres-mapolres dan 123 lembaga layanan 
korban kekerasan berbasis rumah sakit.

Di samping itu, berbagai kebijakan dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan di 
dalam dan luar negeri telah diterbitkan, antara lain kebijakan perlindungan pekerja rumahan 
(putting out system), rancangan Peraturan Menteri PP dan PA tentang Perlindungan 
Perempuan Pekerja Rumahan, rancangan kebijakan perlindungan perempuan pedagang pasar 
tradisional, instrumen pencatatan pelanggaran hak tenaga kerja perempuan di perusahaan, 
kebijakan Bina Keluarga TKI, dan panduan-panduan praktis terkait perlindungan TKI.

Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan penyusunan 
Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak dalam Penanganan Konflik, penyusunan berbagai pedoman, panduan, juklak 
dan juknis dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan, penyediaan data dan 
sistem pencatatan serta pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis web, 
yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data kekerasan terhadap 
perempuan dan anak.

Peningkatan kapasitas kelambagaan merupakan prasyarat dalam pelaksanaan pembangunan 
gender. Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai 
tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-
undangan terkait tindak kekerasan termasuk TPPO, serta peraturan teknis seperti: Permeneg 
PP No.1/2007 Tentang Forum Koordinasi Penghapusan KDRT, Permeneg PP dan PA No.1/2010 
Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Permeneg 
PP dan PA  No.19/2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, 
Perpres No.69/2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Permeneg 
PP dan PA No.22/2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi 
dan/atau Korban TPPO, Permeneg PP dan PA No.9/2011 Tentang Kewaspadaan Dini TPPO, 
Permeneg PP dan PA No.10/2012 Tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-
TPPO, serta Permeneg PP dan PA No.11/2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas.



Evaluasi RPJMN 2010-2014 III  - 11

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

Capaian pembangunan gender sepanjang tahun 2013 untuk Pelaksanaan di pusat antara 
lain sebanyak 25 K/L telah memiliki peraturan pelaksanaan tentang PUG, Isu gender telah 
terintergrasi di dalam Renstra di 16 K/L, dan Kebijakan Teknis Operasional di 15 K/L, sebanyak 
23 K/L telah membentuk Pokja PUG, 28 K/L telah melaksanakan PPRG serta tersedianya data 
statistik gender di 17 K/L. Pada tingkat daerah keberhasilan pembangunan gender ditandai 
dengan 25 provinsi telah memiliki peraturan pelaksanaan tentang PUG, dan isu gender telah 
terintegrasi di dalam RPJMD 25 provinsi. Terbentuknya Pokja PUG di 26 provinsi dan 108 
kabupaten/kota, terlatihnya SDM tentang PUG dan PPRG di 33 provinsi, 26 provinsi telah 
melakukan PPRG, serta tersedianya data statistik gender di 33 provinsi dan 72 kabupaten/
kota.

D. Permasalahan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan 
adalah meningkatkan pemahaman dan komitmen terkait pentingnya pengintegrasian 
perspekif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, baik di tingkat 
nasional, maupun di daerah. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi pelaksanaan, 
penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas 
pendataan terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan 
dan diskriminasi. Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG 
dan pemberdayaan perempuan dan koordinasi pelaksanaannya, termasuk pelembagaan 
data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan penyusunan statistik gender.

3.3.  Penanggulangan Kemiskinan

A. Kebijakan

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Pada periode 2010-2014 berbagai program yang berbasis pemberdayaan 
masyarakat telah diharmonisasikan dan disinergikan. Dalam rangka mempercepat penurunan 
kemiskinan kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk: (1) Meningkatkan 
pertumbuhan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan 
kemiskinan; (2) Melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, 
terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, 
dan pemberdayaan masyarakat; dan (3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan 
kemiskinan di daerah.

B. Sasaran

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8-10 
persen pada akhir tahun 2014.
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C. Capaian. 

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama tahun 2009-2013, 
secara umum telah menunjukkan peningkatan kinerja yang memuaskan dalam pencapaian 
sasaran RPJMN 2010-2014. Hal tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah 
penduduk miskin 3,98 juta orang. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin masih 13,33 
persen (31,02 juta orang berada di bawah garis kemiskinan) sementara pada September 
2014 angka kemiskinan menurun menjadi 10,96 persen (27,73 juta orang).

Penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kemiskinan 
yang dilaksanakan pemerintah. Dalam upaya tersebut, strategi yang dilaksanakan adalah 
mengintegrasikan program-program kemiskinan secara terpadu dengan pendekatan empat 
klaster: (1) Berbasis bantuan dan perlindungan sosial, (2) Pemberdayaan masyarakat, (3) 
Pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan (4) Program pro rakyat.

Melalui berbagai program kemiskinan, pemerintah setiap tahun meningkatkan anggaran 
penanggulangan kemiskinan dari Rp.81,4 triliun (2004) menjadi Rp.100,9 triliun (2014). 
Berikut pada Gambar 3.6 disajikan perbandingan antara anggaran kemiskinan dengan angka 
kemiskinan.

Gambar 3.6

Anggaran Kemiskinan dan Angka Kemiskinan
Tahun 2010-2014

Sumber: BPS

Selama periode 2010-2014, pelaksanan program perlindungan sosial bagi penduduk miskin 
dan rentan dilaksanakan dalam berbagai bentuk bantuan tunai, bantuan iuran jaminan sosial, 
serta pelayanan dan rehabilitasi. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Bantuan 
Siswa Miskin (BSM), serta Raskin.

Pelaksanaan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu 
pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) yang 
memiliki ibu hamil, anak balita, dan anak usia SD-SMP.  Pada tahun 2010 program ini mencakup 
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774.293 KSM yang tersebar di 20 provinsi, 88 kabupaten dan 946 kecamatan. Pada tahun 
2014, cakupan PKH diperluas hingga mencapai 3,2 juta RTSM dengan peningkatan besaran 
bantuan menjadi rata-rata Rp.1,8 juta/KSM/tahun dan penambahan lokasi baru (Tabel 3.2).

Tabel 3.2

Perkembangan Pelaksanaan PKH
Tahun 2010-2014

Uraian/
Kegiatan/ Indikator

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*)

Target KSM 816.000 1.116.000 1.516.000 2.400.000 3.200.000

Realisasi KSM 774.293 1.052.201 1.492.473 2.326.523 2.872.965

Provinsi 20 25 33 33 34

Kabupaten 88 119 169 336 418

Kecamatan 946 1.387 2.001 3.417 4.132

Desa/Kelurahan 10.998 16.154 21.471 43.318

Sumber: UPPKH Pusat, Kementerian Sosial, 2014
Keterangan: *) Realisasi hingga Juni 2014

Dalam upaya meningkatkan pendidikan, Pemerintah mengalokasikan dana untuk BSM. Pada 
tahun 2010 jumlah penerima BSM 5,2 juta siswa dari tingkat SD hingga tingkat menengah 
dan terus meningkat hingga 11,1 juta siswa pada tahun 2014 (Tabel 3.3.). 

Tabel 3.3

Jumlah Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan
Jumlah Penerima BSM

2010 2011 2012 2013 2014

Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan 3.482.135 3.344.336 5.331.045 13.526.521 9.191.844

SD 2.277.039 2.040.000 3.530.305 8.580.286 6.046.921

SMP 591.129 998.212 1.295.450 3.075.986 2.169.890

SMA/SMK 613.967 306.124 505.290 1.870.249 975.033

Kementerian Agama 1.742.578 1.750.000 1.750.000 3.070.514 1.902.405

MI 714.642 750.000 750.000 1.586.755 802.326

MTs 645.033 600.000 600.000 1.049.875 749.472

MA 382.903 400.000 400.000 433.884 350.607

Total 5.224.713 5.094.336 7.081.045 16.597.035 11.094.249

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010-2014
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Boks 1
Geliat Perekonomian di Desa Waai: 

Kelompok Petani dan Nelayan Federasi Sejahtera

Desa Waai merupakan salah satu desa di pulau Ambon yang terletak 
di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Di samping Desa 
Waai, terdapat lima desa lainnya di wilayah Kecamatan Salahutu, yaitu 
Desa Suli, Desa Tial, Desa Tengah-Tengah, Desa Tulehu, dan Desa Liang. 
Paska gempa bumi yang melanda kota Ambon beberapa waktu lalu, 
Desa Waai merupakan salah satu desa yang terkena dampaknya. Geliat 
pembangunan di Desa Waai salah satunya dimotori oleh Kelompok Petani 
dan Nelayan Federasi Sejahtera yang berdiri pada tahun 2014. Kelompok 
ini beranggotakan 45 orang, yang terbagi ke dalam 3 kelompok kecil. 
Mayoritas anggota kelompok adalah petani ubi kayu, petani cengkeh, 
dan nelayan. 

Kegiatan perekonomian para petani dan nelayan mendapat dukungan 
dari Dinas Pertanian dan Perikanan kabupaten setempat berupa pendampingan dan bantuan 
sarana produksi pertanian dan kapal tangkap perikanan. Komoditi pertanian andalan Desa Waai 
adalah ubi kayu, cengkeh dan pala. Sementara itu, hasil tangkapan ikan para nelayan didominasi 
ikan-ikan laut dalam, seperti tongkol dan cakalang. Nelayan di Desa Waai umumnya terbagi 2, 
yaitu nelayan mandiri dan nelayan pekerja. Nelayan mandiri jumlahnya masih sedikit, kebanyakan 
dari penduduk Desa Waai adalah nelayan pekerja. Nelayan pekerja adalah nelayan yang bekerja 
di kapal penangkapan ikan, baik kapal milik warga maupun milik perusahaan. Salah satu kendala 
yang dihadapi saat ini adalah banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang tidak melaut akibat 
masalah perizinan. 

Terkategori sebagai salah satu desa penerima bantuan program-program pengentasan kemiskinan, 
sarana dan prasarana kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Beberapa program pemerintah yang 
sudah diterima oleh masyarakat Desa Waai sebagai upaya pengentasan kemiskinan diantaranya 
adalah PNPM Mandiri, PNPM Generasi, Raskin 2014, Jamkesda, Jamkesmas, BOS, dan Beasiswa 
Miskin. Salah satu permasalahan terkait penerima program adalah distribusinya yang belum 
merata. Hal ini diakibatkan perbedaan data tentang jumlah keluarga miskin. 

Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan oleh 
Kementerian Kelautan Perikanan melalui Dinas Perikanan setempat 
dengan pendanaan yang bersumber dari International Fund for 
Agricultural Development (IFAD). Kelompok petani dan nelayan 
Federasi Sejahtera merupakan salah satu kelompok penerima 
bantuan berupa dana sebesar Rp.35 juta yang dialokasikan untuk 
membiayai kegiatan jual beli hasil perikanan dan pertanian. Di 
samping itu, juga terdapat bantuan sarana dan prasarana pertanian 
dan perikanan senilai Rp.100 juta. Para anggota kelompok petani 
dan nelayan Federasi Sejahtera berharap, bantuan tersebut dapat 
membantu meningkatkan produksi hasil pertanian dan nelayan di 
Desa Waai.     

Potensi alam lainnya yang masih dapat dikembangkan di Desa Waai 
adalah potensi wisata air pesisir dan pantainya yang menawarkan pemandangan yang sangat 
menawan, salah satunya adalah Pantai Hop. Selama ini pengelolaan wisata di wilayah pesisir 
dan pantai, masih bersifat pribadi dan sederhana karena dikelola langsung oleh pemilik kawasan 
wisata tersebut.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Maluku, 2015
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Boks 2.

Kemandirian Perekonomian Kelompok Tani Taman Mojo
(Koperasi Taman Mojo, Dusun Mojolegi)

Salah satu wilayah di Desa Karangtengah, Kecamatan 
Imogiri, Kabupaten Bantul, adalah Dusun Mojolegi yang 
terletak di kaki Gunung Pancar. Dusun Mojolegi merupakan 
daerah rawan kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Untuk itu, 
pemerintah mengupayakan agar pendapatan masyarakat 
dapat ditingkatkan menjadi lebih mandiri secara ekonomi 
dengan memanfaatkan potensi agroindustri dan agrowisata 
wilayah tersebut.. Potensi yang cukup menonjol di kawasan 
tersebut adalah agroindustri tanaman buah markisa dan 
sirsak, serta pembuatan pupuk kompos berbahan kotoran 

sapi. Unit produksi yang mengelola pengembangan agroindustri dilakukan oleh Koperasi 
Serba Usaha Taman Mojo. Beranggotakan sebanyak 26 anggota aktif, koperasi yang 
dicikalbakali oleh kelompok tani Taman Mojo ini telah berdiri sejak tahun 1976. Komoditi 
andalan saat ini adalah tanaman buah markisa dan sirsak serta pupuk kompos kotoran sapi. 
Di samping komoditi tersebut, masyarakat sekitar juga membudidaya tanaman keras seperti 
jati, mahoni, dan jambu mete. Memanfaatkan lahan pekarangan rumah, setiap anggota 
koperasi diwajibkan untuk menanam minimal dua jenis tanaman yang menghasilkan, serta 
beternak minimal satu ekor sapi.  

Selain merupakan koperasi produksi, Koperasi Taman Mojo juga merupakan koperasi simpan 
pinjam. Terkategori sebagai koperasi sehat, kegiatan perkoperasian Taman Mojo memperoleh 
pembinaan dari dinas terkait di Kabupaten Bantul, diantaranya: Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan Dinas 
Pertanian. Jumlah keseluruhan anggota koperasi saat ini mencapai 75 orang, dengan nilai 
aset mencapai sekitar Rp.80 juta. Salah satu aset yang dimiliki koperasi ini adalah gudang 
penyimpanan pupuk berikut mesin pengolahan pupuk kompos kotoran sapi. Aset tersebut 
merupakan hibah yang diperoleh melalui Disperindagkop dengan nilai sekitar Rp.25 juta. 

Keberadaan koperasi sangat dirasakan 
manfaatnya oleh para anggota, khususnya 
sebagai media bertukar informasi yang 
bermanfaat terkait harga pupuk, akses 
pemasaran, keanekaragaman tanaman 
(intensifikasi), subsidi budidaya, dsb. Salah 
satu permasalahan yang dihadapi saat ini 
adalah stok pupuk kompos yang berlebih dan 
pemasaran sirup yang terbatas. Ke depannya, 
para anggota koperasi ingin agar komoditi 
hasil produksi, baik sirup maupun pupuk 
dapat lebih luas jaringan pemasarannya. 
Dukungan dari pemerintah daerah maupun pihak swasta khususnya terkait dukungan akses 
dan informasi pemasaran produk, baik dalam bentuk pelatihan teknik pemasaran produk, 
maupun peluang pemasaran pasar ke luar daerah, sangat diperlukan guna mendukung 
kemandirian usaha Koperasi Taman Mojo. Keberhasilan usaha masyarakat dan pemerintah ini 
diharapkan dapat menginspirasi daerah lainnya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi 
masyarakat di wilayah tersebut.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi DI Yogyakarta, 2015



Evaluasi RPJMN 2010-2014III - 16

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

Dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat, pemerintah melaksanakan 
Program Jamkesmas yang telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan 
pembiayaan/asuransi kesehatan. Jamkesmas telah mampu meningkatkan akses penduduk 
miskin terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, terutama untuk daerah 
tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Hingga tahun 2014, cakupan asuransi kesehatan telah 
mencapai sekitar 86,4 juta peserta. Cakupan tersebut terus meningkat dibandingkan dengan 
pelaksanaan program pada tahun 2008.

Gambar 3.7

Perkembangan Program Jaminan Kesehatan

Sumber : Kementerian Kesehatan 2014

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bantuan yang diberikan pemerintah 
dilakukan pula melalui pemberdayaan masyarakat. Bantuan tersebut bersifat stimulan dan 
penggunaannya disesuaikan dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Adapun strategi yang 
dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan pendekatan program, seperti 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sejak tahun 2009, PNPM telah 
dilaksanakan di seluruh kecamatan dengan jumlah lokasi intervensi yang semakin meningkat 
hingga tahun 2014. (Tabel 3.4).

Tabel 3.4

Jumlah Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2009-2014

No. Program PNPM
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 PNPM Perkotaan 1.134 885 1.153 1.157 1.183 1.187
2 PNPM Perdesaan 4.350 4.807 5.018 5.092 5.148 5.298
3 PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus 186 186 0 0 0 0
4 PNPM Infrastruktur Perdesaan 479 213 213 182 184 0
5 PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah 237 237 237 237 237 237

Jumlah 6.386 6.328 6.621 6.668 6.752 6.722
Sumber : Simpadu PNPM Mandiri
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Hasil capaian kegiatan PNPM-DTK atau Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Khusus (P2DTK) hingga tahun 2012 adalah tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat 
(BLM) untuk membiayai 8.651 subproyek/kegiatan. Adapun untuk Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW),  pada tahun 2012 mampu membangun 
infrastruktur sosial ekonomi di 237 desa atau 28,1 persen lebih dari target RPJMN 
2010-2014sebanyak 185 kawasan. Total capaian pembangunan infrastruktur sosial ekonomi 
pada tahun 2010 hingga 2012 adalah 711 desa. 

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa selama periode 2007-2014, berdasarkan kebutuhan 
masyarakat, pemanfaatan BLM PN PM Mandiri lebih banyak dipergunakan untuk 
pembangunan sarana mobilitas penduduk, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, kegiatan 
ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. 

Gambar 3.8.

Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri

Periode 2007-2014

Sumber: Simpadu PNPM Mandiri

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan 
produktivitas usaha mikro, kecil, dan koperasi, pemerintah telah meluncurkan Program 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007, dengan tujuan menyediakan penjaminan bagi 
kredit yang diterima dari perbankan. 

Dalam kurun waktu 2007-2009, jumlah KUR yang disalurkan adalah Rp.17,2 triliun dan 
meningkat pada periode tahun 2010-2014, hingga mencapai Rp.137,1 triliun, sehingga 
realisasi penyaluran dari tahun 2007 hingga Mei 2014 adalah Rp.154,3 triliun. Adapun jumlah 
debitur yang menerima KUR terdapat 11,0 juta debitur dengan rata-rata KUR per debitur 
Rp.13,9 juta. 

Peningkatan volume penyaluran merupakan hasil perbaikan mekanisme penyaluran KUR 
dan peningkatan jumlah bank penyalur KUR yang saat ini mencapai 33 bank. Pada tahun 
2014, hingga bulan Mei, penyaluran KUR telah mencapai Rp.15,8 triliun kepada 995.983 
debitur. Tingkat non-performing loan (NPL) KUR sebesar 4,3 persen mencerminkan tingkat 
pengembalian kredit yang baik oleh UMKM dan koperasi. Pencapaian program KUR yang 
tergolong baik dipengaruhi pula oleh peran sosialisasi KUR dan pendampingan dari berbagai 
K/L serta perbankan di 33 provinsi. Kementerian Koperasi dan UKM misalnya, tiap tahun 
menyediakan pendampingan bagi 27.250 usaha mikro dan kecil untuk dapat mengakses KUR.
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Boks 3.

LKM KUBE Sejahtera 23: 
Pembelajaran Pengelolaan Keuangan dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin 

Akses masyarakat miskin terhadap pembiayaan keuangan 
umumnya amat sangat terbatas. Fakta inilah yang menjadi 
latar belakang, muncul, dan berkembangnya Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 
Sejahtera 23 di Desa Selopamioro, Kec. Imogiri, Kab. 
Bantul, DI Yogyakarta.  Berawal dari KUBE yang mewadahi 
kelompok usaha masyarakat yang umumnya terkategori 
keluarga miskin, KUBE Sejahtera 23 dinilai berkinerja baik 

oleh Dinas Sosial setempat dan diberi kepercayaan untuk mengelola dana bantuan sosial 
Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial sebesar Rp250 juta. 
Pada 2012, di masa awal berdirinya, proses rekrutmen 
pengelola LKM dilakukan secara musyawarah di bawah 
pengawasan Dinas Sosial. Pendistribusian dana untuk 
pembiayaan pun masih sulit, mengingat belum banyak 
warga yang menjadi nasabah. Berkebalikan dengan 
kondisi saat ini, sumber dana untuk dikelola jumlahnya 
terbatas karena sudah tersalurkan ke masyarakat. Kriteria 
pembiayaan yang diberikan masih bersifat umum. Dana 
yang tersalurkan ke masyarakat digunakan tidak hanya untuk pinjaman modal usaha bagi 
kelompok-kelompok usaha bersama, tapi juga banyak nasabah perorangan yang meminjam 
untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sifatnya non-profit, seperti untuk biaya pendidikan 
maupun kesehatan (berobat). Untuk pinjaman pembiayaan selama 1 tahun, terdapat 
kewajiban bunga 1 persen. Jumlah maksimum pembiayaan Rp.5 juta untuk perorangan dan 
Rp.12 juta untuk kelompok. 

Keberadaan LKM memberikan manfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan anggota dan pengurusnya. Jumlah nasabah 
saat ini mencapai sekitar 200 orang, yang terdiri dari kelompok 
usaha maupun nasabah perorangan. Rata-rata setiap tahunnya 
LKM KUBE Sejahtera 23 telah membukukan SHU hingga Rp.20 
juta. Dalam perkembangannya, pengelolaan keuangan mikro 
dirasakan perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Di antaranya 

terkait kapasitas dan kemampuan pengelola dalam menginovasi produk keuangan mikro yang 
tepat, termasuk dalam menghadapi kendala kredit macet. Selain itu, terkait keterbatasan 
sumber dana yang dikelola, mengingat selama ini sumber dana masih terbatas dari simpan 
pinjam nasabah saja. Hingga Maret 2015, jumlah pengajuan pembiayaan mencapai Rp.80 juta 
dan jumlah kredit macet mencapai Rp.10 juta.  
Bentuk intervensi pemerintah, melalui Dinas Sosial dalam bentuk monitoring dirasakan masih 
kurang untuk memajukan kinerja LKM. Lebih lanjut, para pengelola LKM mengharapkan 
dinas pemerintah terkait memberikan pendampingan khusus guna meningkatkan 
kemampuan manajerial para pengelola LKM. Sehingga produk-produk keuangan mikro 
yang dikelola dapat lebih berkualitas dan peluang untuk dapat berkerjasama menggandeng 
perbankan dapat terwujud. Harapannya keberadaan LKM KUBE Sejahtera 23 dapat menjadi 
pendorong perekonomian kelompok usaha dan nasabah khususnya dan memberdayakan 
masyarakat miskin sekitar pada umumnya.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi DI Yogyakarta, 2015
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Gambar 3.9

Realisasi Penyaluran KUR (Rp Miliar)
Tahun 2010-2014

Sumber: Komite Kredit Usaha Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, 2014

Sementara itu, jumlah koperasi telah meningkat 18 persen pada periode 2010-2014 dengan 
jumlah anggota koperasi yang meningkat pula dari 30,5 juta orang (2010) menjadi 36,4 
juta orang (2014). Data perkembangan koperasi sepanjang tahun 2010-2014 terdapat pada 
Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5

Data Perkembangan Koperasi
Tahun 2010-2014

Koperasi Satuan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Koperasi Ribu 177,5 188,2 194,3 203,7 209,5

Jumlah Anggota Juta  Orang 30,5 30,9 33,9 35,3 36,4

Volume Usaha Rp Miliar 76,8 95,1 119,2 125,6 189,9

Sumber: Data/Informasi Kementerian Koperasi dan UKM, 2010-2014

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan 
Perpres No.15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan 
penyempurnaan dari Perpres No.13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 
Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari 
unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan 
di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011, pemerintah menerbitkan Kepres 
No.10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.
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Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, dilakukan perbaikan data 
dengan pengembangan Basis Data Terpadu yang merupakan penyempurnaan atas 
pengumpulan rumah tangga miskin sebelumnya. Dalam Pendataan Program Perlindungan 
Sosial (PPLS) Tahun 2011 dilakukan perbaikan melalui:  (1) Penambahan cakupan rumah 
tangga dalam pendataan (sekitar 45 persen penduduk Indonesia), sementara dalam 
pendataan PPLS 2008 hanya 29 persen; (2) Pemanfaatan data Sensus Penduduk 2010 yang 
diolah lebih lanjut dengan metode Poverty Map sebagai referensi dalam menyusun daftar 
awal rumah tangga yang akan didata dalam PPLS 2011; (3) Mekanisme konsultasi dengan 
masyarakat miskin untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin yang belum terdata; dan 
(4) Penambahan karakteristik individu dan rumah tangga sehingga dapat lebih baik dalam 
memprediksi kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan lebih mengakomodasi kebutuhan 
program.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, terjaganya stabilitas harga, serta terlaksananya 
perluasan/pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak 
kepada masyarakat miskin dan tertinggal. Selanjutnya telah ditetapkan prakarsa baru sebagai 
pengungkit percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional, yang mencakup: (1) 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia; (2) Percepatan 
Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur; (3)  Program Klaster 
Keempat; dan (4) Peningkatan Ketahanan Pangan, Penanganan Transportasi Kota-kota Besar, 
dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Upaya peningkatan dan perluasan program pro-rakyat (Klaster IV) dilakukan melalui: (1) 
Program Rumah Sangat Murah, (2) Program Kendaraan Angkutan Umum Murah, (3) Program 
Air Bersih Untuk Rakyat, (4) Program Listrik Murah dan Hemat, (5) Program Peningkatan 
Kehidupan Nelayan, dan (6) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

D. Permasalahan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara lain: (1) 
Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mempercepat penurunan 
kemiskinan; (2) Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif; 
(3) Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin dalam menghadapi 
globalisasi dan perubahan iklim; (4) Memperkuat desentralisasi dan sinkronisasi program 
penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak: Public, People, Private Partnerships; dan 
(5) Meningkatkan akses terhadap lima aset penghidupan bagi masyarakat miskin.

Adapun tantangan yang akan dihadapi ke depan dalam pelaksanaan program penanggulangan 
kemiskinan antara lain: (1) Upaya yang terstruktur secara sempurna untuk mendorong 
masyarakat miskin dalam meningkatkan kapasitas dan peluang usaha; (2) Melakukan 
koordinasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan yang jauh lebih efektif 
dan efisien menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian 
pengurangan kemiskinan; (3) Memperbaiki metodologi dan mekanisme penetapan sasaran 
penerima manfaat; (4) Pengembangan kebijakan dan solusi penanggulangan kemiskinan 
berbasis dimensi lokal; (5) Membangun sinergi dan komplementaritas berbagai program 
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yang terus menerus, ketersediaan fasilitas dan layanan dasar kesehatan dan pendidikan 
terutama di perdesaan dan wilayah dengan kondisi geografis yang sulit, dan proses merubah 
pemahaman masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan berpendidikan yang memerlukan 
waktu cukup panjang. 

3.4. Perubahan Iklim Global

A. Kebijakan

Kebijakan perubahan iklim dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan pada peningkatan kapasitas 
penanganan dampak dan laju perubahan iklim yang tepat dan akurat. Untuk mewujudkan 
kebijakan, strategi yang digunakan pemerintah dalam perubahan iklim global adalah: (1) 
Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di berbagai sektor pembangunan 
dan penguatan kelembagaan; (2) Penyediaan dana alternatif untuk pelaksanaan kegiatan; (3) 
Pengurangan emisi di sektor energi, kehutanan dan limbah; (4) Peningkatan kapasitas adaptasi 
sektor dan daerah terutama dalam bidang pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan dan 
sumber daya air; dan (5) Pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai 
perubahan iklim.

B. Sasaran

Sasaran bidang perubahan iklim adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan 
institusi pengelola, ketersediaan data dan informasi, serta kesadaran masyarakat terhadap 
upaya penanganan perubahan iklim.

C. Capaian

Upaya peningkatan peringatan dini iklim, indikator kinerja yang ditetapkan adalah 
persentase pemerataan pemenuhan layanan informasi iklim, agroklimat dan iklimmaritim 
dan informasi perubahan iklim dan kualitas udara dengan target 92 persen. Target tersebut 
tercapai 100 persen pada tahun 2013, dengan hasil: (1) Meningkatnya pemerataan 
pemenuhanlayanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim yang memenuhi standar 
pelayanan minimalbidang klimatologi sebesar 95 persen. Untuk mendukung pencapaian 
tersebut, hingga tahun 2013 telah dilakukan pembangunan Automatic Rain Gauge (ARG) 
135 pos pengamatan, Automatic Weather Station (AWS) 192 pos pengamatan, satu unit wall 
display dan pembangunan AWS center di kantor pusat BMKG-Jakarta, serta pembangunan 
Climatologycal Early Warning System (CEWS); (2) Meningkatnya pemerataan pemenuhan 
layanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara yang memenuhi standar pelayanan 
minimal bidang klimatologi sebesar 92 persen. Untuk mendukung pencapaian tersebut, 
sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan peningkatan layanan informasi dini kualitas udara 
(AQMS) di 8 provinsi, pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 11 provinsi pada tahun 2011, 
18 provinsi pada tahun 2012, dan tujuh provinsi pada tahun 2013;serta pembuatan peta 
kerentanan perubahan iklim di 29 provinsi.

Dalam rangka penguatan informasi perubahan iklim, terutama informasi terkait dengan 
Gas RumahKaca (GRK) Karbondioksida (CO2) dan Gas Methan (CH4), dilakukan pengukuran 
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pada 15 lokasi. Selain itu, dilakukan pembangunan stasiun Global Atmospheric Watch (GAW) 
tambahan di Palu-Sulawesi Tengah dan Sorong-Papua untuk menambah keakuratan data dan 
informasi terkait GRK.

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada pelaksanaan pelaksanaan 
Perpres No.61/2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-
GRK), Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan pelaksanaan 
Inpres No.71/2011 tentang Inventarisasi GRK sebagai basis data dalam menurunkan emisi 
GRK, dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

Terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim, beberapa hasil penting yang dicapai hingga 
bulan Juni 2014 adalah telah dilaksanakannya upaya mitigasi perubahan iklim pada lima 
sektor utama (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri 
dan limbah). Upaya tersebut merupakan wujud pelaksanaan komitmen Indonesia untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya sendiri, 
atau 41 persen apabila ditambah bantuan internasional. 

Hasil utama pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan antara lain 
menurunnya laju deforestasi dan degradasi menjadi 0,6 juta ha/tahun pada periode tahun 
2011-2012, yang jauh menurun bila dibandingkan dengan periode 2006-2009, 0,8 juta ha/
tahun, dan periode 2003-2006 sebesar 1,2 juta/tahun. Di sektor energi juga dilakukan upaya 
nyata penurunan emisi GRK melalui konversi bahan bakar minyak ke gas, pengembangan 
dan pemanfaatan biofuel, pengembangan lampu jalanan dengan teknologi solar cell, 
pengembangan transportasi publik, efisiensi energi, serta pengembangan energi baru dan 
terbarukan. Sementara itu, penekanan upaya mitigasi di tingkat daerah (provinsi) dilakukan 
melalui pengesahan RAD-GRK pada 33 provinsi melalui Peraturan Gubernur. RAD-GRK 
tersebut dijadikan acuan untuk penentuan baseline emisi sekaligus pelaksanaan penurunan 
emisi gas rumah kaca sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah masing-masing.

Selanjutnya, terkait upaya adaptasi perubahan iklim, pada Februari 2014, telah diluncurkan 
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Dokumen RAN-API tersebut 
berisikan rencana aksi adaptasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang 
meliputi Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan, Bidang Ketahanan 
Jasa Lingkungan, Bidang Ketahanan Wilayah Khusus, dan Bidang Pendukung. Berdasarkan 
dokumen RAN-API pula, telah diseleksi 15 daerah pilot untuk pelaksanaan aksi adaptasi, yang 
akan diselesaikan selama kurun waktu lima tahun mendatang (2015-2019). 

D. Permasalahan

Menanggulangi dampak iklim global merupakan tantangan yang sangat sulit. Terdapat 
lima penyebab utama perubahan iklim global: (1) Faktor pertambahan usia bumi yang 
menyebabkan peningkatan perubahan iklim; (2) Eksploitasi alam oleh manusia terutama 
untuk kepentingan industri; (3), Limbah polusi yang dihasilkan  dari penggunaan minyak bumi 
dan batu bara yang menciptakan gas perusak atmosfer (gas rumah kaca); (4) Ketidakpedulian 
industri berbasis kehutanan dan perkebunan di satu sisi, dan ketidaktahuan masyarakat 
terbelakang untuk membuka lahan baru, dengan cara membakar hutan; (5) Terkendalanya 
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upaya membangun kebijakan yang mengedepankan pentingnya membangun lingkungan 
alam yang sehat, baik berupa ketidaksinkronan kebijakan pada institusi yang berkenaan 
dengan lingkungan dengan kebijakan pada institusi yang mengedepankan industri, hingga 
tidak adanya kebijakan pro-lingkungan yang memadai di kawasan perkotaan di Indonesia.

3.5.  Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan

 A. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kelautan antara lain: (1) Penyelesaian penyusunan kebijakan 
kelautan atau peraturan perundangan; (2) Mempercepat penyelesaian batas laut yang masih 
bermasalah, termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan laut untuk lebih 
memperkuat posisi kedaulatan negara; (3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 
pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memperkuat sistem Monitoring, Controlling, 
and Surveilance; (4) Meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di 
perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar; (5) Meningkatkan penyediaan pelayanan 
transportasi perintis terutama di pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar dan perbatasan serta 
public service obligation untuk angkutan laut; dan (6) Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir 
dan laut; (7) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM kelautan; (8) Menyediakan 
data dan informasi spasial kelautan nasional yang terintegrasi, yang meliputi perairan laut 
teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Nusantara. 

B. Sasaran 

Sasaran pembangunan kelautan berdimensi kepulauan antara lain: (1) Terselesaikannya 
batas wilayah laut dengan negara tetangga; (2) Memperkuat pengendalian dan pengawasan 
sumber daya kelautan, Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang, 
terutama di pulau kecil perbatasan; (3) Memperbaiki habitat ekosistem pesisir dan laut; (4) 
Meningkatkan riset teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan 
kelautan nasional, termasuk riset sumber daya kelautan di laut dalam.

C. Capaian

Pembangunan kelautan berdimensi negara kepulauan adalah pembangunan yang 
berorientasi pada pengembangan potensi kepulauan secara ekonomi, ekologis dan sosial 
yang ditunjukkan guna meningkatkan pemanfaatan dari sumber daya yang ada di dalamnya 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat generasi sekarang dan generasi selanjutnya. 
Produksi perikanan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dibandingkan 
dengan tahun 2013, produksi pada tahun 2014 meningkat sebesar 6,72 persen. 

Berkaitan dengan batas wilayah laut, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 
10 (sepuluh) negara yaitu dengan India (Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)), 
Thailand (Landas Kontinen, ZEE), Malaysia (Laut Wilayah, ZEE, Landas Kontinen), Singapura 
(Laut Wilayah), Viet Nam (Landas Kontinen, ZEE), Filipina (ZEE, Landas Kontinen), Palau 
(ZEE, Landas Kontinen), Papua Nugini (ZEE , Landas Kontinen), Timor Leste (Laut Wilayah, 
Landas Kontinen, ZEE) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen). Dari sejumlah perbatasan itu, 
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telah diselesaikan penetapan batas maritim dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Viet 
Nam, Filipina, Papua Nugini dan Australia.

Banyaknya kasus pencurian ikan merupakan isu yang komplek penanganannya dan berdampak 
dalam regional maupun global. Prkatek Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing 
oleh kapal perikanan Indonesia maupun asing berpotensi menyebabkan kerugian, baik dari 
aspek sosial, ekologi/lingkungan, dan ekonomi.  Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah 
berupaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan. Pemerintah 
telah memperkuat sistem monitoring, controling, and surveilance, yang melibatkan seluruh 
unit kapal pengawas perikanan, melalui kerjasama operasi antara TNI-AL, Bakorkamla, Polri, 
dan Kementerian Perikanan, serta kerjasama dengan Australia dan Malaysia. Selain itu, 
pengawasan dan pengendalian juga melibatkan peran aktif masyarakat. Hasil pengawasan 
tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6

Jumlah Kapal Hasil Gelar Operasi Kapal Pengawas
Tahun 2010-2014

Indikator Satuan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Kapal yang diperiksa Unit 3.255 3.348 4.326 3.643 2.044

Kapal yang di Ad-Hock Unit 183 106 112  68 38

Kapal yang Ditenggelamkan Unit 3 1 1 0 -

Kapal  yang di Deportasi Unit 17 30 12 1 -

Sumber: Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan 
efektivitas pengelolaan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan 
Pedoman Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-
Pulau Kecil. 

Sampai dengan tahun 2014 luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara 
berkelanjutan mencapai areal seluas 7,7 hektar. Kawasan konservasi perairan daerah telah 
dikelola seluas 6,4 juta hektar di 103 lokasi pada 31 Provinsi, 98 Kabupaten/Kota. Untuk 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil upaya pendayagunaan 
potensi pulau-pulau kecil terus ditingkatkan. Pada awal tahun 2010, tercatat 20 pulau-pulau 
kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar yang terkelola dengan baik, dan sampai akhir 2014 
telah terdapat sebanyak 223 pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar yang terkelola 
dengan baik. Selain itu, selama periode 2010-2014 wilayah perairan yang beba IUU dan 
kegiatan yang merusak SDKP, secara umum mengalami peningkatan. Tabel 3.7.
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Tabel 3.7

Pengelolaan Kawasan Perairan
Tahun 2010-2014

Indikator Satuan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 
yang dikelola secara berkelanjutan Juta Ha 1,2 2,5 3,2 3,6 7,8

Kawasan Konservasi Laut Daerah Ribu Ha 5.210 5.210 n.a 5.566 6.414

Jumlah Pulau Kecil, termasuk pulau 
terluar yang dikelola Pulau 20 37 74 62 30

Wilayah Perairan Bebas IUU dan 
Kegiatan yang merusak SDKP Persen 35 38 41 47 39

Sumber: Lakip 2014 dan Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2010-2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan

D. Permasalahan

Tantangan yang masih dihadapi dalam tata kelola kelautan dan pulau-pulau kecil adalah: 
(1) Masih lemahnya koordinasi antara pusat, daerah dan pemangku kepentingan dalam 
pembangunan kelautan, (2) Belum lengkapnya peraturan perundangan dalam pengelolaan 
laut termasuk tata ruang dan zonasi; dan (3) Masih kurang memadainya sarana dan prasarana 
pengawasan sumber daya kelautan yang menyebabkan keterbatasan cakupan pengawasan 
dan operasi keamanan di laut; serta (4) Masih terbatasnya pendayagunaan pulau-pulau kecil. 

3.6.   Perlindungan Anak

A. Kebijakan

Pembangunan perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak-hak anak Indonesia. Sesuai 
dengan UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan 
meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai 
aspek kehidupan, serta mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan 
anak, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kebijakan peningkatan perlindungan anak diarahkan pada: (1) Peningkatan akses terhadap 
pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya 
menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan 
kelangsungan hidup anak; (2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; 
dan (3) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

B. Sasaran

Sasaran bidang perlindungan anak adalah meningkatnya tumbuh kembang optimal, 
kesejahteraan, dan perlindungan anak yang ditandai dengan: (1) Meningkatnya akses dan 
kualitas layanan perlindungan anak, yang antara lain diukur dengan meningkatnya APK PAUD, 
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APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan cakupan kunjungan neonatal, serta menurunnya 
persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan; (2) Meningkatnya persentase cakupan 
anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan; dan (3) Meningkatnya 
efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah.

C. Capaian

Peningkatan derajat kesehatan anak mencerminkan upaya pemenuhan hak kesehatan dasar 
anak, yang ditandai dengan pemberian imunisasi dasar lengkap terus meningkat dari 53,8 
persen pada tahun 2010 menjadi 59,2 persen pada tahun 2013 (Riskesdas 2010 dan 2013). 
Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Juli 2013 terdapat sekitar 76,26 
persen puskesmas telah mampu mengimplementasikan tatalaksana kasus kekerasan terhadap 
anak (KtA) dan 64,08 persen puskemas telah membina panti/lembaga kesejahteraan sosial 
anak (LKSA). Puskesmas juga telah melakukan pembinaan kepada lembaga pemasyarakatan 
(Lapas) anak atau rumah tahanan di 25 provinsi, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 
bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). 

Pemenuhan hak pendidikan anak terlihat dari peningkatan akses anak terhadap layanan 
pendidikan ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS). APS anak usia 
7-12 tahun meningkat dari 97,95 persen pada tahun 2009 menjadi 98,95 persen pada tahun 
2012. Sedangkan APS anak usia 13-15 tahun meningkat dari 85,47 persen menjadi 89,66 
persen, dan APS anak usia 16-18 tahun dari 55,16 persen menjadi 61,04 persen (SUSENAS 
2009 dan 2012). Di samping itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan anak usia dini usia 
3-6 tahun meningkat dari 53,7 persen di tahun 2009 menjadi 63,01 persen pada tahun 2013. 
Terdapat 1.924 sekolah luar biasa dan 16.102 guru untuk melayani sekitar 88.836 anak dengan 
disabilitas. Selain itu, terdapat 11 pusat layanan autis yang bertujuan mendampingi siswa 
anak dengan disabilitas di sekolah inklusi untuk mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya.

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, 
namun juga nonfisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Pada tahun 2009 
ditetapkan Permen PP No.2/2009 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak 
Anak (KLA). Sampai pada tahun 2013 sebanyak 68 kabupaten/kota telah mendapatkan 
penghargaan karena komitmennya untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan 
gambaran pencapaian kabupaten/kota dalam hal pemenuhan hak anak, yang mencakup 
hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan, 
penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, telah terbentuk Forum Anak 
di 31 provinsi, 138 kabupaten/kota, 86 kecamatan, 211 desa/kelurahan, 44 RW dan 28 RT yang 
menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Dalam rangka melindungi anak dari 
tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, terjadi peningkatan 
penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) melalui 
Pengurangan Pekerja Anak- Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) pada tahun 2010 sebesar 
3.000 anak sedangkan pada tahun 2012 sebesar 11.000 pekerja anak. Selanjutnya pekerja 
anak tersebut telah berhasil mengakses pelayanan pendidikan. Selain itu, telah diterapkan 
prinsip restorative justice yang mengedepankan diversi pada penanganan ABH sesuai dengan 
mandat Undang-undang No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 
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Terkait dengan upaya peningkatan pelayanan sosial bagi anak, pada tahun 2013 Program 
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) telah mencakup sekitar 7.610 balita telantar, 137.376 
anak telantar, 8.515 anak jalanan, 1.040 anak berhadapan dengan hukum (ABH), 1.820 
anak dengan disabilitas (ADD), dan 2.145 anak yang membutuhkan perlindungan khusus 
(AMPK). Bantuan lainnya yang ditujukan bagi anak rentan antara lain melalui pendidikan luar 
sekolah bagi anak putus sekolah, kompensasi kenaikan BBM bagi penduduk miskin, Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). 

Bagi anak korban kekerasan telah disediakan layanan antara lain: (1) 275 Pusat Pelayanan 
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tersebar di 33 provinsi dan 242 
kabupaten/kota; (2) 510 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres dan Polda; 
(3) 21 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Vertikal/RSUD/RS Swasta; (4) 42 Pusat 
Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; (5) 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC); (6) 25 
Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA); (7) Masing-masing 1 Unit Pengaduan Masyarakat di 
KPPA dan KPAI; (8) TESA 129 di 15 provinsi; (9) 8 Unit Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP); (10) 
76,26 persen Puskesmas mampu deteksi dini dan Tata Laksana Kekerasan terhadap Anak; 
serta (11) model pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap anak di sarana pendidikan 
di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Papua.

Penguatan kerangka hukum terkait perlindungan anak, dapat dilihat dari ditetapkannya: 
(1) UU No.19/2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas; (2) UU 
No.10/2012 tentang pengesahan Optional Protocol mengenai Penjualan Anak, Prostitusi 
Anak, dan Pornografi Anak; (3) UU No.9/2012 tentang pengesahan Optional Protocol KHA 
mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata; (4) Perpres No.60/2013 tentang 
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI); (5) Perpres No.42/2013 tentang 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan; 
(6) Inpres No.5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak; (7) 
Lampiran I Permendagri No.69/2012 tentang Perubahan atas Permendagri No.62/2008 
tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota yang mencantumkan 
target kepemilikan akta kelahiran sebesar 90 persen dari seluruh penduduk pada tahun 
2020; dan (7) Kesepakatan Bersama KPPPA dengan KPI No.15/2011 tentang Perlindungan 
Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran.

D. Permasalahan

Walaupun telah ada capaian dari upaya perlindungan anak, namun masih terdapat 
permasalahan terutama terkait dengan disharmonisasi kebijakan baik pusat dan daerah, 
kapasitas kelembagaan yang masih belum optimal, koordinasi dalam pencegahan dan 
penanganan perlindungan anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan ke depan 
dalam pembangunan Perlindungan Anak adalah: (1) Meningkatkan sinergi dan koordinasi 
antarpemangku kepentingan baik pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka 
pemenuhan hak dan perlindungan anak; serta (2) Menyusun standarisasi pelayanan 
pemenuhan hak dan perlindungan anak.
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Pembangunan  
Sosial Budaya dan

Kehidupan Beragama

4

Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang salah satunya diukur oleh 
indeks pembangunan masyarakat (indeks komposit yang terdiri atas sifat kegotongroyongan, 
toleransi, dan rasa aman masyarakat) telah mencapai 0,55 pada tahun 2014. Perbaikan 
kualitas sumber daya manusia ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Selain itu, keseimbangan manfaat pembangunan yang secara adil dinikmati 
manfaatnya oleh penduduk laki-laki dan perempuan juga ditunjukkan oleh terus meningkat 
Indeks Pembangunan Gender (IPG). Namun demikian, pada akhir tahun pelaksanaan RPJMN 
2010-2014, sebagian besar capaian pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama 
yang difokuskan pada: (1) Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, (2) Peningkatan Status 
Kesehatan Masyarakat, dan (3) Peningkatan Taraf Pendidikan Masyarakat, tidak memenuhi 
target yang ditetapkan. Berikut pada Tabel 4.1 adalah capaian pembangunan sosial budaya 
dan kehidupan beragama.

4.1.  Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

A. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana 
(KKB) adalah pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan melalui tiga fokus prioritas: 
(1) Revitalisasi program KB; (2) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; dan (3) 
Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan dan KB yang 
memadai, akurat dan tepat waktu.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana (KKB)  yang akan dicapai pada 
akhir tahun 2014 adalah terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, ditandai 
dengan: (1) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (persen per 
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tahun) menjadi 1,1 persen di tahun 2014; dan (2) Menurunnya total fertility rate (TFR) per 
perempuan usia reproduksi menjadi 2,1 pada tahun 2014.

Tabel 4.1.

Capaian Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan Target 
2014

Capaian Notifikasi 
Capaian 

20142010 2011 2012 2013 2014

I Pengendalian 
Pertumbuhan Penduduk       

1 Rata-rata laju 
pertumbuhan penduduk % 1,1 1,491) 1,382) 1,382) 1,382) 1,3213) 

2 Total Fertility Rate (TFR) per 1.000 
wanita 2,1 2,43) 2,43) 2,64) 2,64) 2,3911) 

3 Contraceptive Prevalence 
Rate/CPR

%perempuan 
15-49 thn 61,9 61,45) 61,45) 61,94) 61,94) 61,7512) 

4 Kebutuhan ber-KB yang 
tidak terpenuhi**) %  5 9,1  5) 9,15) 8,54) 8,54)

11,44) 
Metode 

Baru
(8,610) 

Metode 
lama)



II Peningkatan Status 
Kesehatan Masyarakat  

1. Umur harapan hidup tahun 72 69,11) 70,12) 70,12) 70,12) 70,611) 

2. Angka kematian ibu 
melahirkan

per100 ribu 
kelahiran 

hidup
118 3461) 3461) 3594) 3594) 3594) 

3. Prevalensi kekurangan 
gizi % 18,4 17,96) 17,96) 17,96) 19,67) 19,67) 

4. Angka kematian bayi 
per 1.000 
kelahiran 

hidup
24 345) 345) 324) 324) 324) 

III Peningkatan Taraf 
Pendidikan Masyarakat       

1.
Rata-rata lama sekolah 
penduduk berusia 15 
tahun keatas 

tahun 8,25 7,928) 7,928) 8,088) 8,148) 8,2512) 

2.
Angka buta aksara 
penduduk 15 tahun ke 
atas9)

% 4,18 4,79 4,43 4,26  4,03 3,76 

3. APM SD/SDLB/MI/
Paket A9) % 96 95,41 95,55 95,71 95,80  93,30

4. APM SMP/SMPLB/MTs/ 
Paket B9) % 76 75,64 77,71 78,43  78,43  76,55 

6 APK SMA/SMK/MA/
Paket C9) % 85 70,53 76,50 78,19  81,26 80,04 

7 APK PT usia 19-23 
Tahun9)  % 30 26,34 27,09 28,57  29,87 29,15 

Sumber:
BPS, Sensus Penduduk 2010 (rata-rata 2005-2010); 2) Bappenas, BPS, dan UNDP, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 
(rata-rata 2010-2015); 3) BPS, Sensus Penduduk 2010); 4) BPS, SDKI 2012; 5) BPS, SDKI 2007; 6) Kementerian Kesehatan, 
Riskesdas 2010; 7) Kementerian Kesehatan, Riskesdas 2013; 8) BPS, Perkembangan Indikator Utama Sosial Ekonomi, 2012 
dan 2014; 9) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012, 
LAKIP Kemdikbud 2012-2014, LAKIP Kemdikbud 2014 ; 10) BKKBN, Mini Survey RPJMN 2010-2014; 11) Bappenas, BPS, dan 
UNDP Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035; 12) BPS, Susenas 2014 Gabungan Angka Sementara; 13) BPS, Indikator 
Kesejahteraan Rakyat 2014
Keterangan:
 Tercapai;  Tidak Tercapai
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Laju pertumbuhan penduduk (LPP) telah mengalami penurunan secara nyata sejak tahun 
1970-an, dari 2,3 persen per tahun (1971-1980) menjadi 1,45 persen per tahun (1990-2000). 
Pada tahun 2014, berdasarkan sensus penduduk Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014, LPP 
mencapai 1,32 persen. Capaian LPP tersebut masih jauh dari target 1,1 persen di tahun 
2014. Oleh karena itu, upaya pengendalian kuantitas penduduk perlu kembali diperkuat 
dengan melaksanakan pelayanan KB yang berkualitas dan merata dan menyusun kebijakan 
pengendalian kuantitas penduduk. 

Capaian TFR berdasarkan SDKI 2002/2003, 2007, 2012 masih stagnan di angka 2,6. Pada 
tahun 2014, berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2014, TFR mencapai 2,39. Angka tersebut 
belum mencapai target 2,1. Tidak tercapainya penurunan angka TFR ini menunjukkan bahwa 
peningkatan angka pemakaian kontrasepsi dan penurunan unmet need tidak signifikan 
berkontribusi pada pencapaian TFR. Advokasi dan KIE KB yang dilakukan saat ini belum dapat 
sepenuhnya merubah nilai yang ada di masyarakat tentang jumlah anak ideal, meskipun 
hasil SDKI menunjukkan tren yang menurun. Selain CPR dan unmet need, TFR yang stagnan 
juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti usia kawin dan usia melahirkan, aborsi, dan lama 
menyusui eksklusif. 

Gambar 4.1.

 Contraceptive Prevalence Rate (% perempuan 15-49 thn) 
Tahun 2010-2014

Sumber: BPS, SDKI 2007; BPS, SDKI 2012; Susenas 2014 Angka Sementara

Adapun program dan kegiatan yang diperkirakan paling berperan dalam pencapaian 
pengendalian pertumbuhan penduduk adalah Program Kependudukan dan Keluarga 
Berencana melalui lima kegiatan utama: (1) Pengembangan kebijakan dan pembinaan 
kesertaan ber-KB; (2) Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB; (3) Peningkatan 
kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1; (4) Peningkatan komunikasi, informasi dan 
edukasi pengendalian penduduk dan KB; dan (5) Analisis dan kajian kebijakan pengendalian 
penduduk. 
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Gambar 4.2.

 Kebutuhan ber-KB Tidak Terpenuhi (%) 
Tahun 2010-2014

 Sumber: BPS, SDKI 2007; BPS, SDKI 2012; BKKBN, Mini Survei RPJMN 2010-2014

Upaya revitalisasi keluarga berencana melalui Program Kependudukan dan Keluarga 
Berencana telah menghasilkan sejumlah capaian diantaranya peningkatan angka 
penggunaan kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) walaupun tidak signifikan 
sebesar 0,35 persen poin, dari 61,4 persen (SDKI 2007) menjadi 61,75 persen (Susenas 2014 
Angka Sementara) serta angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) turun 
menjadi 8,6 persen pada tahun 2014 (BKKBN Mini Survey) dari 9,1 persen (SDKI 2007). Hal 
ini disebabkan masih banyaknya ketidakberlangsungan (DO), yaitu angka kegagalan alat/cara 
KB 1,6 persen, keinginan untuk hamil lagi 5,4 persen, efek samping 9,5 persen, dan alasan 
lain 3,4 persen. Disamping itu, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP (IUD, 
Implant, vasektomi, tubektomi) masih rendah dan lebih banyak penggunaan kontrasepsi 
jangka pendek (Pil dan Suntik), sehingga kemungkinan akseptor KB baru (PB) untuk menjadi 
akseptor KB aktif (PA) sangat rendah (saat ini perbandingannya 10 PB:1 PA).

C.  Permasalahan

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen (periode 1990-
2000) menjadi 1,49 persen (periode 2000-2010) kemudian menurun 1,32 persen (Indikator 
Kesejahteraan Rakyat 2014), dan stagnansi angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) 
sebesar 2,6 kelahiran per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun berdasarkan Survei 
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002, 2007, dan 2012 berpengaruh terhadap 
pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kebijakan Pembangunan 
Bidang Kependudukan dan KB (KKB), terdapat permasalahan penguatan landasan hukum 
dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB, serta permasalahan penguatan 
kelembagaan. Selanjutnya, terdapat permasalahan ketersediaan data dan informasi yang 
akurat untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan 
evaluasi pembangunan bidang KKB.
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4.2. Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat

A. Kebijakan

Pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk peningkatan 
akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui delapan fokus prioritas, 
yaitu (1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; (2) Perbaikan status gizi masyarakat; 
(3) Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan 
lingkungan; (4) Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan; (5) Peningkatan 
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta 
pengawasan obat dan makanan; (6) Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan; 
(7) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; serta (8) 
Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. Kedelapan fokus prioritas 
tersebut didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem 
informasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Upaya peningkatan akses dan 
kualitas pelayanan kesehatan tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan status 
kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah, antargender, dan antartingkat sosial ekonomi.

B. Sasaran

Sasaran peningkatan status kesehatan masyarakat  yang akan dicapai pada akhir tahun 2014 
adalah: (1) Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 72 tahun, (2) Menurunnya angka 
kematian ibu melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup, dan (3) Menurunnya 
angka kematian bayi menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.

C. Capaian

Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan dari 69,1 tahun (Sensus Penduduk 2010) 
dan 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 70,6 tahun pada tahun 2014 (Proyeksi Penduduk 
2010-2035). Angka tersebut masih belum mencapai target UHH 72 tahun pada tahun 2014. 
Upaya dan kerja keras perlu terus dilakukan melalui akselerasi pengurangan AKI dan AKB, 
perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit.

Capaian AKI belum menunjukan perbaikan yang berarti, seperti pada Gambar 4.3. Berdasarkan 
SDKI 2012, AKI masih cukup tinggi, 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 atau 
meningkat dibandingkan AKI pada SP 2010, 346 jiwa per 100.000 kelahiran hidup dan SDKI 2007, 
228 jiwa per 100.000 kelahiran hidup, meskipun upaya perbaikan akses pelayanan kesehatan 
ibu secara umum telah menunjukkan peningkatan. Dengan demikian, target RPJMN 2010-
2014, 118 per 100.000 kelahiran hidup tidak tercapai pada tahun 2014.  Program dan kegiatan 
prioritas yang berperan terhadap pencapaian AKI adalah Program  Bina Gizi dan Kesehatan Ibu 
dan Anak dengan Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi, serta Kegiatan 
Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan. Sementara untuk meningkatkan akses penduduk 
miskin dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan bayi dilakukan dengan beberapa program, 
seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), 
dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Program Jampersal sangat terkait erat dengan 
AKI karena mempunyai sasaran khusus, yaitu ibu hamil, bersalin, nifas (sampai 42 hari sesudah 
melahirkan), dan bayi baru lahir sampai usia 28 hari. 
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Berkaitan dengan capaian Kegiatan Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan yang berupaya 
meningkatkan pelayanan kesehatan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk 
jumlah tenaga medis terlatih yang mampu memberikan pelayanan PONED maupun PONEK; 
masih banyak yang perlu dibenahi. Hasil evaluasi tematik AKI (Bappenas, 2012) menunjukkan 
pelayanan untuk menangani komplikasi persalinan masih rendah. Tenaga kesehatan (bidan, 
dokter, dan dokter spesialis obgyn) seharusnya menjadi ujung tombak untuk melayani 
pemeriksaan kehamilan termasuk identifikasi adanya komplikasi atau gejala komplikasi, 
membantu persalinan dan pemeriksaan nifas. Jika terjadi pertanda komplikasi yang tidak 
bisa ditangani, bidan harus melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang menyediakan 
PONED, untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Namun berdasarkan data Riskesdas 
2013, sebanyak 95,4 persen ibu hamil sudah melakukan pemeriksaan kehamilan (K1) 
dengan frekuensi minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Selain itu, persalinan di fasilitas 
kesehatan mencapai 70,4 persen. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten 
(dokter spesialis, dokter umum dan bidan) mencapai 87,1 persen, namun masih bervariasi 
antar provinsi.  Persebaran yang kurang merata ini tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas 
kesehatan yang diperlukan.

Hasil Rifaskes tahun 2011 menunjukkan bahwa baru 21 persen RSU Pemerintah memenuhi 
kriteria umum PONEK, 52,7 persen RSU pemerintah yang memiliki dokter yang telah terlatih 
PONEK, serta hanya 50,4 persen RSU pemerintah yang memiliki bidan yang telah terlatih 
PONEK. Fasilitas Kesehatan berupa RS yang tersedia hingga tahun 2012 mencapai 1.833 buah 
yang terdiri dari RS publik (78,9 persen) dan RS sakit swasta (21,1 persen); Puskesmas hingga 
tahun 2010 mencapai 9.005 unit yang tersebar di Pulau Jawa (36,7 persen) dan sisanya di 
luar Pulau Jawa (63,3 persen), dan baru 60 persen Puskesmas yang mampu memberikan 
PONED. Artinya jika diperhatikan persebarannya di seluruh provinsi, maka akan terlihat 
masih kurangnya fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan yang mampu menangani 
kegawatdaruratan obstetrik dasar.

Sistem rujukan di Indonesia juga masih lemah, tidak hanya karena panjangnya prosedur 
yang harus dilalui, tetapi juga karena keterlambatan yang berasal dari keluarga/masyarakat 
maupun keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Data SP 2010 dan Litbangkes 2012 
menunjukkan bahwa 49,7-75,3 persen kasus kegawatdaruratan obstetrik meninggal di RS 
pemerintah maupun swasta, dan sekitar 17,1-37,8 persen meninggal di rumah sendiri.

Capaian AKB mengalami perbaikan (Gambar 4.3), dari 35 per 1.000 kelahiran hidup (2003) 
menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) dan menurun menjadi 32 per 1.000 
kelahiran hidup (SDKI 2008-2012). Namun demikian, capaian ini tidak dapat mencapai target 
24 per 1.000 kelahiran hidup. Program dan kegiatan prioritas yang berperan menurunkan 
AKB adalah  Program  Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan Kegiatan Pembinaan 
Pelayanan Kesehatan Anak dan Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat.
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Boks 4. 

Peran Puskesmas Sarewangeng, Kabupaten Wajo, dalam 
Meningkatkan Taraf Kesehatan Masyarakat

Puskesmas Serawangeng, berlokasi di Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup enam area 
kelurahan, yaitu Kelurahan Wiringpaleannae, Kelurahan 
Sitampea, Kelurahan Attaae, Kelurahan Madukkeleng, 
Kelurahan Paddupa, dan Kelurahan Siengkang. Puskesmas 
Sarewangeng melayani sekitar 24.000 penduduk 
dengan rata-rata kunjungan 80-100 pasien per hari. 
Kasus terbanyak yang ditangani adalah Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut (ISPA). Puskesmas ini berdiri tahun 
2011 dan menjadi Puskesmas terbaik di tingkat Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tahun 2013. 

Untuk memenuhi pelayanan, tenaga kesehatan (Nakes) 
Puskesmas Sarewangeng terdiri atas dua dokter umum, 
satu dokter gigi, ahli gizi, dan ahli laboraturium. Namun 

demikian, sarana dan prasarana yang ada masih dirasa cukup minim. Hingga saat ini, 
Puskesmas Serawengeng belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu, 
kurangnya ruangan pelayanan menyebabkan ruang persalinan dan Unit Gawat Darurat (UGD) 
harus digabung menjadi satu.   

Terkait kesehatan ibu dan anak (KIA), Puskemas Sarewangeng telah menjalankan program 
kemitraan bidan dan dukun untuk menekan kasus Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI). Para 
dukun diarahkan untuk memberikan prenatal dan antenatal care, namun tidak diperbolehkan 
membantu persalinan. Sehingga diharapkan persalinan tidak lagi ditolong oleh dukun dan 
semua ibu hamil yang bersalin dapat tercatat oleh tenaga kesehatan. Faktor budaya, yaitu 
kepercayaan masyarakat untuk memeriksa kandungan ibu baru setelah usia kandungan 
mencapai enam hingga tujuh bulan, berpengaruh terhadap tingginya AKI. Walaupun 
demikian, secara umum kesadaran penduduk terhadap kesehatan cukup tinggi. 

Selanjutnya, kasus Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat kebanyakan disebabkan oleh Asfiksia, 
yaitu kondisi kekurangan oksigen yang menyebabkan paru-paru gagal untuk bernafas. Di 
wilayah cakupan layanan Puskesmas Sarewangeng tidak terdapat anak dengan gizi buruk, 
namun masih terdapat anak dengan gizi kurang. Pola asuh dan kondisi ekonomi orang 
tua sangat mempengaruhi kondisi gizi anak. Oleh karena itu, Puskesmas Sarewangeng 
menerapkan program intervensi 90 hari makanan tambahan. Selain itu, juga menyediakan 
konsultasi dengan ahli gizi. 

Perubahan skema Jamkesmas menjadi BPJS berpengaruh terhadap pelayanan pasien, yaitu 
diperlukannya tujuh hari pengaktifan BPJS setelah pendaftaraan pasien. Masyarakat datang di 
saat sakit padahal waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan BPJS lebih lama. Tindak lanjut 
yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan skema BPJS agar masyarakat dapat lebih 
memahami alur pemanfaatan layanan tersebut dan persiapan pengurusannya menjadi lebih 
optimal. Namun demikian, masih ada masyarakat yang belum terlindungi asuransi BPJS dan 
Jamkesmas.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Kabupaten Wajo, 2015
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Capaian output dari Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak diantaranya adalah cakupan KN1 terus 
mengalami peningkatan, yaitu dari 84,0 pada tahun 2010 menjadi 92,33 persen pada tahun 
2013 dan telah melebihi target tahun 2014 sebesar 90 persen. Namun, disparitas cakupan 
antarprovinsi masih lebar. Cakupan imunisasi dasar lengkap terus mengalami peningkatan dari 
84,7 persen pada tahun 2011 menjadi 56,9 persen pada Triwulan II TA 2013 atau sudah mencapai 
target 2014. Tetapi, cakupan imunisasi masih terkendala kondisi disparitas antarprovinsi yang 
cukup lebar. telah terjadi perbaikan pada cakupan imunisasi dan KN1, namun capaian tersebut 
masih perlu terus ditingkatkan untuk terus mendukung penurunan AKB.

Gambar 4.3.

Angka Kematian Ibu Melahirkan
(per 100.000 kelahiran hidup)

Tahun 1992-2014

Gambar 4.4.

 Angka Kematian Bayi 
(per 1.000 kelahiran hidup)

Tahun 1992-2014

Sumber: BPS, SDKI 2007; BPS, SP 2010; BPS, SDKI 2012; RPJMN 2010-2014

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, didapatkan bahwa pencapaian Program 
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun 2013 secara umum sangat memuaskan. 
Dari total 3 indikator program, seluruhnya (100,00 persen) berhasil mencapai target yang 
ditetapkan (Gambar 4.4). Demikian pula dilihat dari perkembangan capaian dari tahun 2011-
2013, capaian indikator seluruhnya mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan capaian 
indikator positif, rata-rata berkisar antara 1-7 persen. Ketiga indikator program menunjukkan 
peningkatan capaian dari tahun ke tahun dan selalu mencapai target yang ditetapkan. 
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 Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
 Keterangan:
 Indikator 1:   Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))
 Indikator 2:   Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)
 Indikator 3:   Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditim-

bang/seluruh balita (D/S))

Gambar 4.6.

Pertumbuhan Capaian Indikator Program 
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Tahun 2011-2013
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Gambar 4.5.

Pencapaian dan Perkembangan Indikator 
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan 

Anak Tahun 2013
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 Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Gambar 4.7.

Capaian dan Target  Persentase Ibu 
Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga 

Kesehatan Terlatih  Tahun 2011-2013

Gambar 4.8.

Capaian dan Target  Cakupan Kunjungan 
Neonatal Pertama (KN1) Tahun 2011-2013
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 Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013  Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013 

Pencapaian pembangunan AKB dan AKI melibatkan lintas sektor, tidak cukup hanya 
didorong oleh sektor kesehatan. Intervensi pada sektor-sektor lain seperti pendidikan dan 
budaya masyarakat, peningkatan peran tokoh agama dan tokoh adat sangat diperlukan. 
Upaya Kementerian Kesehatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan perlu terus 
dioptimalkan dengan meningkatkan sinergi dengan sektor lain yang relevan dalam pencapaian 
outcome (keterkaitan lintas bidang harus dipastikan terjaga pada tiap level kebijakan).

Selanjutnya, gizi masih merupakan salah satu masalah utama di Indonesia terutama pada 
kelompok rentan yakni ibu dan anak. Prevalensi kekurangan gizi hanya mengalami perbaikan 
pada tahun 2009 ke tahun 2010, dari 18,4 persen menjadi 17,9 persen. Namun, pada tahun 
2014 angka tersebut semakin memburuk menjadi 19,6 persen. Berdasarkan hasil capaian 



IV - 10 Evaluasi RPJMN 2010-2014

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

2014 tersebut, maka target 2014 kurang dari 15 persen tidak tercapai. Hal ini ditunjukkan 
dengan masih banyak provinsi dengan prevalensi stunting di atas rata-rata nasional, seperti 
Nusa Tenggara Timur (58,4 persen), Papua Barat (49,2 persen), Nusa Tenggara Barat (48,2 
persen), dan Sumatera Utara (42,3 persen).

Gambar 4.9.

Capaian dan Target  Persentase Balita Ditimbang 
Berat Badannya Tahun 2011-2013 
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Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

                     

Gambar 4.10.

 Prevalensi Kekurangan Gizi (%)
Tahun 2003-2013

Sumber: Susenas dan Riset Kesehatan Dasar Berbagai Tahun

Tingginya masalah gizi terkait dengan faktor sosial budaya, antara lain kesadaran individu 
dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk sadar gizi dalam 
hal pemberian ASI eksklusif dan asupan gizi seimbang. Hanya 41 persen keluarga yang 
mempunyai perilaku pemberian makanan bayi yang benar. Asupan kalori ibu hamil tidak 
memenuhi kebutuhan karena ditemukan 44,4 persen ibu hamil mendapat asupan kalori di 
bawah kebutuhan minimum. Dengan kondisi tersebut, diperlukan komitmen lebih kuat dari 
berbagai pihak, pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, baik di pusat maupun 
di daerah dalam menangani masalah stunting, termasuk mendorong gerakan sadar gizi 
nasional yang difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan.
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Boks 5.  

Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
di Puskesmas Persalinan Pahandut, Kalimantan Tengah

Puskesmas Pahandut merupakan satu-satunya Puskesmas 
persalinan atau Puskesmas PONED di Kota Palangka Raya. 
Adapun total Puskesmas di Kota Palangka Raya sebanyak 
sepuluh puskesmas. Puskesmas Pahandut melayani rawat 
jalan dan rawat inap untuk persalinan. Dengan kata lain, 
Puskesmas Pahandut melayani persalinan 24 jam setiap 
hari. Secara rata-rata, jumlah pasien Puskesmas Pahandut 
mencapai 100-150 pasien per minggu. Tenaga medis 
Puskesmas Pahandut sudah cukup memadai, terdiri dari 
dokter spesialis kandungan, dokter umum, dokter gigi, 
apoteker, asisten apoteker, perawat, bidan, analis gizi, ahli 

laboraturium, dan perawat gigi.   

Selama tahun 2010-2013, K1 dan K2 menunjukan tren meningkat. Akses ibu hamil 
untuk mendapatkan K1 dan K2 sangat mudah melalui program Jampersal. Ibu hamil 
hanya perlu menunjukan identitas diri (kartu tanda penduduk/KTP) untuk mendapatkan 
layanan tersebut. Kondisi sedikit berubah sejak tahun 2014 karena perubahan skema 
asuransi dari Jampersal menjadi BPJS Kesehatan. Skema BPJS Kesehatan agak berbeda 
dengan Jampersal, yaitu pengguna BPJS Kesehatan tidak bisa langsung menggunakan 
fasilitas setelah mendaftar, ada jeda waktu antara pendaftaran dan aktif penggunaan. 
Seringkali, ibu hamil belum mendaftarkan diri pada BPJS Kesehatan, baru mendaftarkan 
diri pada saat kondisi memburuk dan butuh untuk segera ditangani. Dengan demikian, 
layanan BPJS tidak dapat digunakan.

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat hanya 
jika kejadian terjadi di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, AKI dan AKB tidak 
mampu memberikan gambaran populasi. Kejadian kematian ibu melahirkan seringkali 
disebabkan oleh persalinan yang ditolong oleh dukun (non tenaga medis terlatih). 
Faktor budaya terkait erat dengan proses persalinan. Masyarakat lebih memilih dukun 
dalam proses persalinan karena dukun membantu ibu hamil pada saat bersalin dan 
sesudah bersalin. Selain itu, suami dan keluarga lebih berpengaruh untuk memutuskan 
proses persalinan.

Puskesmas Pahandut mendorong secara aktif agar ibu melahirkan pada fasilitas 
kesehatan. Startegi yang diterapkan berupa perjanjian kemitraan antara dukun 
dan bidan dengan polres/polsek. Setiap dukun wajib melaporkan kepada bidan jika 
mengetahui adanya ibu yang akan melahirkan. Selain itu, dukun tidak boleh membantu 
proses persalinan, hanya bidan yang boleh melakukan persalinan, sedangkan dukun 
diperbolehkan untuk merawat bayi setelah proses persalinan. Jika dukun tidak 
mematuhi, terdapat sanksi dari pihak kepolisian. Dukun tidak lagi diberikan pelatihan 
medis. Untuk mendorong kesadaran ibu hamil, Puskesmas Pahandut menjalankan 
kelas ibu hamil. Sebagai masukan, sosialisasi pentingnya perawatan medis untuk ibu 
melahirkan melalui media televisi lokal (seperti TVRI) dirasakan perlu.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Kalimantan Tengah, 2015
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Boks 6.    

Prestasi Puskesmas Sukamerindu, Kota Bengkulu, dalam 
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 

Puskesmas Sukamerindu berlokasi di Kota Bengkulu dan 
mencakup tujuh area kelurahan atau melayani sekitar 
20.000 penduduk. Rata-rata, kunjungan pasien 150-200 
pasien per hari dengan kasus terbanyak pernapasan pada 
anak-anak dan darah tinggi pada orang dewasa. Sejak 1 
Maret 2015, Puskesmas ini menerima pelayanan dasar 
gratis, berupa pemeriksaan tanpa tindakan, sedangkan 
untuk keperluan obat ditanggung oleh Pasien. Pasien BPJS 
terlayani dengan baik, meskipun masih membutuhkan 
sosialisasi mengenai alur pendaftaran dan pengaktifannya. 
Sumber pendanaan Puskesmas Sukamerindu berasal dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dana 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan dana kapitasi 
BPJS. Sementara pemenuhan kebutuhan obat bersumber 
dari DAK kesehatan.

Terkait kesehatan ibu dan anak (KIA), kinerja Puskemas 
Sukamerindu dapat dikatakan sangat baik. Tahun 2014, tidak 
ada kasus kematian ibu melahirkan terjadi di Puskesmas 

Sukamerindu, meskipun hal tersebut masih terjadi di luar puskesmas. Untuk mengurangi 
Angka Kematian Ibu (AKI), Puskesmas Sukamerindu giat mengadakan penyuluhan ibu hamil 
yang didanai dengan BOK.

Angka Kematian Bayi (AKB) tercatat empat kasus, atau meningkat dari satu kasus 
dibandingkan pada 2013. Kematian bayi seringkali terjadi pada kasus kelahiran tidak normal 
yang terlambat ditangani. Persalinan selain partus spontas akan dirujuk ke rumah sakit 
karena Puskesmas Sukamerindu bukan merupakan Puskesmas PONED, sehingga hanya 
mampu melayani partus spontan non tanpa komplikasi.

Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Sukamerindu sudah cukup baik, yaitu dokter umum, 
dokter gigi, perawat gigi, bidan, ahli gizi, apoteker, asisten apoteker, dan analis laboratorium. 
Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dokter, Puskemas Sukamerindu mengoptimalkan 
dokter magang. Klinik HIV/AIDS juga telah tersedia di Puskesmas ini.

Selain itu, Puskesmas ini juga memiliki konselor laktasi (ahli masalah ASI dan menyusui). Di 
klinik gizi yang juga melayani konseling ASI dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), disediakan 
ruang menyusui dan konsultasi laktasi bagi para ibu hamil dan menyusui. 
Terdapat pula kelas laktasi yang dapat diikuti bukan hanya oleh para ibu,  
namun juga para ayah (Program AyahASI), setiap hari Kamis. Tersedia 
peralatan ASI yang dapat dipinjam secara gratis, seperti alat pompa ASI, 
bottle sterilizer and warmer, cooler bag, serta botol ASI Perah (ASIP). 
Klinik ini juga memfasilitasi pendonoran ASI dari ibu yang memiliki ASIP 
berlebih, untuk diberikan pada bayi dengan ibu yang meninggal dunia, 
prematur, atau lahir dengan berat badan rendah (BLBR). Program ini 
diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat 
melalui peningkatan jumlah bayi yang medapatkan ASI Eksklusif dan MP-ASI yang tepat.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Bengkulu, 2015
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D. Permasalahan

Standar kualitas pelayanan kesehatan dasar masih belum sepenuhnya mendukung upaya 
kesehatan ibu dan anak yang ditunjukan masih banyaknya rumah sakit PONED dan puskesmas 
PONED yang belum memenuhi standar. Selain itu, kesehatan ibu dan anak sangat terkait 
erat dengan kesehatan remaja putri. Hampir sepertiga remaja putri tergolong pendek. Perlu 
untuk menjamin keberlangsungan pelayanan (continuum of care).

Permasalahan gizi yang utama adalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada saat yang 
bersamaan dan terjadi pada seluruh kelompok umur. Kekurangan gizi yang diukur dengan 
pendek telah terjadi sejak anak lahir, dengan prevalensinya meningkat hingga anak berusia 
dua tahun dan terus terjadi hingga usia lima tahun. Permasalahan gizi mikro yang perlu 
mendapat perhatian adalah anemia pada anak balita, remaja putri, maupun ibu hamil. Asupan 
iodium pada anak sekolah dan wanita usia reproduktif cukup baik, tetapi pada daerah-daerah 
penghasil garam, status asupan iodiumnya relatif rendah. Beberapa permasalahan gizi sensitif 
dan perlu mendapat perhatian antara lain adalah tingkat kesakitan anak termasuk diare, 
cakupan imunisasi lengkap pada bayi, dan akses terhadap air minum dan sanitasi. Pernikahan 
usia muda dan kehamilan pada remaja meningkatkan peluang terjadinya kekurangan gizi 
pada anak. Selain itu, kekurangan akses pada pangan yang disebabkan oleh kemiskinan dan 
infrastruktur yang kurang memadai ikut berkontribusi pada kerawanan pangan.

Permasalahan-permasalahan lainnya, adalah beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular 
dan penyakit tidak menular; akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan 
tersier masih terbatas terutama pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK); 
ketersediaan obat dan alat kesehatan, mutu pelayanan, dan penggunaan obat di tingkat 
masyarakat; produksi dan ketersediaan, persebaran dan penempatan, serta mutu dan kinerja; 
pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, termasuk 
minimnya tenaga promosi kesehatan; manajemen kesehatan; dan pembiayaan kesehatan. 

2-14

4.3. Peningkatan Taraf Pendidikan Masyarakat

A. Kebijakan

Kebijakan pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan selama periode 2010-2014 
merupakan lanjutan dari kebijakan utama pembangunan pendidikan dalam RPJMN 2004-
2009, yaitu perluasan dan pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu 
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memenuhi hak dasar warga 
Negara. Kebijakan ini dilengkapi dengan perluasan dan peningkatan mutu dan relevansi 
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, pendidikan anak usia 
dini dan didukung oleh penguatan tata kelola pendidikan.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan peningkatan taraf pendidikan masyarakat pada akhir tahun 2014 
adalah: (1) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas 



IV - 14 Evaluasi RPJMN 2010-2014

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

menjadi 8,25 tahun; (b) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas 
menjadi 4,18 persen; (c) Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A menjadi 96,0 persen; (d) 
Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 76,0; (e) Meningkatnya APK  SD/SDLB/
MI/Paket A menjadi 119,1 persen; (f) Meningkatnya APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B menjadi 
110,0 persen; dan (g) Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C menjadi 85,0 persen; dan 
(h) Meningkatnya APK  PT usia 19−23 tahun menjadi 30,0 persen.

C. Capaian

Dampak pembangunan pendidikan antara lain meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk 
usia 15 tahun keatas selama periode 2009-2014 dan telah mencapai target. Selanjutnya, 
proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang dalam hal ini diwakili oleh 
penduduk usia 15-59 tahun mengalami penurunan signifikan, dari 5,3 persen pada tahun 
2009 menjadi 3,76 persen pada tahun 2014. Pencapaian tersebut telah melampaui target 
yang ditetapkan.

Gambar 4.11.

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk (tahun)
15 Tahun ke Atas, Tahun 2009-2014

Gambar 4.12.

Angka Buta Aksara Penduduk (%)
15 Tahun ke Atas, Tahun 2009-2014

 Sumber: BPS, Perkembangan Indikator Utama Sosial Ekonomi, 2012 dan 2014, Susenas 2014 Angka Sementara; RPJMN 2010-2014

Peningkatan taraf pendidikan penduduk sangat ditentukan oleh meningkatnya angka 
partisipasi pendidikan. Selama periode 2010-2014 angka partisipasi pendidikan untuk semua 
jenjang meningkat (Gambar 4.13). Secara lebih detail, angka partisipasi kasar (APK) SMP/
MTs/sederajat meningkat dari 95,41 persen pada tahun 2010 menjadi 111,0 persen pada 
tahun 2014, dan telah melebihi target yang ditetapkan. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 
menunjukan peningkatan, 75,64 persen pada tahun 2010 menjadi 79,4 persen pada tahun 
2014, dan pencapain tersebut telah melebihi target tahun 2014. Selanjutnya, APK SMA/MA/
SMK/sederajat meningkat dari 70,53 persen pada tahun 2010 menjadi 79,2 persen pada 
tahun 2014, namun pencapaian tahun 2014 tersebut belum sesuai dengan target yang 
ditetapkan. Sementara itu, APK jenjang pendidikan tinggi juga meningkat 26,34 persen pada 
tahun 2010 menjadi 28,5 persen pada tahun 2014. 
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Gambar 4.13.

Perkembangan APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan (%)
Tahun 2010-2014

 

Sumber: Kemdikbud, 2010-2014

Peningkatan secara nyata ini juga disebabkan oleh banyaknya tenaga kependidikan, khususnya 
guru, yang sedang mengikuti pendidikan S1/D4 untuk memenuhi prasyarat minimal kualifikasi 
akademik guru. 

Gambar 4.14.  

Perkembangan Persentase Guru Berkualifikasi Akademik S1/D4 (%)
Menurut Jenjang Pendidikan

Tahun 2009-2014

Sumber:  Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012, LAKIP Kemdikbud 2012-2014, 
 LAKIP Kemdikbud 2014
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Program dan kegiatan yang diperkirakan paling berperan dalam pencapaian peningkatan 
taraf pendidikan masyarakat adalah: (1) Program Pendidikan Dasar, dengan kegiatan: (a) 
Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD, (b) Penyediaan subsidi pendidikan SD/SDLB 
berkualitas, (c) Penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP/SMPLB, dan (d) Penyediaan 
subsidi pendidikan SMP/SMPLB berkualitas; (2) Program Pendidikan Menengah, dengan 
kegiatan: (a) Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMLB, dan (b) Penyediaan dan 
peningkatan pendidikan SMK; (3) Program Pendidikan Tinggi, dengan kegiatan: (a) Penyediaan 
Layanan Akademik Program Studi, dan (b) Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 
Bermutu.

Berdasarkan hasil EAT RKP 2013, didapatkan bahwa pencapaian ketiga program tersebut 
di atas pada tahun 2013 bervariasi. Program Pendidikan Menengah dengan 4 indikator 
program, seluruhnya (100,00 persen) berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sementara 
untuk Program Pendidikan Dasar (24 indikator) dan Program Pendidikan Tinggi (16 program) 
tampaknya masih jauh dari harapan, dengan persentase indikator program yang tercapai 
masih dibawah 50 persen. Dilihat dari perkembangan tahun 2011-2013, pertumbuhan capaian 
indikator positif adalah pada Program Pendidikan Tinggi (0,19 persen), sedangkan  untuk 
Program Pendidikan Dasar dan Program Pendidikan Menengah pertumbuhannya negatif, 
-9,77 persen dan -2,98 persen. Artinya, Program Pendidikan Tinggi telah mengalami sedikit 
kemajuan dari tahun ke tahun walaupun lebih dari separuh indikatornya belum mencapai 
target yang ditetapkan. Sebaliknya, Program Pendidikan Menengah walaupun seluruhnya 
telah berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2013, namun perkembangannya 
sejak tahun 2011 cenderung menurun. Kemudian untuk Program Pendidikan Dasar, aspek 
pencapaian target maupun perkembangan capaian dari tahun ke tahun perlu menjadi 
perhatian mengingat kinerja pencapaian programnya belum optimal. Dengan demikian, 
secara umum ketiga program tersebut perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga dapat 
berkontribusi lebih baik kepada pencapaian sasaran bidang terkait pendidikan.

Berkaitan dengan capaian output penyediaan subsidi pendidikan telah disediakan berbagai 
bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin 
(BSM), dan Bidik-Misi (Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi). Program BOS 
awalnya dialokasikan khusus untuk jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD/MI dan 
SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Lebih lanjut, mulai tahun ajaran 2013 program ini 
disediakan juga untuk seluruh SMA/SMK/MA negeri dan swasta sejalan dengan pelaksanaan 
pendidikan menengah universal sebagai pilot pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 
Tahun. Karena itu, cakupan penerima BOS meningkat dari sekitar 39,6 juta siswa pada tahun 
2005 menjadi sekitar 45,1 juta siswa untuk jenjang pendidikan dasar, dan ditambah sekitar 
9,6 juta siswa jenjang pendidikan menengah pada tahun 2013. Untuk tahun 2014, alokasi 
BOS mencakup 30,4 juta siswa SD/MI/sederajat, 14,1 juta siswa SMP/MTs/sederajat, dan 9,8 
juta siswa SMA/SMK/MA.
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Gambar 4.16.

Pertumbuhan Capaian Indikator Program 
Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi, 

Tahun 2011-2013
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Gambar 4.15.

Jumlah Indikator Program Pendidikan 
Dasar, Menengah, dan Tinggi, 

Tahun 2013
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Gambar 4.17.

Pencapaian Indikator Program Pendidikan Dasar, 
Menengah, dan Tinggi, Tahun 2013

 Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Peningkatan partisipasi pendidikan atau peningkatan jumlah anak yang bersekolah tersebut 
diupayakan dalam rangka memenuhi hak seluruh penduduk untuk mendapatkan pelayanan 
pendidikan yang berkualitas. Beberapa terobosan besar yang telah dilakukan selama 10 
tahun terakhir adalah disediakannya bantuan operasional sekolah (BOS); ditingkatkannya 
keberpihakan terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat bersekolah 
dengan penyediaan bantuan siswa miskin (BSM); dan penambahan daya tampung melalui 
pembangunan berbagai sarana prasarana pendidikan seperti unit sekolah baru (USB) dan 
penambahan ruang kelas baru (RKB), serta rehabilitasi secara masif terhadap ruang-ruang 
kelas yang rusak.
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Boks 7.

Potret Pendidikan Berkualitas: Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 
Model Terpadu Madani, Provinsi Sulawesi Tengah

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 
Model Terpadu Madani merupakan 
sekolah bertaraf internasional yang 
diresmikan pada tahun 2005 atas inisiasi 
Gubernur Provinsi Sulawesi tengah yang 
menjabat. Hingga saat ini, pengelolaan 
SMAN Madani dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 
dengan pembiayaan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tingkat I. 

Guna mendukung kegiatan belajar dan mengajar, SMA Negeri Model Terpadu Madani 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang 
tersedia meliputi Perpustakaan, delapan jenis Laboratorium,  Auditorium, mess guru/
siswa, loker, jaringan Internet, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pada tahun 
2015, jumlah guru di SMAN Madani adalah 42 guru sementara jumlah siswa adalah 
436 siswa. Berdasarkan angka tersebut, maka rasio murid/guru mencapai 10,38 yang 
menunjukkan perlu adanya penambahan tenaga guru. Akan tetapi, penambahan 
tenaga guru tersebut sulit terealisasi karena calon guru harus melalui tes masuk yang 
sulit. Sementara itu, dilihat dari angka putus sekolah di SMAN Madani relatif rendah, 
yaitu 2 orang dari 436 siswa .

Upaya pengembangan kualitas 
pendidikan di SMAN Madani 
terus dilakukan. Pada tahun 
2009, SMA Madani telah 
melakukan kerjasama dengan 
Narrabundah College salah satu 
sekolah di Canberra Australia 
dalam bentuk kerjasama 
pertukaran pelajar, guru, dan 
menjajaki ujian bersama antar ke 
dua sekolah ini. Selanjutnya, pada tahun 2010,  SMA Negeri Model Terpadu Madani 
Palu mendapat kepercayaan dari Direktorat Pendidikan menjadi RSBI (Rintisan Sekolah 
Bertaraf internasional). Pada tahun 2011, SMA Madani telah membuka sekolah mitra 
dengan SMA Negeri 1 Bogor dengan melakukan kerjasama yang telah disepakati dalam 
Nota Kesepahaman oleh kedua belah pihak. 
Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Sulawesi Tengah, 2015
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Boks 8. 

Pendidikan Karakter sebagai Dasar Pembinaan Siswa
SMA Negeri 3 Kota Denpasar, Provinsi Bali

Sebagai salah satu sekolah terbaik di Provinsi Bali, Sekolah 
Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kota Denpasar mengedepankan 
pendidikan karakter dengan empat basis pembinaan kepada siswa, 
yaitu disiplin, kesederhanaan, kebersamaan, dan kekeluargaan. 
Pendidikan karakter ini tidak hanya dijadikan slogan, tetapi terus 
ditumbuhkan agar menjadi kebiasaan dan selanjutnya mampu 
mendarah daging pada diri setiap siswa. Hal ini selaras dengan 
visi sekolah “Menjadikan Siswa Cerdas, Mandiri, Berbudaya, dan 
Berkarakter Lingkungan”. Salah satu penerapan pendidikan karakter 
yang paling menonjol adalah kewajiban melaksanakan sembahyang 
atau berdoa sebelum dan sesudah menempuh pelajaran di pura 
sekolah. Selain itu, untuk aspek disiplin dan kesederhanaan, hal ini 
tampak dari aturan sekolah mengenai seragam (pakaian tidak ketat, 
rok 5 cm di bawah lutut), tata rambut siswa (siswa perempuan 
rambut harus diikat dan siswa laki-laki rambut harus pendek). 
Terobosan sekolah untuk menegakkan disiplin juga dilakukan 
melalui penggunaan absen wajah baik untuk siswa maupun guru. 
Kemudian, notifikasi jam hadir dan jam pulang siswa dikirimkan 
melalui sms kepada orang tua.

Minat masyarakat baik dari dalam maupun luar kota Denpasar 
untuk menyekolahkan anaknya di SMAN 3 Denpasar terbilang 
cukup tinggi, sehingga harus dibatasi untuk siswa dari luar kota 
hanya sebanyak 5 persen. Penerimaan siswa dilakukan berdasarkan 
nilai Ujian Nasional (UN) 80 persen, dan 20 persen sisanya untuk 
siswa dengan prestasi akademik maupun non akademik, serta 
siswa miskin. Hal yang menjadi daya tarik sekolah adalah prestasi 
akademik, pendidikan karakter, juga karena keunggulan prestasi 
penelitian. Suasana belajar mengajar sangat menunjang siswa untuk melaksanakan 
penelitian, yang kemudian dikompetisikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) maupun 
lomba-lomba lainnya, seperti yang diselenggarakan oleh LIPI dan institusi penelitian lainnya. 
Telah tersedia khusus ruang penelitian yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mengerjakan 
proyek-proyek penelitian, selain keberadaaan laboratorium fisika, kimia, biologi, dan bahasa. 
Apabila ada kebutuhan alat, sarana dan prasarana penelitian yang tidak bisa disediakan 
oleh sekolah, dilakukan kerjasama dengan Universitas Udayana.

Kualitas guru SMAN 3 Denpasar juga terus ditingkatkan baik melalui pendidikan dan pelatihan 
(diklat) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, maupun diklat internal 
yang menggunakan dana komite sekolah. Saat ini, seluruh guru telah memiliki kualifikasi 
minimum S1, namun dari sisi jumlah masih belum sebanding dengan jumlah siswa. Kendala 
lain yang masih dihadapi adalah keterbatasan anggaran terutama untuk kegiatan lomba 
dalam rangka peningkatan prestasi siswa, dan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah 
yang cepat berubah seperti dalam hal kurikulum dan ujian nasional. Namun demikian, 
kendala tersebut tidak menyurutkan SMAN 3 Denpasar untuk terus berprestasi dalam ajang 
nasional maupun internasional.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Bali, 2015
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Pemerintah telah memprioritaskan wajib belajar sejak awal tahun 70-an. Sejak dikeluarkan 
Inpres No. 10/1973, Pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana 
pendidikan dasar. Pada tahun 1983, Pemerintah mencanangkan Wajib Belajar 6 Tahun untuk 
anak usia 7-12 tahun secara nasional. Sejalan dengan kesuksesan Wajib Belajar 6 Tahun, 
sejak bulan Mei tahun 1994, Pemerintah melanjutkan dengan Wajib Belajar 9 Tahun. Dengan 
merujuk sasaran MDGs, wajib belajar yangbermutu diharapkan tuntas sebelum 2014. 
Evaluasi tematik tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 Tahun (Direktorat 
EKPS, 2008) menyatakan keberhasilan Wajardikdas 9 Tahun dapat dilihat dari perkembangan 
APM dan APK SD/MI maupun SMP/MTs.

Apabila memperhatikan perkembangannya sejak tahun 2004-2014 yang terus meningkat, 
menunjukkan Wajardikdas berhasil meningkatkan pemerataan dan perluasan pendidikan. 
Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan data dari 440 kab/kota selama periode 
2004-2006 , APK dan APM SD/MI maupun SMP/MTs, secara bersamaan sangat dipengaruhi 
oleh faktor signifikan, seperti produk domestik regional bruto, angka melek huruf, dan dana 
alokasi umum. Disamping itu, juga dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, akses air bersih, 
dana alokasi khusus, rasio murid guru, dan rasio murid sekolah. Dengan kata lain, apabila 
ingin meningkatkan capaian outcome Wajardikdas 9 Tahun, maka yang harus dilakukan 
adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya selain meningkatkan input dan 
output sektor pendidikan.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi anak 
dari keluarga miskin, Pemerintah mengeluarkan PP No.66/2010 tentang Perubahan PP 
No.17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan diperkuat lagi 
melalui UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan perguruan tinggi 
negeri menerima mahasiswa miskin sebanyak 20 persen dari kapasitasnya. Di samping itu, 
Pemerintah juga menyediakan pembiayaan pendidikan bagi kelompok mahasiswa tersebut 
antara lain melalui Program Bidik-Misi (Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi). 
Program Bidik-Misi dimaksudkan untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa 
kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang sejak dimulai pada tahun 2010 hingga 
tahun 2014 jumlah sasarannya secara kumulatif mencapai 217 ribu orang.
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Gambar 4.18. 

APM Pendidikan Tinggi Berdasarkan (%) 
Kuantil Pendapatan Rumah Tangga, 

Tahun 2005-2014

Sumber: BPS, Perkembangan Indikator Utama Sosial Ekonomi, 2012 dan 2014, Susenas 2014 Angka Sementara

Peningkatan partisipasi pendidikan juga dimungkinkan dengan penambahan daya tampung 
melalui pembangunan berbagai sarana prasarana pendidikan seperti USB dan penambahan 
RKB yang jumlah kumulatifnya dapat dilihat dalam Gambar berikut. Upaya tersebut didukung 
pula dengan rehabilitasi sekolah/madrasah yang rusak untuk mempertahankan kapasitas 
terpasang sekolah/madrasah. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan 
rehabilitasi di 74.767 SD, 32.172 SMP, 6.440 SMA, dan 2.428 SMK. Sementara itu, 34.976 
ruang kelas MI, 16.743 ruang kelas MTs, dan 8.133 ruang kelas MA telah direhabilitasi sejak 
tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

D. Permasalahan

Permasalahan mendasar yang masih dihadapi dalam pembangunan pendidikan adalah 
belum terwujudnya pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas. 
Selain itu kesenjangan partisipasi pendidikan masih mengemuka, seperti antardaerah, antara 
kota dan desa, dan antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Kesenjangan gender sudah 
tidak tampak di tingkat nasional, tetapi jika dilihat antarkabupaten/kota, perbedaan masih 
cukup lebar dan berbeda.
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Permasalahan masih rendahnya proses pembelajaran di Indonesia tampak pada masih 
didominasinya aktivitas kelas oleh guru saja (sekitar 74 persen), hanya sekitar 11 persen yang 
dilakukan bersama guru-siswa. Proses pembelajaran demikian tidak dapat menumbuhkan 
kreativitas siswa. Rasio guru-murid juga terus menurun. Jumlah guru di Indonesia mengalami 
peningkatan yang signifikan, terutama sejak pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, 
penambahan guru baru pada periode tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan 
jumlah tenaga pendidik, sehingga pertumbuhan jumlah guru tidak sebanding dengan 
pertumbuhan jumlah siswa. Selain itu, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi 
akademik minimal S1/D4.

Terkait dengan partisipasi pendidikan, peningkatan partisipasi pendidikan menengah belum 
terjadi secara merata di tanah air. Masih terdapat sekitar 2,0 juta anak dari 12,4 juta anak 
usia 16-18 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, bahkan sekitar 
100 ribu di antaranya tidak pernah sekolah. Jumlah tersebut belum termasuk 1,4 juta anak 
yang sudah lulus SMP/MTs, tetapi tidak melanjutkan dan 280 ribu anak yang putus sekolah 
selama menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA.

Pendidikan tinggi mempunyai kaitan erat dengan kemajuan ekonomi karena dapat melahirkan 
SDM berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi. 
Untuk itu, layanan pendidikan tinggi yang berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh 
penduduk usia produktif. Layanan pendidikan tinggi belum merata, bahkan ketimpangan 
tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tampak nyata, masing-
masing 43,6 persen dan 4,4 persen (Susenas 2012). Kelompok masyarakat miskin tidak 
mampu menjangkau layanan pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi, terhambat oleh 
ketiadaan biaya.
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Pembangunan  
Ekonomi

5

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan 
dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan 
kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi dasar: (1) Pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi 
yang inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia selama RPJMN 2010-2014 berlangsung 
ditengah proses pemulihan perekonomian dunia setelah mengalami kelesuan yang cukup 
dalam. Kelesuan ini dipicu oleh ketidakpastian dan memburuknya perekonomian global 
sebagai efek krisis hutang pemerintah di kawasan Eropa yang masih berlanjut sejak 2011. 
Selain itu, perekonomian Indonesia dipengaruhi pula oleh menurunnya harga komoditas 
dunia, isu tappering off oleh the Fed, inflasi yang tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, 
serta menurunnya kredit perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter. Kondisi-kondisi 
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tersebut sedikit banyak mempengaruhi upaya pencapaian target pembangunan ekonomi 
seperti yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014.

Gambar 5.1.

Indikator Utama Ekonomi Makro, 2010-2014
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Sumber: Bappenas, BPS, BI, Bank Dunia-WDI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dua tahun pertama pelaksanaan RPJMN menunjukkan 
arah peningkatan yang menjanjikan, tumbuh 6,2 dan 6,5 persen, melebihi target. Namun, 
guncangan perekonomian dunia dan domestik sejak tahun 2011, memberikan dampak pada 
laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak saat itu, laju pertumbuhan ekonomi cenderung 
melambat dan meleset menjauhi target yang ditetapkan, meskipun bila dibandingkan dengan 
pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan kita masih lebih baik. Kinerja ekspor yang 
menurun akibat lesunya perekonomian dunia memberikan andil pada perlambatan tersebut. 
Sangat disayangkan, Indonesia kurang dapat memanfaatkan nilai tukar yang melejit menjadi 
Rp.12.440/USD pada tahun 2014 untuk menambah cadangan devisa melalui peningkatan 
ekspor. Dampak kondisi tersebut pada gilirannya akan berpangaruh pada pendapatan per 
kapita.  Masyarakat Indonesia dihadapkan pula pada permasalahan kenaikan harga barang-
jasa konsumsi, yang berpengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan. 
Dengan demikian, pencapaian kinerja pembangunan ekonomi berdasarkan indikator utama, 
selama pelaksanaan RPJMN 2010-2014, tidak selalu mencapai target (Gambar 5.1).

Dalam kondisi yang kurang kondusif terhadap pembangunan ekonomi, berdasarkan sisi 
produksi, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh sektor tersier, terutama sektor 
pengangkutan dan telekomunikasi.  Sektor sekunder yang diharapkan makin berperan, 
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justru sebaliknya makin melemah. Sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat 
masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan neraca 
perdagangan dan keuangan negara, kuatnya tekanan krisis global dan dalam negeri, membuat 
kinerja keduanya makin merosot dan tidak mencapai target. Namun, upaya pemerintah 
untuk menambah cadangan devisa dan menekan tingkat pengangguran dapat mencapai 
target yang ditetapkan. Pemerintah telah berupaya maksimal ditengah ketidakpastian dan 
memburuknya perekonomian global, namun umumnya target ekonomi makro yang tertuang 
dalam RPJMN 2010-2014 masih belum dapat dicapai (Tabel 5.1).

Tabel 5.1.

Capaian Pembangunan Ekonomi Makro, 2010-2014

No Indikator Satuan
Target 
2014

Capaian Notifikasi
Capaian

20142010 2011 2012 2013 2014

I Pertumbuhan Ekonomi
1. PDB % 7,0 - 7,7 6,2 6,5 6,3 5,7 5,0 
2. PDB per Kapita ribu Rp 47.409 27.029 30.659 33.531 36.508 43.403 
3. PDB per Kapita USD 3.811 2.947 3.470 3.551 3.475 3.489 
4. PDB Sisi Pengeluaran 

 Konsumsi Masyarakat % 5,3 - 5,4 4,7 4,7 5,3 5,3 5,5 
 Konsumsi Pemerintah % 8,1 - 9,8 0,3 3,2 1,3 4,9 2,1 
 Investasi % 11,7 - 12,1 8,5 8,3 9,7 4,9 4,2 
 Ekspor % 13,5 - 15,6 14,9 13,6 2 5,3 -1,2 
 Impor % 16,0 - 17,4 17,3 13,3 6,7 1,0 -2,3 

5. PDB Sisi Produksi 
 Pertanian % 3,7 - 3,9 3 3,4 4,2 3,4 3,3 
 Industri Pengolahan % 6,5 - 7,3 4,7 6,1 5,7 5,6 4,9 
 Nonmigas % 7,1 - 7,8 5,1 6,7 6,4 6,1 5,3 
 Lainnya % 7,8 - 8,6 7,6 7,3 6,9 6,3 5,5 

II Stabilitas Ekonomi 
1. Laju Inflasi, Indeks Harga 

Konsumen % 3,5 - 5,5 7,0 3,8 4,3 8,4 8,4 
2. Nilai Tukar Nominal Rp/USD 9.250 - 9.850 8.991 9.068 9.670 12.189 12.440 
3. BI Rate, rata-rata % - 6,5 6,6 5,8 6,5 7,5
III Neraca Pembayaran
1. Transaksi Berjalan/PDB % - 0,7 0,2 -2,9 -3,9 -3,2
2. Pertumbuhan Ekspor Non Migas % 14,5 - 16,5 33,1 24,9 -5,5 -2,0 -2,6 
3. Pertumbuhan Impor Non Migas % 18,0 - 19,0 39,1 26,3 9,1 -5,2 -4,7 
4. Cadangan Devisa USD miliar 101,4 - 105,5 96,2 110,1 112,8 99,4 111,9 
IV Keuangan Negara
1. Surplus (Defisit) APBN/PDB % -1,2 -0,7 -1,1 -1,9 -2,3 -2,1 
2. Penerimaan Pajak/PDB % 14,2 11,2 11,8 11,9 11,9 11,4 
3. Stok Utang Pemerintah/PDB % 24 26,1 24,4 24,0 26,1 25,8 
V Pengangguran dan   

Kemiskinan *)

1. Tingkat Pengangguran % 5,0 - 6,0 7,2 7,0 6,4 5,9 5,7 
2. Tingkat Kemiskinan % 8,0 - 10,0 13,3 12,5 12 11,4 11,2 

Sumber: BPS, BI, Kementerian Keuangan, Bank Dunia-WDI
Catatan: *) Data bulan Februari
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5.1.  Peningkatan Investasi 

A. Kebijakan

Pembangunan investasi dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk: (1) Mendukung 
terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas 
dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; (2) Mendorong penanaman modal 
asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional; serta meningkatkan kapasitas 
infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai, investasi yang dikembangkan dalam rangka 
penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
pencapaian kemakmuran bagi rakyat; (3) Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan 
meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, strategi pembangunan investasi selama 2010-2014 adalah: (1) Mendorong 
berkembangnya investasi di berbagai sektor terutama pangan, energi dan infrastruktur 
dalam rangka meningkatkan persebaran investasi; (2) Mendorong berkembangnya investasi 
berbasis keunggulan daerah, antara lain sektor perkebunan, perikanan dan peternakan dalam 
rangka penciptaan kesempatan kerja; (3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan 
investasi melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan, baik di pusat 
maupun di daerah; dan (4) Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas 
melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam 
rangka meningkatkan daya tarik investasi; serta (5) Mendorong pengembangan kawasan 
ekonomi khusus untuk produk yang bernilai tambah antara lain, industri barang dari kulit dan 
alas kaki, sektor transportasi, sektor jasa-jasa lainnya, industri berbasis petrokimia, industri 
permesinan, mesin listrik dan peralatan listrik, dan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

B.  Sasaran

Sasaran investasi PMA dan PMDN adalah: (1) Pertumbuhan realisasi investasi nonmigas 
yang berasal dari total PMDN dan PMA menjadi 15,0–18,6 persen per tahun; (2) Realisasi 
PMDN dari Rp.35,3– Rp39,5 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp.61,7–Rp78,0 triliun pada 
tahun 2014; dan (3) Realisasi PMA dari USD13,1–USD13,2 miliar pada tahun 2010 menjadi 
USD22,9–USD26,1 miliar pada tahun 2014.

C.  Capaian

Salah satu persoalan terbesar dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 
terbatasnya jumlah, ragam maupun kualitas infrastruktur yang tersedia. Selain aspek kuantitas 
dan kualitas, persoalan infrastruktur Indonesia juga mencakup aspek pemerataan distribusi 
infrastruktur tersebut. Telah sejak lama, infrastruktur fisik dan non fisik terkonsentrasi di 
Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pulau Jawa.
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Tabel 5.2.

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Tahun 2010-2014

No Investasi Satuan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 PMDN Rp. Miliar 60.626,3 76.001,1 92.182,0 128.150,6 156.126,3

Sektor Primer 12.131,4 16.526,3 20.369,1 25.715,5 16.520,6

Sektor Sekunder 25.612,6 38.533,8 49.888,9 51.171,1 59.034,7

Sektor Tersier 22.882,2 20.940,6 21.924,0 51.263,9 80.571,0

2 PMA Juta USD 16.214,8 19.474,2 24.564,7 28.617,5 28.529,6

Sektor Primer 3.033,9 4.883,2 5.933,1 6.471,8 6.991,3

Sektor Sekunder 3.337,3 6.789,6 11.770,0 15.858,8 13.019,4

Sektor Tersier 9.843,6 7.801,7 6.861,7 6.286,9 8.519,0

Sumber: BKPM

Ketimpangan distribusi dan aksesibilitas infrastruktur lebih terasa untuk infrastruktur non 
fisik, khususnya keuangan dan jasa. Hal itu ditunjukkan infrastruktur keuangan dan non 
keuangan yang juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Buruknya infrastruktur di wilayah-
wilayah luar Jawa inilah yang menyebabkan rendahnya investasi, baik PMA dan PMDN. 
Selama 2010-2014, struktur investasi mengalami perubahan yang menarik untuk dicermati 
lebih lanjut seperti pada Tabel 5.2, yaitu, investasi PMA, sejak tahun 2012, terkonsentrasi 
pada sektor industri (sekunder), sekitar 45,6 persen (2014), yang sebelumnya dominan 
pada sektor tersier, sekitar 60,7 persen (2010). Sedangkan, investasi PMDN sebaliknya, sejak 
tahun 2013, terkonsentrasi pada sektor tersier, sekitar 51,6 persen (2014), yang sebelumnya 
dominan pada sektor industri, sekitar 45,2 persen (2010).

Selama pelaksanaan RPJMN kedua, realisasi investasi PMDN dan PMA selalu mengalami 
peningkatan tiap tahunnya, kecuali PMA pada 2014 sedikit mengalami perlambatan 
0,3 persen dibanding 2013. PMDN pada 2014 sebesar Rp.156,1 triliun, meningkat rata-
rata sebesar 32,8 persen per tahun sejak 2009. Sedangkan, laju pertumbuhan PMA tidak 
sebesar PMDN, rata-rata pertumbuhan per tahun hanya mampu 21,4 persen. Walaupun, 
PMA dan PMDN selalu meningkat tiap tahun, namun, peranan investasi (penanaman modal 
tetap domestik bruto – PMTB) dalam permintaan agregat menurun dan pertumbuhannya 
mengalami perlambatan (Gambar 5.2). Saat ini, porsi investasi dalam permintaan agregat 
sekitar 25 persen, lebih rendah dibanding periode sebelum krisis yang hampir mencapai 30 
persen, dan pertumbuhan sekitar 5 persen. Dimana, pada saat krisis 1998, PMTB mengalami 
kontraksi sebesar 33 persen, dan terus berlanjut pada 1999  terkoreksi sebesar 18 persen.
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Gambar 5.2.

Kontribusi terhadap PDB dan Laju Pertumbuhan Investasi (PMTB), 
2010-2014

Sumber: BI, diolah

Aspek berikutnya yang perlu dicermati adalah komposisi investasi. Sejak dekade 1990an, 
komposisi investasi mengalami perubahan, dimana peranan investasi dalam bentuk properti 
terus bertambah besar. Bahkan sampai saat ini, sekitar 80 persen investasi merupakan 
properti atau real estat.  Dengan demikian, hanya sekitar 20 persen dari investasi yang akan 
menambah  stok barang modal di sektor-sektor lain. Tentunya, porsi investasi yang akan 
meningkatkan stok barang modal sektor manufaktur adalah jauh lebih kecil dari 20 persen. 
Berdasarkan data ini, maka dapat diindikasikan bahwa stok barang modal sektor non properti, 
terutama stok barang modal manufaktur dikhawatirkan menurun tajam. Hal inilah yang 
memberikan satu penjelasan utama tentang mandeknya pertumbuhan sektor manufaktur 
pasca Krisis 1998.

Capaian PMTB (investasi bruto) mempunyai posisi yang unik dalam analisis perekonomian 
makro. Dalam jangka pendek, investasi merupakan permintaan atau pengeluaran agregat. 
Karena itu, bila terjadi pertumbuhan investasi, maka dalam jangka pendek, permintaan 
agregat bertambah. Salah satu konsekuensinya adalah kemungkinan terakselerasinya laju 
inflasi. Namun dalam jangka panjang, investasi akan meningkatkan kapasitas produksi 
perekonomian. Karena itu, seberapa cepat kapasitas produksi perekonomian meningkat 
sangat ditentukan oleh seberapa besar porsi investasi dalam pengeluaran agregat. Bila tingkat 
kemajuan teknologi tidak berubah, maka peningkatan porsi investasi dalam pengeluaran 
agregat dimasa depan akan mempercepat peningkatan kapasitas produksi perekonomian.

Laju pertumbuhan investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi perekonomian, bila 
investasi menyebabkan peningkatan stok barang modal baru. Karena itu, laju pertumbuhan 
investasi seharusnya lebih tinggi dari laju penyusutan barang modal. Namun, bila 
mempertimbangkan laju pertumbuhan angkatan kerja, maka laju pertumbuhan investasi 
harus lebih besar dari laju depresiasi dan pertumbuhan penduduk.
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Untuk mendorong jumlah, komposisi maupun penyebaran investasi, pemerintah bukan 
hanya harus membangun infrasruktur fisik, seperti: jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, dan 
air bersih, tetapi juga infrastruktur keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Di 
Indonesia, ketimpangan tingkat investasi antara Jawa dan luar Jawa bukan saja disebabkan 
ketimpangan infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur keuangan. Dapat dikatakan lebih dari 
70 persen jaringan layanan perbankan dan non bank berada di Pulau Jawa. Ketimpangan 
investasi bukan saja terjadi antara wilayah, tetapi intrawilayah. Ada kecenderungan investasi 
akan terkonsentrasi di wilayah sekitar pusat pemerintahan (negara dan provinsi), karena 
adanya ketimpangan infrastruktur antartingkat pemerintahan. 

Penguatan struktur investasi juga menuntut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan 
yang memberi insentif kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi 
untuk melakukan riset dan pengembangan. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat 
menghasilkan pertumbuhan kapasitas produksi.

D.  Permasalahan

Beberapa isu strategis yang masih menjadi hambatan dalam peningkatan investasi, antara 
lain, adalah: (1) Sebaran investasi yang belum berimbang antara Pulau Jawa dan di luar Pulau 
Jawa karena masih timpangnya infrastruktur pendukung kegiatan usaha; (2) Investasi PMA 
di sektor manufaktur meningkat, tetapi alasan utamanya untuk memanfaatkan pangsa pasar 
Indonesia yang besar; sementara PMDN lebih pada sektor yang menghasilkan produk non 
tradeable; (3) Proses perijinan masih belum efisien, proses kerja birokrasi yang rumit dan 
pada instansi yang terpisah-pisah; (4) Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum 
optimal; (5) Ketersediaan infrastruktur, energi dan listrik yang masih terbatas; (6) Proses 
pengadaan dan perijinan lahan yang sulit; (7) Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis 
dan peraturan daerah yang distortif; (8) Regulasi yang kurang harmonis, antar pusat dan 
daerah, antar instansi, serta kepastian hukum untuk berusaha bagi investor; (9) Kondisi 
bisnis di Indonesia masih belum cukup bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain 
terutama dalam satu kawasan; (10) Pasar tenaga kerja yang kurang kondusif; (11) Masih 
tingginya perilaku anti persaingan yang dapat menghambat insentif untuk berinvestasi dan 
menghambat tumbuhnya industri manufaktur dan usaha baru. 

5.2.  Peningkatan Ekspor 

A.  Kebijakan

Upaya untuk meningkatkan ekspor ditempuh melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang 
dalam lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas 
melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk. Kebijakan 
tersebut didukung pula oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan 
harga, kelancaran arus barang, serta menciptakan iklim usaha yang sehat. 



V - 8 Evaluasi  PJMN 2010-2014

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

B.  Sasaran 

Sasaran pembangunan perdagangan luar negeri adalah pertumbuhan ekspor nonmigas dari 
7,0-8,0 persen di tahun 2010 menjadi 14,5-16,5 persen di tahun 2014.

C.  Capaian

Neraca perdagangan non-migas yang selalu surplus sejak tahun 2004 hingga periode RPJMN 
2010-2014 merupakan capaian penting dalam perdagangan luar negeri terutama di tengah 
kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. Capaian ini tidak terlepas dari beberapa 
upaya pemerintah dalam meningkatkan ekspor melalui promosi dagang, fasilitasi ekspor, dan 
peningkatan kapasitas pelaku ekspor.

Pada tahun 2014, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,4 persen dibanding 
periode yang sama tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan ekspor migas 7,2 
persen dan ekspor non-migas 2,6 persen. Sementara itu, impor juga mengalami penurunan 
sebesar 4,5 persen, sebagai akibat dari penurunan impor migas 3,8 persen dan impor 
non-migas 4,7 persen. Walaupun penurunan impor lebih besar dari ekspor, namun neraca 
perdagangan tetap mengalami defisit sebesar USD1,9 miliar, karena defisit neraca migas 
masih lebih besar dibandingkan dengan surplus neraca non-migas.

Tabel 5.3.

Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia
Tahun 2009, 2010-2014

Komoditas
Nilai (Miliar USD) Pertumbuhan (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Ekspor 116,5 157,8 203,5 190,0 182,6 176,3 -15,0 35,5 28,9 -6,6 -3,9 -3,4

Ekspor Migas 19,0 28,0 41,5 37,0 32,6 30,3 -34,7 47,4 47,9 -10,8 -11,8 -7,2

Ekspor Non Migas 97,5 129,7 162,0 153,0 149,9 146,0 -9,6 33,1 24,8 -5,5 -2,0 -2,6

Total Impor 96,8 135,7 177,4 191,7 186,6 178,2 -25,1 40,1 30,8 8,1 -2,6 -4,5

Impor Migas 18,9 27,4 40,7 42,6 45,2 43,5 -37,9 44,4 48,5 4,7 6,2 -3,8

Impor Nonmigas 77,8 108,3 136,7 149,1 141,4 134,7 -21,1 39,1 26,3 9,1 -5,2 -4,7

Neraca Total 19,7 22,2 26,1 -1,7 -4,1 -1,9

Neraca Migas 0,1 0,6 0,8 -5,6 -12,6 -13,2

Neraca Nonmigas 19,7 21,5 25,3 3,9 8,5 11,3

Sumber: BPS (diolah)
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Program yang diperkirakan berperan penting dalam upaya meningkatkan ekspor adalah 
Program Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Kerjasama Internasional, dan 
Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, serta Program Pengawasan, Pelayanan, dan 
Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Bila neraca perdagangan migas pada tahun-tahun terakhir ini cenderung mengalami defisit, 
dan dikhawatirkan akan terus membesar, maka neraca perdagangan non migas selalu 
mengalami surplus. Tetapi, perkembangan komposisi impor non migas yang cenderung 
stabil sejak tahun 1990an memberikan indikasi adanya tingkat ketergantungan produksi 
perekonomian, khususnya sektor industri terhadap impor bahan baku dan barang modal.

Sekalipun peranan ekspor non migas sejak dekade 1990an meningkat drastis, dan saat ini 
mencapai 80 persen lebih total ekspor, ada beberapa persoalan mendasar yang jika tidak 
segera ditangani akan mengancam kinerja ekspor non migas dimasa mendatang. Persoalan 
pertama adalah makin dominannya peranan ekspor hasil sumber daya alam dalam bentuk 
mentah, seperti batu bara, timah dan pasir besi. Persoalan kedua , adalah ekspor non migas 
masih tetap didominasi oleh produk-produk industri padat karya dengan nilai tambah yang 
relatif rendah. Ketiga, adalah persoalan-persoalan mendasar pada sektor industri, seperti 
rendahnya produktivitas pekerja sektor industri, terus meningkatnya upah tenaga kerja 
industri dan kurangnya daya dukung infrastruktur maupun layanan publik bagi pertumbuhan 
dan perkembangan industri.

Gambar 5.3.

Ekspor Impor Komoditi Migas dan Non Migas, 1975-2014

  
Sumber: BPS berbagai tahun

D.  Permasalahan

Peningkatan ekspor barang dan jasa masih menghadapi kendala sebagai berikut: (1) Sebagian 
besar ekspor merupakan komoditas primer; (2) Rendahnya tingkat diversifikasi pasar tujuan 
ekspor; (3) Rendahnya daya saing ekspor jasa; (4) Meningkatnya hambatan non tarif; serta 
(5) Fasilitasi ekspor yang belum optimal.
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5.3.  Revitalisasi Industri

A.  Kebijakan

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan 
struktur industri yang sehat dan berkeadilan, yaitu sebagai berikut: (1) Dalam hal penguasaan 
usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan 
berbagai distorsi pasar; (2) Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan 
menjadikan IKM sebagai basis industri nasional, yaitu terintegrasi dalam mata rantai 
pertambahan nilai dengan industri berskala besar; dan (3) Dalam hal hulu-hilir, struktur 
industri akan diperdalam dengan mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk 
rumpun industri yang sehat dan kuat.

B.  Sasaran 

Sasaran pembangunan industri untuk tahun 2010-2014 adalah rata-rata pertumbuhan 
industri pengolahan mencapai 5,5-6,0 persen dan khusus untuk industri pengolahan non 
migas adalah 6,1-6,7 persen. Rincian sasaran pertumbuhan untuk tiap subsektor industri 
disajikan dalam Tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4.

Sasaran Pertumbuhan Industri
Tahun 2010-2014

Cabang Industri
Realisasi Prediksi Sasaran

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INDUSTRI PENGOLAHAN 3,7 1,4 4,2-4,3 5,0-5,4 5,7-6,5 6,2-6,8 6,5-7,3

Industri Pengolahan Non Migas 4,1 1,7 4,8-4,9 5,6-6,1 6,3-7,0 6,8-7,5 7,1-7,8 

1. Makanan, Minuman, Tembakau 2,34 10,0 6,0-6,0 6,5-7,0 7,5-8,3 8,3-8,8 8,3-9,0

2. Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki -3,64 -2,0 2,0-2,3 3,0-3,8 3,5-4,0 3,5-4,8 3,8-5,8

3. Brg. Kayu dan Hasil Hutan 3,45 -1,5 1,5-2,0 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0

4. Kertas dan Barang Cetakan -1,48 4,5 4,5-4,5 5,0-5,0 5,0-5,0 5,0-5,0 5,0-5,0

5. Pupuk, Kimia dan Barang  Karet 4,46 0,9 5,0-5,0 5,0-6,0 5,0-6,5 5,0-6,8 6,0-7,0

6. Semen, Brg.Galian Non Logam -1,49 -3,0 3,0-3,5 3,0-4,0 4,0-4,3 4,5-4,8 5,8-6,3

7. Logam Dasar Besi dan Baja -2,05 -4,5 2,5-3,0 3,0-3,0 4,0-4,5 4,3-5,0 4,3-5,5

8. Alat Angkut, Mesin, Peralatan 9,79 -2,6 5,0-5,5 6,5-7,0 7,0-8,0 8,0-8,5 8,3-8,5

9. Barang Lainnya -0,96 4,0 5,0-5,5 5,5-5,8 6,0-6,3 6,5-6,8 7,0-8,0

Sumber: Bappenas, RPJMN 2010-2014
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C.  Capaian

Pada periode krisis 1998, sektor manufaktur mengalami tekanan yang berat, yaitu mengalami 
kontraksi sebesar 12 persen. Pada beberapa tahun tertentu, laju pertumbuhan sektor 
manufaktur lebih rendah dari laju pertumbuhan sektor pertanian. Pada tahun 2001, laju 
pertumbuhan sektor manufaktur hanya 2,3 persen dan pada tahun 2009 hanya 2,2 persen. 
Menurun drastisnya kinerja sektor manufaktur pasca krisis 1998, disebabkan oleh beberapa 
faktor, seperti kebijakan substitusi impor yang disertai proteksi berlebihan dan dalam 
jangka waktu yang panjang, orientasi kebijakan industri yang hanya mengandalkan pasar 
domestik (inward looking) dan ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku dan 
barang modal. Penurunan laju pertumbuhan sektor manufaktur selama periode 2001-2013 
menyebabkan peranan sektor manufaktur dalam perekonomian nasional juga menurun.

Sejak tahun 2011, pertumbuhan industri khususnya industri non-migas telah menunjukkan 
arah yang semakin baik dengan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Sementara 
itu, pada triwulan I tahun 2014, pertumbuhan industri pengolahan non-migas mengalami 
perlambatan, yaitu hanya tumbuh 5,5 persen. Namun demikian, angka ini masih tetap 
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi yang besarnya 5,2 persen. Pada tahun 2010-2014, 
subsektor industri yang konsisten tumbuh positif adalah: (1) Industri Makanan, Minuman 
dan Tembakau; (2) Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki; (3) Industri Pupuk, Kimia & 
Barang dari karet; (4) Industri Semen dan Barang Galian Bukan logam; (5) Industri Logam 
Dasar Besi & Baja; serta (6) Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya (Tabel 5.5). Semua 
cabang industri ini termasuk industri padat modal. Sehingga tenaga kerja yang diserap juga 
tumbuh dengan baik.

Selama 10 tahun terakhir, impor menjadi lebih dipermudah, terutama dengan masuknya 
perusahaan-perusahaan jasa perdagangan milik asing. Kemudahan impor, disatu sisi 
telah meningkatkan pasokan agregat, sehingga dapat meredam laju inflasi. Tetapi di sisi 
lain, pasokan impor telah memperkecil skala produksi industri nasional, yang mempunyai 
konsekuensi semakin mahalnya biaya produksi industri-industri domestik. Sebenarnya, 
tanpa kemudahan imporpun, biaya produksi sektor manufaktur Indonesia akan bertambah 
mahal karena berbagai alasan. Pertama adalah makin tingginya upah buruh, karena kenaikan 
upah selalu lebih tinggi dari kenaikan produktivitas. Kedua, menurunnya efisiensi sektor 
manufaktur, karena peralatan produksinya telah banyak yang rusak dan ketinggalan jaman. 
Ketiga, persoalan terbatasnya jumlah dan kualitas infrastruktur yang menyebabkan mahalnya 
biaya logistik.

Di sisi lain, sektor yang menyediakan lapangan kerja cukup besar dengan status formal adalah 
manufaktur. Pada tahun 2013, tenaga kerja yang terserap pada sektor manufaktur adalah 
15,2 juta orang. Berdasarkan data tersebut, maka, salah satu sektor yang berpotensi untuk 
mengurangi tekanan kemiskinan adalah manufaktur. Karena itu, perlambatan pertumbuhan 
sektor manufaktur dan ancaman deindustrialisasi berpotensi untuk memperburuk tingkat 
kesejahteraan rakyat.
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Tabel 5.5.

Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan, 2009 – 2014 

Cabang Industri
Tahun (persen)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

INDUSTRI PENGOLAHAN 2,16 4,48 6,14 5,74 5,56 4,86

a. Industri  M i g a s -2,19 -2,31 -0,94 -2,80 -1,76 -2,27

    1) Pengilangan Minyak Bumi 0,51 1,21 0,53 -1,93 1,14 1,32

    2) Gas Alam Cair -4,32 -5,22 -2,15 -3,53 -4,26 -5,53

b. Industri bukan Migas 2,56 5,09 6,74 6,42 6,10 5,34

     1) Makanan, Minuman, Tembakau 11,22 2,73 9,14 7,57 3,34 7,24

     2) Tekstil, Brg. kulit dan Alas kaki 0,60 1,74 7,52 4,27 6,06 2,35

     3) Brg. kayu & Hasil Hutan Lainnya. -1,38 -3,50 0,35 -3,14 6,18 7,33

     4) Kertas dan Barang Cetakan 6,34 1,64 1,40 -4,75 4,45 6,15

     5) Pupuk, Kimia dan Barang dari

         Karet 
1,64 4,67 3,95 10,50 2,21 1,27

     6) Semen dan Barang Galian Bukan

         Logam 
-0,51 2,16 7,19 7,80 3,00 1,52

     7) Logam Dasar Besi dan Baja -4,26 2,56 13,06 5,86 6,93 4,21

     8) Alat Angk., Mesin dan

         Peralatannya 
-2,87 10,35 6,81 7,03 10,54 6,05

     9) Barang lainnya 3,19 2,98 1,82 -1,13 -0,70 8,91

Sumber: BPS

Papanek et.al (2014) menyarankan agar Indonesia mengembangkan ekspor manufaktur yang 
nilai tambahnya lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi ekspor masa lalu. Salah satu 
pilihan yang tepat adalah pengembangan industri suku cadang kendaraan bermotor yang 
berorientasi ekspor. Namun, mengingat potensi kekayaan alam yang sangat besar, Indonesia 
juga dapat mendorong ekspor produk makanan kaleng yang berbahan dasar hasil perikanan/
kelautan dan peternakan.

Dalam kaitannya dengan upaya mendorong peran sektor industri melalui revitalisasi industri, 
program yang diperkirakan berperan penting dalam pencapaian target pembangunan 
diantaranya: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur, Program 
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro, Program Pewilayahan Industri, Program 
Revitalisasi dan Penumbunan IKM, Program Kerjasama Industri Internasional, serta Program 
Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Iptek.

Revitalisasi sektor manufaktur juga amat dibutuhkan karena dua alasan, yaitu menurun 
drastisnya laju pertumbuhan sektor manufaktur serta ketergantungan impor yang masih besar 
akan bahan baku dan barang modal. Secara umum, revitalisasi manufaktur diprioritaskan 
kepada industri-industri non migas. Hal ini berdasarkan fakta, bahwa industri non migaslah 
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yang memberikan konstribusi besar dalam perekonomian nasional pasca Krisis 1998. Selain 
itu, dimasa mendatang, bahkan dalam waktu yang terhitung yang amat pendek, industri non 
migas akan menghadapai persaingan yang lebih ketat, karena diterapkannya kesepakatan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada sisi lain, cakupan pengembangan industri migas 
dimasa mendatang telah sangat terbatas, terutama karena menipisnya cadangan migas 
Indonesia.

Langkah revitalisasi sektor industri yang paling mungkin dilakukan dalam jangka pendek dan 
menengah, adalah memulihkan kembali industri manufaktur yang berbasis sektor pertanian 
yang mencakup pangan, peternakan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Pengolahan 
produk-produk pertanian mencakup produk industri seperti makanan kaleng, obat-obatan, 
dan kosmetik akan meningkatkan nilai tambah beberapa kali lipat.

Revitalisasi dan reintegrasi sektor pertanian dan manufaktur diharapkan akan meningkatkan 
efisiensi penggunaan sumber daya, memperbaiki nilai tambah, serta memperkuat integrasi 
ekonomi antarwilayah di Indonesia. Ketiga hal tersebut merupakan fondasi untuk akselerasi 
laju pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka tidak terlalu lama, diharapkan, revitalisasi dan 
reintegrasi akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui 7 persen per 
tahun. Dampak lain yang juga diharapkan dari revitalisasi dan reintegrasi sektor pertanian 
dan industri, adalah sinergi yang memperkuat dan memperbaiki stabilitas produksi agregat 
nasional. Selanjutnya, dampak sekunder dari sinergi kedua sektor ini adalah perbaikan kualitas 
pertumbuhan nasional dan semakin kuatnya integrasi antarsektor secara keseluruhan.

D.  Permasalahan

Revitalisasi industri menghadapi berbagai tantangan utama, sebagai berikut: (1) 
Deindustrialisasi; (2) Populasi dan struktur industri lemah; (3) Bahan mentah diekspor 
sementara bahan setengah jadi diimpor, masih belum dapat mengoptimalkan peluang 
meningkatkan nilai tambah; (4) Ketergantungan pada impor yang tinggi; (5) Umumnya, 
produktivitas tenaga kerja rendah; serta (6) Sebaran yang sangat timpang, umumnya, industri 
terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

5.4.  Stabilitas Moneter

A.  Kebijakan

Secara umum kebijakan moneter selama kurun waktu 2010–2014 diarahkan untuk memelihara 
stabilitas harga dalam negeri dan nilai tukar rupiah melalui koordinasi, penyelarasan dan 
sinergi kebijakan moneter dan fiskal, sektor keuangan, serta sektor riil untuk menciptakan 
pengelolaan ekonomi secara sehat dan berkelanjutan.

B.  Sasaran 

Sasaran di bidang moneter yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014 adalah: (1) Stabilitas 
ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan baik yang 
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bersumber dari pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional 
terpelihara; (2) Terpelihara tingkat inflasi yang cukup rendah sekitar 4-6 persen per tahun 
selama tahun 2010 – 2014 terpelihara. Dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah 
tersebut, nilai tukar rupiah akan cukup mantap dan stabil, dan suku bunga perbankan dapat 
terpelihara pada tingkat yang rendah/kondusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi; 
dan (3) Inflasi yang rendah selama tahun 2010-2014, yang didukung oleh partisipasi aktif 
masyarakat di daerah melalui terbentuknya tim pemantauan dan pengendalian inflasi di 
seluruh provinsi, tercapainya pusat-pusat produksi dan distribusi yang terkoneksi dengan 
efisien di daerahnya, serta koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Pemerintah, BI, 
dunia usaha dan masyarakat tercipta.

C.  Capaian

Dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi secara teoritis berlangsung 
melalui mekanisme transmisi. Perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat 
suku bunga. Selanjutnya, tingkat suku bunga akan mempengaruhi komponen permintaan 
agregat, khususnya yang paling diharapkan adalah investasi. Dalam jangka pendek, kenaikan 
investasi memang akan menimbulkan masalah demand pull inflation, ekonomi tumbuh 
namun disertai dengan inflasi. Namun, dalam jangka panjang, akumulasi barang modal akan 
meningkatkan kapasitas produksi, dan menghasilkan perbaikan efisiensi.

Selama RPJMN 2010-2014, tekanan inflasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang 
cukup dinamis. Pergerakan inflasi umum dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar 6,96 
persen pada tahun 2010, 3,77 persen pada tahun 2011, 4,31 persen pada tahun 2012, 8,39 
persen tahun 2013, dan 8,36 persen tahun 2014. 

Gambar 5.4.

Perkembangan Laju Inflasi Umum (YoY), 2004-2014

Sumber: BPS, diolah kembali
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Pada awal tahun 2010, perkembangan inflasi relatif terkendali dan selama kurun waktu 
2010-2012 mencapai titik terendah pada bulan Maret 2010 yaitu 3,43 persen (y-o-y). Namun 
demikian, tekanan inflasi mulai meningkat sejak akhir semester pertama tahun 2010 hingga 
mencapai puncaknya pada Januari 2011 yang tercatat 7,01 persen (y-o-y). Tingginya tekanan 
inflasi tersebut terutama bersumber dari kelompok bahan makanan, dengan sumbangan 
inflasi sekitar 3,5 persen, akibat anomali cuaca yang menyebabkan gangguan produksi dan 
distribusi, terutama pada komoditas beras, cabe merah, dan bawang merah. Selanjutnya 
sepanjang tahun 2012, inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun 
mencapai 4,29 persen (y-o-y), atau berada dalam kisaran sasarannya sebesar 4,5 persen ± 
1 persen (y-o-y). Selama  tahun 2013, inflasi sebesar 8,38 persen. Komponen pengeluaran 
yang dominan memberikan sumbangan inflasi selama tahun 2013, antara lain bensin (1,17 
persen), tarif angkutan dalam kota (0,75 persen), bawang merah (0,38 persen), tarif listrik 
(0,38 persen), dan cabai merah (0,31 persen). Tingginya inflasi tersebut disebabkan oleh 
kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013 serta kenaikan harga pangan akibat 
berkurangnya pasokan karena adanya kebijakan pembatasan impor. Selama tahun 2014, 
inflasi masih belum dapat ditekan dari tahun sebelumnya, yaitu relatif tetap pada kisaran 
8,36 persen, dengan sebab yang kurang lebih sama dengan 2013.

Gambar 5.5.

Perkembangan Laju Inflasi (YoY) Berdasarkan Komponen, 2010-2014

Sumber: BPS, diolah kembali

Kenaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah (administered price) umumnya akan 
memicu inflasi, seperti kenaikan harga energi yang antara lain mencakup BBM, gas, Tarif Dasar 
Listrik (TDL). Sedangkan, inflasi musiman akan terjadi setiap menjelang perayaan hari-hari 
besar, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari raya Natal dan tahun baru. Inflasi pada 
triwulan keempat tahun 2014 kembali meningkat menjadi 8,36 persen y-o-y, meskipun pada 
bulan April 2014 sempat terjadi deflasi sebesar 0,02 persen. Inflasi mengalami peningkatan 
dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan, BBM, dan gas elpiji. Kenaikan harga terjadi pada 
sejumlah bahan pangan utama seperti cabai merah dan bawang merah di beberapa kota di 
Indonesia. Sedangkan, deflasi pada bulan April 2014 utamanya disebabkan oleh penurunan 



V - 16 Evaluasi  PJMN 2010-2014

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

harga kelompok bahan makanan sebesar 0,22 persen dan kelompok sandang sebesar  0,02 
persen. 

Akibat krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada 2007, rupiah mulai mengalami 
tekanan. Gejolak pasar keuangan global telah mendorong para investor menghindari aset-
aset yang dipandang lebih berisiko termasuk aset-aset di negara emerging markets termasuk 
Indonesia. Memasuki triwulan IV tahun 2008, gejolak krisis lembaga keuangan di AS menjalar 
ke pasar keuangan global yang berimbas pada tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pelemahan 
nilai tukar tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga hampir semua mata uang di 
berbagai negara mengalami depresiasi terhadap USD. Memasuki triwulan I tahun 2009 nilai 
tukar rupiah masih melemah hingga menembus level Rp11.700 per USD,  kemudian rupiah 
secara perlahan menguat hingga akhir tahun 2009.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah cenderung melemah secara berarti, dari Rp8.996 per USD 
pada akhir tahun 2010, secara bertahap naik menjadi Rp9.069 per USD pada akhir tahun 
2011, Rp9.793 per USD pada akhir tahun 2012, terus merangkak naik Rp12.173 per USD 
pada akhir tahun 2013, dan mencapai Rp12.338 per USD pada Desember 2014. Sepanjang 
periode 2010-2014, rupiah berada dalam tren melemah. Tekanan terhadap rupiah terutama 
berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas 
untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor. Disamping itu, pelemahan rupiah 
juga ikut dipicu oleh rencana pengurangan stimulus moneter (tapering-off) oleh Bank 
Sentral AS (The Fed) dan masih tingginya ketidakpastian global yang kemudian mendorong 
berkurangnya aliran modal masuk ke negara-negara yang pasarnya sedang berkembang 
(emerging markets), termasuk Indonesia. Bahkan rencana kebijakan Otoritas Moneter AS 
tersebut mendorong keluarnya modal asing dari negara-negara tersebut untuk dialihkan 
kepada aset-aset yang berdenominasi USD karena dianggap lebih aman (safe heaven).

Gambar 5.6.

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD, 2004-2014

Sumber: Bank Indonesia
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Tekanan pelemahan Rupiah mencapai titik nadirnya pada Juli 2011 (Rp8.504/USD), namun 
setelah itu Rupiah terus mengalami tekanan, bahkan sampai dengan akhir 2014 masih 
menunjukkan tren yang makin meningkat. Mesikipun, pemerintah bersama dengan Bank 
Indonesia,  melalui bauran kebijakan, mencoba untuk mengerem laju tekanan terhadap rupiah 
dengan melakukan kebijakan nilai tukar yang diarahkan untuk mengendalikan defisit transaksi 
berjalan dan inflasi, tampaknya masih belum dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan. 
Dampak bauran kebijakan hanya berlangsung sesaat, yaitu pada Maret 2014 nilai tukar rupiah 
terhadap USD juga tercatat menguat menjadi Rp11.360/USD. Neraca pembayaran Indonesia 
yang berganti menjadi positif merupakan salah satu pendorong menguatnya rupiah pada 
triwulan I tahun 2014 tersebut. Namun demikian, memasuki triwulan kedua tahun 2014 dan 
seterusnya, rupiah kembali melemah dan pada bulan Desember 2014 menjadi Rp12.338/
USD. Hal tersebut dipicu oleh kekhawatiran terhadap neraca perdagangan Indonesia, 
kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Irak, dan pengaruh politik menjelang pemilihan 
presiden dan wakil presiden yang berlangsung pada bulan Juli 2014.

Dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai 
tukar rupiah sesuai kondisi fundamental perekonomian antara lain dengan menaikkan suku 
bunga Bank Indonesia (BI rate) secara bertahap. Setelah selama 16 bulan bertahan pada level 
5,75 persen, maka pada bulan Juni 2013 BI rate dinaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 6,0 
persen. Kebijakan tersebut berlangsung beberapa kali pada bulan-bulan berikutnya, sehingga 
pada Nopember 2013 BI rate menjadi 7,50 persen. Hingga bulan Juni 2014, Bank Indonesia 
memutuskan tetap mempertahankan BI rate pada level 7,50 persen guna merespon berbagai 
tantangan ke depan yang dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

D.  Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya menjaga 
stabilitas moneter adalah: (1) Menjaga stabilitas laju inflasi pada tingkat yang aman; (2) 
Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang rasional; serta (3) Meningkatkan koordinasi bauran 
kebijakan fiskal-moneter yang efektif.

5.5.  Pengelolaan Keuangan Negara

A.  Kebijakan

Rentannya stabilitas makro ekonomi terhadap gejolak perekonomian, baik gejolak eksternal 
maupun internal, masih menjadi permasalahan utama dalam menjaga kesinambungan 
fiskal. Dengan demikian, secara umum kebijakan di bidang keuangan negara diarahkan pada: 
(1) Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan 
kesinambungan fiskal melalui: (a) peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara 
dengan tetap mengupayakan pemberian stimulus fiskal secara terbatas; (b) merumuskan 
pembiayaan defisit anggaran sehingga tidak menyebabkan berkurangnya pembiayaan sektor 
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swasta (crowding out effect); (2) Peningkatan penerimaan negara terutama ditempuh melalui 
reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP, 
baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya; (3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi 
pengeluaran negara terutama ditempuh melalui: (a) pemisahan secara jelas kewenangan 
antara pemerintah pusat dan daerah yang diikuti dengan pendanaannya berupa belanja 
daerah, dan kaitannya dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) penajaman alokasi anggaran antara lain 
dengan realokasi belanja negara agar lebih terarah dan tepat sasaran; (c) pengembangan 
sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; dan (4) Peningkatan pengelolaan pinjaman 
pemerintah yang diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri tidak saja relatif 
terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu, untuk pinjaman dalam negeri, 
diupayakan tetap adanya ruang gerak yang cukup pada sektor swasta. Dengan demikian, 
rasio stok utang terhadap PDB diperkirakan dapat diturunkan secara bertahap.

B.  Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan keuangan negara adalah: (1) Menciptakan 
dan memantapkan stabilitas ekonomi terhadap kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi, 
baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri; (2) Mengatasi ancaman kesinambungan 
fiskal; (3) Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan belanja negara; dan (4) Meningkatkan 
daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara, serta optimalisasi pengamanan 
BMN, baik secara administrasi, hukum, maupun fisik.

C.  Capaian

Perkembangan APBN selama kurun waktu 2004-2014 menunjukkan kinerja yang baik. Di 
sisi penerimaan, pendapatan negara dan hibah tahun 2004 hingga tahun 2014 meningkat 
seiring dengan meningkatnya laju perekonomian nasional. Pendapatan negara dan hibah 
meningkat rata-rata 14,4 persen per tahun (CAGR) atau naik dari Rp.403,3 triliun pada 
tahun 2004 menjadi Rp.1.550,6 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan negara 
tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-
rata sebesar 15,1 persen atau naik dari Rp.280,5 triliun di tahun 2004 menjadi Rp.1.146,8 
triliun pada tahun 2014. Penerimaan perpajakan ini menyumbang lebih dari 70 persen total 
penerimaan dalam negeri, dimana sekitar 10 persen merupakan kontribusi penerimaan 
kepabeanan dan cukai yang pada tahun 2014 sebesar 161,7 triliun.

Peningkatan realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2014, selain dipengaruhi oleh 
membaiknya perekonomian domestik, juga didukung oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan 
yang berkelanjutan. Kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 
kepada wajib pajak dan petugas pajak serta memperbaiki administrasi perpajakan melalui 
penerapan e-filling dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak secara elektronik.
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Gambar 5.7.

Perkembangan Pendapatan Negara, 2004-2014

Sumber: Kementerian Keuangan

Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara sepanjang tahun 2004-2014 terus mengalami 
peningkatan. Dalam kurun waktu tersebut, belanja negara meningkat rata-rata sebesar 15,3 
persen (CAGR) atau meningkat dari Rp.427,2 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp1.767,3 
triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan 
belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 14,9 persen per tahun dan belanja ke daerah 
rata-rata sebesar 16,0 persen per tahun. Membaiknya realisasi belanja pemerintah pusat 
utamanya didorong oleh peningkatan belanja barang dan modal untuk pembangunan 
infrastruktur dasar sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah pusat didorong oleh 
kenaikan belanja subsidi, yang berkontribusi sekitar 30 persennya, utamanya subsidi energi 
yang meningkat rata-rata sebesar 17,0 persen per tahun. Meningkatnya belanja subsidi 
energi ini berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan 
mempertahankan tingkat daya beli masyarakat meskipun terdapat tekanan terhadap harga 
minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah sepanjang periode 2004-2014.

Realisasi dana transfer daerah sepanjang 2004-2014 juga mengalami peningkatan, utamanya 
didorong oleh meningkatnya dana perimbangan rata-rata sebesar 14,5 persen per tahun 
(CAGR) atau meningkat dari Rp.122,9 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp.477,1 triliun pada 
tahun 2014. Peningkatan dana perimbangan tersebut, diikuti oleh meningkatnya semua 
komponen dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dampak dari meningkatnya
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Gambar 5.8.

Perkembangan Belanja Negara, 2004-2014

Sumber: Kementerian Keuangan

penerimaan negara khususnya yang dibagihasilkan ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) 
untuk mendorong peningkatan pelayanan pemerintahan di daerah dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) yang diarahkan untuk penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, keluarga 
berencana (KB), pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, 
lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Sementara 
itu, sesuai dengan amanat UU No. 21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua 
dan UU No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Realisasi dana transfer daerah lainnya 
meningkat rata-rata sebesar 30,4 persen per tahun atau meningkat dari Rp.6,8 triliun pada 
tahun 2004 menjadi Rp.96,6 triliun pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, realisasi belanja negara mencapai Rp.1.767,3 triliun yang terdiri dari 
Rp.1.193,6 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp.573,7 triliun belanja ke daerah. Realisasi 
belanja pemerintah pusat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, 
diantaranya: (1) Meningkatnya harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional 
(Indonesia Crude Price/ICP), (2) Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 
Serikat, (3) Kondisi perekonomian global, (4) Meningkatnya kebutuhan belanja operasional 
untuk penyelenggaraan pemerintahan. 
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Gambar 5.9.

Perkembangan Rasio Utang Pusat Terhadap PDB, 2004-2014

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, data diolah

Tabel 5.6.

Perkembangan APBN 
Tahun 2009-2014

APBN

Tahun (triliun Rp)

2009 2010 2011 2012 2013
2014

APBN-P Realisasi

Pendapatan Negara 848,8 995,2 1.210,6 1.338,1 1.438,9 1.635,4 1.550,6

    - Penerimaan Perpajakan 619,9 723,3 873,8 980,5 1.077,3 1.246,1 1.146,8

    - Penerimaan Negara Bukan Pajak 227,2 268,9 331,5 351,8 354,8 387,0 398,7

    - Hibah 1,7 3,0 5,3 5,8 6,8 2,3 5,1

Belanja Negara 937,4 1.042,1 1.295,0 1.491,4 1.650,6 1.876,9 1.767,3

    - Belanja Pemerintah Pusat 628,8 697,4 883,7 1.010,7 1.137,4 1.280,4 1.193,6

    - Transfer ke Daerah 308,6 344,7 411,3 480,7 513,2 596,5 573,7

Keseimbangan Primer 5,2 41,5 8,9 -52,8 -98,6 -106,0 -83,3

Surplus/Defisit Anggaran -88,6 -46,9 -84,4 -153,3 -211,6 -241,5 -216,7

    - % PDB -1,6 -0,7 -1,1 -1,9 -2,3 -2,4 -2,1

Pembiayaan 112,6 91,6 130,9 175,2 237,4 241,5 246,6

    - Pembiayaan Dalam Negeri 128,1 96,1 148,7 198,6 243,2 254,9 262,2

    - Pembiayaan Luar Negeri -28,1 -4,6 -17,8 -23,5 -5,8 -13,4 -15,6

Sumber: Kementerian Keuangan



V - 22 Evaluasi  PJMN 2010-2014

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

Sementara itu, realisasi dana transfer ke daerah pada tahun 2014 meningkat 11,8 persen 
(Rp.60,5 triliun) dibandingkan tahun 2013 dari Rp.513,3 triliun menjadi Rp.573,7 triliun. 
Peningkatan transfer ke daerah ini dikarenakan kenaikan DBH sebagai akibat dari kenaikan 
pendapatan negara dari sektor migas. Selain itu mulai tahun 2014, telah dialokasikan Dana 
Keistimewaan DIY, antara lain, untuk kelembagaan Pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, 
dan tata ruang.

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran dalam 
kurun waktu 2004-2014 dapat terjaga pada angka di bawah 3,0 persen PDB. Selanjutnya 
pada akhir tahun 2014, defisit anggaran mencapai Rp.216,7 triliun atau 2,1 persen PDB. 
Pembiayaan defisit anggaran tersebut, utamanya bersumber dari utang pemerintah sebesar 
Rp.250,0 triliun serta non utang sebesar negatif Rp.3,4 triliun. Dengan perkiraan defisit 
anggaran tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap dijaga di bawah 30,0 persen 
PDB atau mencapai sekitar 25,8 persen pada tahun 2014.

D.  Permasalahan

Permasalahan utama keuangan Negara adalah: (1) Penerimaan Negara, utamanya yang 
berasal dari pajak, belum optimal; (2) Kualitas belanja negara belum optimal, salah satu 
sebabnya, belum bersinergimya perencanaan dan penganggaran baik di Pusat maupun 
Daerah.

5.6. Peningkatan Daya Saing Ketenagakerjaan

A.  Kebijakan

Untuk menjawab tantangan yang makin berat dalam meningkatkan daya saing 
ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan pada periode 2010-2014 diarahkan untuk: 
(1) Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (decent work), yaitu lapangan kerja 
produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai; (2) Mendorong 
terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan; 
(3) Meningkatkan kondisi dan mekanisme Hubungan Industrial untuk mendorong kesempatan 
kerja; (4) Menyempurnakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan 
peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional; (5) Mengembangkan 
jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja; (6) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan 
produktivitas; (7) Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah; (8) 
Menyempurnakan kebijakan migrasi dan pembangunan; dan (9) Mengembangkan kebijakan 
pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

B.  Sasaran 

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5–6 persen pada tahun 
2014, sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan posisi tawar 
para pekerja, (2) Meningkatkan produktivitas pekerja, (3) Memudahkan mobilitas tenaga 
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kerja dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan (4) Meningkatkan pekerja dan pemberi kerja 
dalam merundingkan kesepakatan kerja bersama.

Selama tahun 2010-2014, sasaran penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 9,6–
10,7 juta pekerja. Perinciannya, sektor pertanian menyerap rata-rata 1,1-1,2 juta orang, 
sektor industri pengolahan 2,1–2,4 juta orang, dan sektor perdagangan, bangunan, jasa dan 
lainnya menyerap 6,4–7,1 juta orang.

C.  Capaian

Peningkatan produktivitas tenaga kerja berkorelasi erat dengan peningkatan kualitas tenaga 
kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi. Pemerintah juga berupaya memperkuat 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Perpres No.8/2012, dengan tujuan 
untuk mewujudkan penjenjangan profesi dan penyetaraan sistem pendidikan dan pelatihan 
serta pengalaman kerja. Peraturan-peraturan ini menjadi landasan dalam mempersiapkan 
tenaga kerja dalam menghadapi keterbukaan pasar.

Terkait outsourcing, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/2011 yang mengabulkan uji 
materi UU No.13/2003 secara tegas memberikan perlindungan kepada pekerja dan keputusan 
ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pada kenyataannya terdapat jenis-jenis 
pekerjaan yang sifatnya memang sementara. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan 
perusahaan penyedia jasa harus mendapat perlindungan dan syarat-syarat kerja yang sama 
dari perusahaan pemberi kerja.

Melalui Inpres No.9/2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka 
Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja telah ditetapkan langkah-
langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi untuk menyelaraskan kebijakan upah minimum 
dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Inpres tersebut mengatur 
kebijakan pengupahan di daerah agar kenaikan upah minimum ditetapkan secara proporsional 
dan mengedepankan kesepakatan secara bipartit antara serikat pekerja dan pengusaha.

Selain itu, Pemerintah terus mendorong terciptanya perundingan yang baik agar hubungan 
industrial dapat berlangsung harmonis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong 
telaksananya perundingan pada tingkat bipartit untuk mewujudkan perjanjian kerja bersama 
(collective labor agreement). Perundingan ini harus diimbangi dengan pemahaman prinsip-
prinsip hubungan industrial dan kemampuan negosiasi yang baik dengan mengedepankan 
prinsip collective bargaining untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah 
pihak. Dalam lima tahun (2009-Maret 2014), Pemerintah telah memfasilitasi pembentukan 
3.689 lembaga kerja sama (LKS) bipartit, sedangkan pelatihan teknik negosiasi telah 
dilaksanakan bagi 4.420 orang, dan dialog hubungan industrial telah dilaksanakan terhadap 
360 serikat pekerja/serikat buruh pada tahun 2014.

Pemerintah, melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), terus 
meningkatkan kapasitasnya agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada TKI baik di 
dalam maupun di luar negeri. Penguatan kapasitas BNP2TKI dimaksudkan guna memastikan 
peran yang lebih jelas dan dapat mensinergikan antarpelaku penempatan serta mensinergikan 



V - 24 Evaluasi  PJMN 2010-2014

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

dan mengharmonisasikan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI yang lebih kondusif. 
Permasalahan TKI sangat beragam, misalnya di Negara Arab Saudi yang menjadi salah satu 
negara tujuan TKI terbesar. Pemerintah mulai 1 Agustus 2011 mengeluarkan moratorium 
pengiriman TKI ke Arab Saudi sampai Arab Saudi dapat menjamin perlindungan bagi pekerja 
migran sektor domestik di negaranya. Sebagai tindak lanjut dan untuk memastikan bahwa 
permasalahan-permasalahan tersebut cepat terselesaikan, maka Pemerintah membentuk 
satuan tugas melalui dua peraturan yaitu Keppres No.15/2011 Tentang Tim Terpadu 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Keppres No.17/2011 Tentang Satuan 
Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
yang Terancam Hukuman Mati, yang diperbarui dengan Keppres No.8/2012. Pemerintah 
juga telah mengeluarkan Perpres No.45/2013 Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja 
Indonesia yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan upaya pemulangan TKI yang jumlahnya 
besar. Selain langkah-langkah tersebut, pada awal Januari 2013 juga telah diterbitkan tiga 
peraturan pemerintah yang lebih memberikan penekanan pada aspek perlindungan, sebagai 
peraturan pelaksana dari UU No.39/2004.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk memberikan kepastian perlindungan TKI 
selama bekerja di luar negeri. Pada Maret 2014, Pemerintah Indonesia menandatangani 
nota kesepahaman dengan Pemerintah Arab Saudi tentang Penempatan dan Perlindungan 
TKI Sektor Domestik. Nota kesepahaman ini merupakan terobosan besar yang menunjukkan 
komitmen kedua negara untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi 
pengguna TKI maupun bagi TKI itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut fokus penempatan 
dan perlindungan TKI diarahkan untuk penyiapan SDM TKI yang berkualitas dan profesional, 
yang mempunyai daya saing di pasar kerja luar negeri.

Pada bulan Agustus 2014, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri mencapai 
15,25 juta jiwa. Angka tersebut meningkat sekitar 295 ribu jiwa jika dibandingkan dengan 
tahun 2013. Namun, peningkatan tersebut masih tidak sampai setengah penurunan yang 
terjadi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, yaitu turun sekitar 656 ribu jiwa. 

Tabel 5.7.

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja, 2009-2014

Lapangan Pekerjaan 
Utama

Tahun (juta orang)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sektor Industri 12,51 13,47 14,54 15,62 14,96 15,25

Seluruh Sektor 107,07 109,59 107,42 112,5 112,76 114,63

Sumber: BPS, Sakernas bulan Agustus
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Gambar 5.10.

Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2004, 2009-2014

Sumber: BPS, Sakernas bulan Agustus

Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan menyerap tenaga 
kerja terbesar sekitar 38 persen. Pada 2014, sektor ini mampu menyerap 39,0 juta tenaga 
kerja, turun jika dibandingkan tahun 2009 yang menyerap 43,5 juta tenaga kerja. Penurunan 
jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, diantaranya disebabkan transformasi struktural. 
Pemerintah seyogyanya memberikan perhatian lebih pada sektor ini, dimana sebagian besar 
masyarakat menggantungkan nasib di dalamnya.

Selain itu, sejak tahun 2004, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran juga merupakan 
penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 
Perburuan dan Perikanan. Pada bulan Agustus 2014, lebih dari 24,8 juta tenaga kerja 
berpartisipasi dalam sektor ini. Dengan kata lain telah terjadi tambahan penyerapan sekitar 
724 ribu jiwa dibanding bulan Agustus 2013.

Pembangunan ketenagakerjaan melibatkan berbagai bidang yang khususnya berperan 
dalam peningkatan daya saing tenaga kerja nasional. Program yang diperkirakan berperan 
penting dalam pembangunan ketenagakerjaan diantaranya: (Kemnakertrans) Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, (Kem ESDM) Pengelolaan dan Penyediaan Minyak 
dan Gas Bumi, Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, Pembinaan dan Pengusahaan 
Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah, Pendidikan dan Pelatihan Kem ESDM Energi 
dan Sumber Daya Mineral, (Kemkes) Pengembangan dan Kemkes Pemberdayaan SDM 
Kesehatan, (KemPU) Pembinaan Konstruksi, dan sebagainya.
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D.  Permasalahan

Permasalahan dalam memperluas kesempatan kerja berkualitas serta meningkatkan daya 
saing tenaga kerja secara umum adalah (1) Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja 
sebanyak yang dibutuhkan; (2) Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan 
turunnya pertumbuhan lapangan kerja; (3) Transformasi struktur pasar tenaga kerja lebih ke 
arah sektor jasa dengan produktivitas rendah; (4) Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan 
produktivitas dan daya saing rendah; (5) Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap 
tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan yang tersedia; (6) Kenaikan upah tidak 
diikuti dengan kenaikan produktivitas; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja dalam pilar daya saing 
melemah; serta (8) Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat 
kerja.

5.7.   Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

A.  Kebijakan

Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan kompetensi 
inovasi dan teknologi sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha 
secara lebih terstruktur dan terlembaga melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki 
lingkungan usaha agar kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, yang 
seiring dengan itu perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha kelompok kepada sumber 
daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha. 
Dengan mempertimbangkan kondisi baik internal maupun eksternal, arah kebijakan bidang 
pemberdayaan koperasi dan UMKM ditempuh melalui: (1) Peningkatan iklim usaha yang 
kondusif bagi koperasi dan UMKM; (2) Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi 
dan UMKM; (3) Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM; serta (4) Penguatan 
kelembagaan koperasi.

B.  Sasaran 

Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan 
usahanya, termasuk tantangan untuk bekompetensi dan berkompetisi dalam persaingan 
pasar global yang cukup berat. Untuk itu, sasaran pembangunan koperasi dan UMKM, secara 
umum mencakup: (1) menciptakan iklim usaha yang kondusif; (2) pengembangan produk dan 
pemasaran; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta (4) meningkatkan 
kualitas lembaga koperasi.

C.  Capaian

Peran dan kontribusi koperasi dapat dilihat dari perbaikan usaha dan kelembagaannya. 
Volume usaha koperasi pada tahun 2014 meningkat sebesar 131,3 persen dari tahun 2009 
dan 51,2 persen dari tahun 2013, atau mencapai sekitar Rp.189,9 triliun.  Sementara itu, 
sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan indikator kemanfaatan koperasi bagi anggotanya juga 
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meningkat sebesar 180,9 persen pada periode tahun 2009-2014. Sedangkan, peningkatan 
dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah sebesar 83,5 persen menjadi Rp.14,9 triliun.

Tabel 5.8.

Perkembangan Koperasi, 2009-2014

No. Indikator
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah Koperasi 170.411 177.482 188.181 194.295 203.701 209.488

a. Jumlah Koperasi 
Aktif 

120.473 124.855 133.666 139.321 143.117 147.249

b. Persentase (%) 70,7 70,4 71,0 71,7 70,3 70,3

2 Anggota Koperasi 
Aktif
(Ribu Orang)

29.240 30.461 30.850 33.869 35.258 36.444

3 Koperasi Telah RAT 

a. Jumlah Koperasi 
RAT

58.534 55.818 58.004 65.986 67.672 80.008

b. Persentase (%) 48,6 44,7 43,4 47,4 47,3 38,2

4 Modal (Rp. Miliar)

a. Modal Sendiri 28.349 30.656 35.794 51.422 89.536 105.801

b. Modal Luar 31.504 31.409 39.690 51.403 80.840 94.862

5 Volume Usaha             
(Rp.Miliar)

82.099 76.822 95.062 119.182 125.584 189.859

6 Sisa Hasil Usaha 
(SHU) (Rp.Miliar) 5.304 5.622 6.336 6.661 8.118 14.899

7 Tenaga Kerja (Orang) 357.330 358.768 377.238 429.678 473.603 530.830

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Perkembangan usaha koperasi pada tahun 2014 didukung oleh peningkatan jumlah koperasi 
sebesar 22,9 persen dan jumlah anggota  sebesar 24,6 persen dari tahun 2009. Sementara itu, 
bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013, jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi 
masing-masing meningkat sebesar 2,8 persen dan 2,9 persen.  Sampai akhir tahun 2014, 
jumlah unit koperasi mencapai 209.488 unit, dengan jumlah anggota koperasi mencapai 36,4 
juta orang. Demikian pula, penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga meningkat sehingga 
sampai akhir 2014 mencapai 530.830 orang. Namun, proporsi koperasi aktif dan koperasi 
aktif yang menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) turun dari tahun sebelumnya, menjadi 
hanya 38,2 pada tahun 2014.

Sejalan dengan perkembangan koperasi, peran UMKM juga terus meningkat. Jumlah unit UMKM 
dan jumlah tenaga kerja UMKM meningkat pada periode 2009-2013 sebesar 9,7 persen dan 18,6 
persen. Data terkini (2013) menunjukkan usaha mikro masih mendominasi struktur UMKM baik 
dari sisi populasi unit usaha (98,7 persen) maupun jumlah tenaga kerja (88,75 persen).
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Sumbangan UMKM terhadap pembentukan PDB nasional pada tahun 2012 (harga berlaku) 
tercatat sebesar 59,1 persen, sehingga produktivitas UMKM pada tahun 2012 tercatat sebesar 
Rp 86,1 juta/unit. Pertumbuhan nilai ekspor non migas UMKM pada periode 2009-2012 
sebesar 2,7 persen. Pelambatan pertumbuhan ekspor UMKM utamanya diakibatkan adanya 
penurunan ekspor UMKM antara tahun 2011-2012 sebesar 11,1 persen. Pembentukan 
modal tetap (investasi) UMKM pada periode tahun 2009-2012 tumbuh sebesar 34,1 persen. 

Hasil upaya peningkatan daya saing KUMKM juga ditunjukkan dari pencapaian beberapa 
kegiatan utama, diantaranya: (1) Revitalisasi 467 unit pasar tradisional yang dikelola koperasi 
dan tersebar di 33 provinsi; (2) Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 
di 21 lokasi yang akan menjadi pusat solusi KUMKM di wilayahnya; (3) Pengembangan 
konsep serta ujicoba sistem informasi konsolidasi kargo UKM ekspor di Tanjung Perak; (4) 
Pengembangan  kemitraan, termasuk kemitraan investasi bagi KUMKM serta pemberian 
fasilitasi kemitraan investasi; serta (5) Pengembangan 1.309 Tempat Praktek Keterampilan 
Usaha (TPKU) yang menjadi wadah bagi pengkaderan siswa-siswa di lembaga-lembaga 
pendidikan di perdesaan sebagai calon-calon wirausaha baru yang memiliki  keterampilan 
teknis dan pengetahuan kewirausahaan yang memadai. Pencapaian pembangunan koperasi 
dan UMKM diperkirakan didukung oleh peran Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

D.  Permasalahan

Selain kinerja yang telah dicapai selama 2010-2014, pemberdayaan Koperasi dan UMKM 
masih menghadapi kendala berikut: (1) Kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan 
antarsektor yang semakin lebar; (2) Lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi 
usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung; 
dan (3) Lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha 
informal skala mikro; (4) Kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis; (5) Akses ke 
pembiayaan; (6) Kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar; (7)  Aturan dan 
kebijakan yang ada saat ini belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian 
dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi; serta (8) Belum memadainya kapasitas 
pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai 
jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
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Capaian pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang difokuskan pada: (1) 
Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN); dan (2) Peningkatan Penelitian, Pengembangan, 
dan Penerapan Iptek (P3-Iptek) sudah tercapai seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

 Capaian Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Tahun 2010-2013

No Indikator Satuan Target
2014

Capaian
Notifikasi Ca-

paian 2014
2010 2011 2012 2013 2014

1. Jumlah Paket Riset

  - Dasar Paket 35 54 38 31 29 52 

- Terapan Paket 60 144 155 209 215 202 

2.
Jumlah paket peningkatan 
kapasitas iptek sistem 
produksi

Paket 100 109 78 30 43 24 

Sumber: Kementerian Ristek, 2014
Keterangan:

  Tercapai;     Tidak Tercapai
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6.1. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN)

A. Kebijakan

Kebijakan pembangunan iptek dalam hal penguatan SIN diarahkan kepada: (1) Meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga pendukung untuk mendukung 
proses transfer dari ide, prototip laboratorium, prototip industri, hingga produk komersial 
(penguatan sistem inovasi nasional); (2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber 
daya iptek untuk menghasilkan produktivitas litbang yang berdayaguna bagi sektor produksi 
dan meningkatkan budaya inovasi serta kreativitas nasional; dan (3) Mengembangkan dan 
memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti di lingkup nasional maupun internasional 
untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan 
litbang nasional.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan iptek terkait penguatan SIN dari tahun 2010 hingga 2014 adalah: (1) 
Tercapainya penguatan kelembagaan iptek untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
litbang di Indonesia; (2) Tercapainya penguatan sumber daya iptek dalam bentuk peningkatan 
jumlah, pendidikan, dan kompetensi peneliti, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana 
penelitian, dan peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri; dan (3) Tercapainya penguatan 
jaringan iptek melalui jalinan kerjasama antar sisi penyedia dan antara sisi penyedia teknologi 
dengan sisi penguna yang lebih intens dan lebih produktif.

C. Capaian

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang diupayakan melalui Program 
Pengembangan Pusat Unggulan Iptek yang mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga 
litbang untuk meningkatkan kualitas. Hingga tahun 2013 telah ditetapkan 5 Pusat Unggulan 
Iptek (PUI) yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit-PPKS (Sumut), Lembaga Penyakit Tropis-
Unair (Jatim), Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia-Puslitkoka (Jatim), Pusat Kajian 
Hortikultura Tropika-PKHT IPB (Jabar), dan Pusat Studi Biofarmaka IPB (Jabar). Disamping 
itu, pelaksanaan program akreditasi pranata litbang telah menghasilkan peningkatan pada 
jumlah lembaga litbang yang terakreditasi setiap tahun. Hingga tahun 2014, terdapat 39 
pranata litbang yang diakreditasi.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek mencakup sarana dan prasarana 
laboratorium serta sumber daya manusia iptek. Revitalisasi sarana dan prasarana riset dan 
teknologi dilaksanakan guna meningkatkan kegiatan peneliti. Adapun pembangunan sarana 
laboratorium yang sudah selesai antara lain: (1) gedung botani dan mikrobiologi LIPI; (2) 
pusat laboratorium terpadu BPPT; (3) pusat teknologi penerbangan LAPAN; dan (4) stasiun 
penelitian kelautan LIPI. 
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Gambar 6.1.

Perkembangan Lembaga Litbang Terakreditasi (Kumulatif)
Tahun 2004, 2009-2014

Sumber: Kementerian Ristek, 2014

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek mencakup sarana dan prasarana 
laboratorium serta sumber daya manusia iptek. Revitalisasi sarana dan prasarana riset dan 
teknologi dilaksanakan guna meningkatkan kegiatan peneliti. Adapun pembangunan sarana 
laboratorium yang sudah selesai antara lain: (1) gedung botani dan mikrobiologi LIPI; (2) 
pusat laboratorium terpadu BPPT; (3) pusat teknologi penerbangan LAPAN; dan (4) stasiun 
penelitian kelautan LIPI. 

Selanjutnya, perkembangan SDM iptek khususnya fungsional peneliti dari tahun ke tahun 
menunjukkan peningkatan pula, yaitu dari 7.886 peneliti pada tahun 2009 menjadi 9.156 
peneliti pada tahun 2014. Tabel 6.2 menunjukkan perkembangan jumlah fungsional peneliti 
menurut jenjang pada tahun 2009-2014.

Tabel 6.2.

Jumlah Fungsional Peneliti
Tahun 2009-2014

Jenjang Peneliti
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Peneliti Pertama 2.098 1.907 2.002 2.197 2.611 2.747

Peneliti Muda 2.091 1.959 2.064 2.176 2.447 2.517

Peneliti Madya 2.668 2.593 2.562 2.629 2.639 2.627

Peneliti Utama 837 775 977 1.083 1.016 1.002

Profesor Riset 192 244 256 270 280 263

Jumlah 7.886 7.478 7.861 8.355 8.993 9.156

Sumber: LIPI, 2014



Evaluasi RPJMN 2010-2014VI - 4

Upaya meningkatkan pendidikan peneliti di lingkungan Lembaga Penelitian Non Kementerian 
(LPNK) telah berhasil dilaksanakan untuk jenjang pendidikan magister (S2), dan doktor (S3). 
Dari tahun 2010-2014 jumlah peserta pendidikan peneliti di LPNK semakin meningkat. 
Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, dari 
39 peneliti menjadi 127 peneliti.

Tabel 6.3.

Kinerja Beasiswa Peneliti di Lingkungan LPNK
Tahun 2010-2014

Jenjang Pendidikan
       Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*

Magister - S2 24 6 37 120 50

Doktor - S3 24 7 2 7 17

Total 48 13 39 127 67

Sumber: LIPI, *) Kementerian Ristek, 2014

Dalam rangka pengembangan dan penguatan jejaring iptek, dilakukan kerjasama antara 
kementerian, perguruan tinggi (PT), lembaga litbang, pemerintah daerah dan badan usaha. 
Kemitraan yang telah dibentuk pada tahun 2011-2013 antara lain dengan: (1) Pemkab Jepara 
dalam hal Pengembangan Wisata Iptek dan Pengembangan Diseminasi Teknologi Spesifikasi 
Lokasi Penerapan Teknologi Pasca Panen Komoditas Kacang Tanah; (2) PT. Xirka Dama Persada 
dalam hal Pengembangan dan Uji Produk Broadband Wireless Access (BWA); (3) Pemerintah 
Provinsi Banten dalam hal Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); (4) Lainnya: Pemprov 
Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Banten, Bengkulu dan Jambi.

Adapun jaringan dengan lembaga peneliti di luar negeri yang dibentuk antara lain: (1) 
Australian Academy of Sciences; ASEAN Commitee on Science and Technology (COST 62); (2) 
Joint Committee Meeting dengan Pemerintah Jerman di bidang Kelautan dan Geothermal; (3) 
Program Mobility – pertukaran peneliti Indonesia dengan Jerman dan Perancis; (4) Kerjasama 
riset mitigasi bencana dengan Pemerintah AS; (5) KISTEP (Korea) serta GRIPS (Jepang) untuk 
capacity building dalam bidang Science & Technology (S & T) pada Hari Teknologi Nasional 
(Hakteknas) ke-16 di Serpong.

A. Permasalahan

Pembangunan iptek terus dilaksanakan di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan 
laboratorium dan penyediaan peralatannya termasuk pendidikan tenaga peneliti telah 
menjadi perhatian Pemerintah. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan 
penerapan iptek senantiasa dilaksanakan. Hasil-hasil kegiatan telah banyak tercatat baik 
dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat. Namun 
demikian, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian 
nasional masih sangat terbatas. Dengan demikian tantangan pembangunan iptek ke depan 
adalah meningkatkan dukungan nyata iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor 
produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien dan lebih produktif.



Evaluasi RPJMN 2010-2014 VI - 5

6.2. Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek 
 (P3-Iptek)

A. Kebijakan

Kebijakan peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, adalah: (1) 
Meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang untuk ketersediaan teknologi yang 
dibutuhkan oleh industri dan masyarakat serta menumbuhkan budaya kreativitas masyarakat; 
dan (2) Meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi untuk peningkatan 
perekonomian nasional dan penghargaan terhadap iptek dalam negeri.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan iptek terkait P3-Iptek dari tahun 2010 hingga 2014 adalah: (1) 
Meningkatnya kemampuan nasional dalam pengembangan, penguasaan, dan penerapan 
iptek yang ditunjukkan dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah internasional, paten, prototip, 
layanan teknologi bagi pengguna, serta meningkatnya kemampuan keteknikan nasional, 
serta tumbuhnya wirausahawan inovatif berbasis pengetahuan dan teknologi; dan (2) 
Meningkatnya relevansi kegiatan riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang dibarengi 
dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya 
diharapkan dapat meningkatkan penghargaan masyarakat bagi kegiatan penelitian dan 
pengembangan.

Tabel 6.4.

Riset Kompetitif Insentif SINas
Tahun 2009-2014

Jenis Luaran
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jurnal Nasional 90 149 74 156 160 170

Jurnal Internasional 58 77 19 90 134 140

Patent 10 30 28 59 61 65

Prototip 45 95 111 131 54 60

Sumber: Kementerian Ristek, 2014

A. Capaian

Peningkatan kreativitas dan produktvitas litbang dilakukan dengan penyelenggaraan riset 
kompetitif Insentif SINas yang menghasilkan Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional, paten, 
dan prototip. Dari keempat jenis hasil tersebut, Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional, serta 
paten menunjukkan penurunan pada tahun 2011 dibanding tahun sebelumnya. Namun pada 
tahun 2014, ketiga jenis hasil tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan perkembangan 
prototip menunjukkan tren sebaliknya, mengalami peningkatan hingga tahun 2012 namun 
menurun pada tahun berikutnya. 
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Salah satu upaya LIPI untuk menjembatani perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
Indonesia dengan kemajuan dunia internasional khususnya para generasi muda dan guru, 
antara lain dilakukan melalui Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR), Lomba Karya Ilmiah Guru 
(LKIG), Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia (PPRI), Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) serta 
pemberian National Young Inventors Award (NYIA).

Peningkatan pendayagunaan iptek di sektor produksi mencakup infrastruktur mutu dan 
pengawasan serta penggunaan terhadap nuklir. Terkait infastruktur mutu, dalam menghadapi 
era globalisasi perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO 
melalui UU No. 7/1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization. Mengacu pada kondisi tersebut, optimalisasi pemanfaatan instrumen non-
tarif, yaitu penggunaan standar sebagai persyaratan dalam transaksi perdagangan menjadi 
salah satu langkah yang paling strategis untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas. 
Kebutuhan akan standar dan infrastruktur penilaian kesesuaian, menuntut diperlukannya 
percepatan dalam proses perumusan standar dan pelaksanaan akreditasi baik secara 
kuantitas maupun kualitas. Jumlah Standard Nasional Indonesia (SNI) yang aktif setiap tahun 
merupakan jumlah dari SNI sebelumnya ditambah dengan SNI baru dikurangi dengan SNI 
Abolisi, serta SNI yang diamandemen yang direvisi. Pengembangan SNI setiap tahun menurut 
kelompok International Classification Standards (ICS) menunjukkan peningkatan hingga 2014.

Tabel 6.5.

Perkembangan Standar Nasional Indonesia (Angka Kumulatif)
Tahun 2004, 2009-2014

No International Classification 
Standards (ICS)

Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1 Pertanian dan Pangan 21 1.247 1.297 1.344 1.383 1.503 1.523

2 Konstruksi 29 629 629 647 708 736 736

3 Elektronik, TIK 11 162 164 175 186 221 241

4 Teknologi Perekayasaan 17 1.128 1.134 1.156 1.178 1.270 1.291

5 Umum, Infrastruktur, Iptek 7 370 384 396 428 446 452

6 Kesehatan, Keselamatan, LH 47 549 588 611 626 662 663

7 Teknologi Bahan 19 1.984 2.028 2.112 2.176 2.277 2.282

8 Teknologi Khusus 9 182 181 196 208 214 222

9 Transportasi dan Distribusi 7 443 445 460 448 460 460

Jumlah Total 167 6.694 6.850 7.097 7.341 7.789 7.870

Sumber: BSN
Catatan: *) s.d. Juni 2014

Pengawasan penggunaan tenaga nuklir dilakukan berdasarkan UU No. 10/1997 Tentang 
Ketenaganukliran, Pasal 14 yang menyatakan pengawasan dilakukan melalui peraturan, 
perizinan dan inspeksi, dari aspek keselamatan, keamanan dan safeguards nuklir. Pemberian 
izin penggunaan tenaga nuklir menunjukkan tingginya minat menggunakan tenaga nuklir. 
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Izin yang diberikan terbagi dua, izin fasilitas radiasi dan zat radioaktif maupun izin bekerja di 
bidang fasilitas tersebut. Perkembangan pelaksanaan inspeksi penggunaan tenaga nuklir dan 
pemberian izin penggunaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.6.

Pelaksanaan Inspeksi Penggunaan Tenaga Nuklir
Tahun 2009-2014

Objek Inspeksi
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industri, Kesehatan, Penelitian 492 561 561 512 500 138

Instalasi Nuklir 24 24 24 27 27 12

Safeguards & Proteksi Fisik 41 30 30 31 31 9

Sumber: Kementerian Ristek, 2014

Tabel 6.7.

Izin Fasilitas Radiasi, Zat Radioaktif, dan Izin Bekerja
Tahun 2009-2014

Keterangan
2009

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*

A) Izin Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif       

 Izin Berlaku di Industri 5.457 5.970 6.773 6.925 6.881 4.746

 Izin Berlaku di Kesehatan 3.341 3.415 4.295 4.440 4.291 1.648

 Izin Berlaku di Penelitian 18 5 3 3 4 1

 Jumlah Instansi 1.693 1.804 2.079 2.158 2.085 1.827

 Jumlah Izin Instalasi dan Bahan Nuklir 49 28 60 6 9 4

B) Surat Izin Bekerja (SIB) 946 1.185 289 596 596 189

Sumber: BAPETEN
Catatan: *) s.d. Juni 2014

Dalam periode 2005-2014, pencapaian pelaksanaan program utama nasional riset, arahan 
RPJPN bidang pangan dan pertanian, antara lain bibit unggul tanaman pangan padi sawah, 
kedelai, kacang hijau, shorgum, gandum, kapas, dan umbi. Untuk kentang sedang dilakukan 
uji kestabilan 12 aksesi kentang hitam, serta telah dikuasai teknik perbanyakan bibit sagu 
yang murah dan dapat diterapkan dengan investasi yang lebih rendah.

Pada bidang energi, energi baru dan terbarukan, telah dikembangkan energi bahan bakar 
nabati, serta pengembangan tenaga nuklir melalui pemeliharaan kompetensi teknologi 
nuklir dan penyiapan pembangunan PLTN di daerah strategis. Selain itu, telah dilaksanakan 
pula pengembangan energi panas bumi skala kecil, energi surya, pengkajian teknologi 
proses pembuatan sel surya; serta rekomendasi teknologi kristal silikon untuk industri untuk 
investasi.



Evaluasi RPJMN 2010-2014VI - 8

Pada bidang teknologi kesehatan dan obat adalah dilakukannya penerapan teknik DNA 
forensik, pengembangan vaksin untuk penyakit tropis khas Indonesia (influenza H1N1 dan 
H5N1), vaksin hepatitis B, vaksin dengue dan vaksin TB, serta penguasaan teknik-teknik 
seperti pasteurisasi radiasi dan pembuatan prototip telehealth.

Adapun dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah dikembangkan 
Program OSS Start Up Capital (SUCP) yaitu kegiatan yang memberikan insentif kepada para 
pengembang software dengan mekanisme kompetisi. Penelitian di bidang TIK telah berhasil 
mendukung program e-KTP Nasional, antara lain pengembangan Grand Design System 
Administrasi Kependudukan (GDSAK) khususnya dalam penerapan e-KTP Nasional.  Selain 
itu, telah berhasil dikembangkan Tsunami Early Warning System (TEWS) untuk bencana alam 
tsunami. Capaian lain adalah dikembangkannya prototip pesawat ringan dengan nama LSA 
dua penumpang dengan sistem surveillance untuk kebutuhan pemetaan dan pemantauan 
(LSA-01). Pada tahun 2014, dikembangkan pesawat transportasi nasional, N-219 yang 
merupakan kerja sama LAPAN dan PT. Dirgantara Indonesia.

Pengembangan dalam bidang material maju diantaranya adalah bahan magnet, material 
piezo elektrik, dan nano partikel. Salah satu yang menarik adalah pengembangan nano 
partikel untuk pemanfaatan pasir zirkon yang termasuk kategori mineral gelas untuk industri 
di seluruh dunia. Teknologi pembuatan baterai lithium ion secara bertahap telah dikuasai 
mulai dari pembuatan bahan aktif sesuai jenis dan komponen baterai lithium, pembuatan 
komponen lembaran beserta asembling sel baterai, dan perakitan sistem baterai sekunder 
lithium ion untuk digunakan pada mobil listrik. Pengembangan material dengan kemampuan 
self cleaning dan self healing untuk berbagai aplikasi, produksi bahan marka jalan yang tahan 
terhadap cuaca dan abrasi pada skala pilot sampai dengan 750 kg, serta pembuatan magnet 
permanen berbasis Fe2O3 berkekuatan 2 kgauss.

Guna memelihara jenis tumbuhan Indonesia, selama periode 2004-2013 telah difasilitasi 
pembangunan 21 Kebun Raya Daerah di 17 provinsi. Selain itu, sejak tahun 2004 telah 
dilaksanakan kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap) yang 
bertujuan untuk penyelamatan terumbu karang. Kegiatan penelitian pengembangan di bidang 
biologi difokuskan pada eksplorasi untuk menemukan jenis baru flora, fauna dan mikroba, 
yang dikombinasikan dengan penggalian potensi keanekaragaman hayati hingga tingkat 
molekuler untuk mempercepat program konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Terkait dengan penyelenggaraan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang, 
telah diselesaikan pembangunan Pusat Informasi dan Pelatihan Terumbu Karang (Coral 
Reef Information and Training Center - CRITC). Program ini bertujuan untuk melindungi 
dan melestarikan sumberdaya ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penginderaan jauh, satelit, dan roket sipil dilakukan melalui Stasiun Bumi Satelit Penginderaan 
Jauh Sumber Daya Alam di Parepare Sulawesi Selatan yang menerima 4 satelit, SPOT 2 
dan 4, Aqua, serta Terra. Untuk pengembangan sistem stasiun bumi, telah dikembangkan 
sistem stasiun bumi menerima data NOAA, Fengyun, dan Landsat. Pada tahun 2012, sesuai 
dengan Inpres No. 6/2012 telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung 
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Citra Satelit Resolusi Tinggi dari satelit SPOT-5 dan SPOT-6. Pada periode yang sama, telah 
berhasil dikembangkan teknologi satelit LAPAN-TUBSAT dan LAPAN-A2. Selain itu, telah 
pula dikembangkan empat Roket Pengorbit Satelit (RPS), Roket Derivat TNI (Konversi), Roket 
kendali (Rodal), dan Roket berbahan bakar cair.

Dalam pengembangan sains antariksa dan atmosfer, LAPAN secara rutin memasok model 
atau data akurat tentang cuaca antariksa, prosedur standar peringatan dini dan mitigasi cuaca 
antariksa, serta layanan informasi pemanfaatan sains atmosfer. Adapun dari target yang ingin 
dicapai sebanyak 40 pengguna, terealisasi sebanyak 95 pengguna (238 persen). Informasi 
yang diberikan dapat diklasifikasikan menjadi kondisi iklim, kondisi polusi udara, dan kondisi 
ozon. Adapun sains antariksa mencakup prediksi frekuensi komunikasi radio, cuaca antariksa/
badai matahari, dan benda jatuh antariksa/meteor.

Sementara itu, pada bidang perubahan iklim, dalam upaya mendukung pengelolaan 
pengurangan efek gas rumah kaca, telah diselesaikan Technology Needs Assessment 
(TNA), yang bertujuan untuk mengetahui jenis teknologi yang benar-benar dibutuhkan 
dalam mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu teknologi yang 
sedang dikembangkan adalah fotobioreaktor yang merupakan teknologi penangkapan dan 
penyerapan karbon secara biologi dengan pemanfaatan mikroalgae untuk menyerap CO2. 
Untuk itu, telah berhasil dibuat prototype fotobioreaktor MTAP 2010 yang dapat diaplikasikan 
di industri.

Penelitian dalam bidang sosial dan kemanusiaan dilatarbelakangi permasalahan dalam 
membangun negara dan bangsa yang sangat kompleks. Selain menghadapi problema 
domestik, Indonesia harus menghadapi masalah dengan makin kuatnya kecenderungan 
globalisasi. Permasalahan-permasalahan domestik terkait keburukan birokrasi, kelemahan 
penegakan hukum, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, serta lunturnya identitas nasional 
yang belum teratasi, sementara isu globalisasi semakin kuat sehingga menuntut pemahaman 
dan pencarian jalan keluar melalui kajian-kajian sosial kemanusiaan secara intensif. Beberapa 
penelitian prioritas dan kajian di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang sudah dilakukan 
LIPI di bawah Payung Dinamika Sosial, memberikan pemahaman dan alternatif solusi penting 
serta sumbangan bagi implementasi kebijakan.

D. Permasalahan

Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang 
hayati maupun nir-hayati. Sumber daya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan 
dan ada yang di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. 
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo, 
sehingga sering disebut sebagai negara megabiodiversity. Oleh karena itu, keberadaan 
kekayaan hayati harus dipertahankan untuk dimanfaatkan guna mendorong perekonomian, 
mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk kesehatan dan obat, serta jasa 
lingkungan.
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Pembangunan 
Sarana dan Prasarana

7

Secara umum, capaian bidang sarana dan prasarana pada tahun 2014 sudah tercapai. Hal 
ini ditunjukkan dengan tercapainya indikator-indikator pembangunan bidang sarana dan 
prasarana sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 7.1. Adapun capaian bidang sarana 
dan prasarana difokuskan pada: (1) Peningkatan ketersediaan  dan terjaganya kelestarian  
sumber daya air dan layanan prasarana air baku, serta layanan jaringan irigasi/rawa; (2) 
Meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan 
prasarana transportasi; (4) Tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan dan 
akses air minum bagi masyarakat; (5) Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi 
dan informatika dan tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern; 
dan (6) Peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan.

7.1. Peningkatan Ketersediaan dan Terjaganya Kelestarian  Sumber Daya  
 Air dan Layanan Prasarana Air Baku, serta Layanan Jaringan Irigasi/ 
 Rawa

A. Kebijakan

Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil, dan 
merata, antara lain ditempuh dengan: (1) Memprioritaskan pemenuhan air untuk kebutuhan 
pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-
pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan; (2) Mengoptimalkan 
pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku dengan tetap memperhatikan 
kaidah-kaidah ekologi dan kelestarian lingkungan; (3) Membangun tampungan air (tandon, 
embung, kolam, situ, long storage) dan saluran pembawa air baku; (4) Mendorong partisipasi 
swasta dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana air baku terutama sistem 
penyaluran air (conveyance system) untuk kota besar dan industri; (5) Menerapkan 
prinsip-prinsip reduce, reuse, dan recycle untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan air; 
(6) Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah 
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lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah eco efficient; (7) Mengembangkan sistem inter basin 
transfer dalam pemenuhan kebutuhan air baku; (8) Mendorong penetapan kebijakan biaya 
jasa pengelolaan air yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan mempertimbangkan 
pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat miskin; serta (9) Meningkatkan pengelolaan dan 
penyediaan air untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik.

Tabel 7.1.

 Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana
Tahun 2010-2014

NO Indikator Satuan Target 
2014

Capaian Notifikasi 
Capaian 

20142010 2011 2012 2013 2014

I
Pembangunan Dan 
Rehabilitasi Jaringan 
Irigasi1)

1 Kapasitas air baku 
yang ditingkatkan m3/det 43,4 6,31 8,6 14,94 13,9 7,13 

2
Luas layanan jaringan 
irigasi dan rawa yang 
dibangun/ditingkatkan 

Ribu 
Hektar 1.050 123,08 136,76 143,84 117,17 98,36 

3
Luas layanan jaringan 
irigasi dan rawa yang 
dioperasi/dipelihara

Ribu 
Hektar 3.525 3.422,99 3.183,59 3.197,00 3.781,88 4.071,74 

II Jalan1)

1

Jumlah jalan 
yang ditingkatkan 
kapasitasnya 
(pelebaran) 

Km 19.370 5.251 8.543 13.219,05 16.900 19.042 

2 Tingkat kemantapan 
jalan % 90 87,04 87,72 90,82 92,95  93,95 

III Perhubungan2)

1 Pembangunan fasilitas 
pelabuhan laut lokasi 300 99 262 386 386 405 

2 Panjang jalur KA baru 
yang dibangun Km 954,43 81 135 103 497 85 

3
Jumlah bandara yang 
dikembangkan dan 
direhabilitasi

paket 205 80 150 146 140 140 

IV Perumahan dan Permukiman

1 Jumlah Rusunawa 
Terbangun 5)

Twin 
Block 
(TB)

380    0 49 126 261 408 

2 Akses Air Minum6) % 70,00 49,19 63,48 65,05 67,73 68,36*) 
V Telekomunikasi3)

1 Desa yang dilayani 
akses telekomunikasi

desa 33.184
27.670 
(83,4)

30.413 
(91,6)

30.441
(91.7)

31.100
(93.7) 32.918 (%) (100)

VI Ketenagalistrikan4)

1 Rasio elektrifikasi persen 80 67,2 72,2 76,6 80,2  84,4 
Sumber:    1) Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat, 2014; 2) Kementerian Perhubungan, 2014;  3) Kementerian Kominfo, 
2014; dan 4) Kementerian ESDM, 2014; 5) Kementerian Perumahan Rakyat,2014; 6) BPS
Keterangan: 
*) Hasil susenas 2014 triwulan 1

 Tercapai;  Tidak Tercapai
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Adapun upaya peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan 
pangan nasional ditempuh dengan: (1) Membangun daerah irigasi baru dengan prioritas 
di luar pulau Jawa serta meningkatkan fungsi jaringan irigasi, terutama pada areal yang 
ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya siap; (2) Merehabilitasi jaringan irigasi 
yang rusak, terutama pada daerah lumbung pangan nasional; (3) Optimalisasi layanan irigasi 
melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; (4) Meningkatkan peran petani secara 
langsung dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan melalui sistem out-contracting; (5) 
Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti 
System of Rice Intensification/SRI, menggunakan kembali air buangan dari sawah (water re-
use), lining saluran irigasi untuk mengurangi kebocoran air, mempertahankan fungsi lahan 
pertanian, serta mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan keandalan jaringan 
irigasi, melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK).

A. Sasaran

Sasaran pengelolaan sumber daya air berkaitan dengan kelestarian sumber daya air dan 
prasarana air baku adalah: (1) Meningkatnya ketersediaan dan menjaga kelestarian  sumber 
daya air, yang ditandai dengan: (a) terjaganya ketersediaan air dengan volume 11,5 miliar 
m3; (b) meningkatnya ketersediaan air dengan volume 500 juta m3; dan (c) terjaga dan 
terlindunginya kelestarian 15 kawasan sumber air; (2) Meningkatnya layanan prasarana air 
baku, yang ditandai dengan: (a) meningkatnya kapasitas layanan air baku dengan kapasitas 
43,4 m3/det; (b) terjaganya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 44,8 m3/det.

Sasaran terkait peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa dalam RPJMN 2010-2014 adalah 
meningkatnya layanan jaringan irigasi/rawa, yang ditandai dengan: (1) Meningkat dan 
terjaganya layanan irigasi pada areal seluas 2,55 juta hektar; (2) Meningkat dan terjaganya 
layanan jaringan rawa pada areal seluas 1,21 juta hektar; (3) Meningkat dan terjaganya 
pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar; dan (4) Berkembangnya daerah 
irigasi dan drainase Jero/Rawa Jero.

B. Capaian

Dalam upaya meningkatkan kapasitas tampung air, pada periode 2004-2009 telah dibangun 
11 waduk dengan total kapasitas 79 juta m3 yang kemudian dilanjutkan dengan terbangunnya 
3 buah waduk pada periode 2010-2014, serta 28 buah waduk lainnya yang dalam tahap 
pembangunan. Selain itu, dilakukan  pula upaya pembangunan  embung/situ/bangunan  
penampung  air lainnya yang dalam periode 2010-2014 telah mencapai 1.074 buah. Upaya ini 
didukung dengan mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air melalui 
rehabilitasi 81 waduk dan 317 embung/situ/bangunan penampung air lainnya. Sementara 
jumlah kawasan sumber air yang di konservasi mencapai 36 kawasan sumber air pada tahun 
2014.

Sedangkan dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku bagi pertanian, rumah 
tangga, industri, dan perkotaan, pada periode 2010-2014 telah dicapai lebih kurang 51,43 
m3/det. Capaian tersebut jauh melebihi capaian dalam periode 2005-2009, 12,50 m3/det.  
Perkembangan peningkatan kapasitas air baku ditunjukkan dengan Gambar 7.1. berikut.
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Pelayanan infrastruktur sumber daya air terhadap ketahanan pangan terus mengalami 
peningkatan pada tahun 2014. Pencapaian pembangunan infrastruktur irigasi dalam rangka 
mendukung ketahanan pangan nasional pada tahun 2010-2014 telah dilakukan peningkatan 
luas layanan jaringan irigasi 426,24 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi 1,99  juta hektar, 
serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 2,43 juta hektar. Selain itu, telah dilakukan 
pula peningkatan/pembangunan jaringan reklamasi rawa 202,39 ribu hektar, rehabilitasi 
jaringan reklamasi rawa 654,84 ribu hektar serta operasi dan pemeliharaan jaringan 
reklamasi rawa 1,18 juta hektar. Adapun luas jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun/
ditingkatkan mencapai 7,38 ribu hektar, direhabilitasi 42,13 ribu hektar, dan dioperasikan/
dipelihara mencapai 43,48 ribu hektar.

Program yang diperkirakan berperan dalam mendukung pencapaian sasaran terkait 
peningkatan ketersediaan  dan terjaganya kelestarian  sumber daya air dan layanan prasarana 
air baku adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air.  Berdasarkan hasil EAT RKP 2013, 
secara umum kinerja program cukup baik, sebagian besar target indikator tahun 2013 
tercapai, dari 29 indikator, 75,86 persen diantaranya tercapai. Selain itu, persentase indikator 
yang menunjukkan pertumbuhan positif selama periode 2011-2013 mencapai 68,97 persen.

Gambar 7.1.

Peningkatan Kapasitas Air Baku
Tahun 2010-2014

Sumber: LAKIP Kementerian Pekerjaan Umum, 2014

D. Permasalahan

Kapasitas tampung waduk di Indonesia masih rendah, di sisi lain kebutuhan air baku semakin 
tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan 
tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Pembangunan waduk terkendala pula pada masalah 
pemotongan anggaran tiap tahun dan lamanya proses administrasi kegiatan rehabilitasi 
waduk karena menggunakan dana loan.
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Adapun permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan layanan jaringan irigasi dan rawa 
antara lain menurunnya kondisi jaringan irigasi dan keandalan ketersediaan air. Dari total 
seluruh luas layanan irigasi terbangun (7,2 juta ha), sekitar 36 persen dalam kondisi rusak. 
Kerusakan sebagian besar terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pangan 
nasional serta dalam kewenangan Pemerintah Daerah. Menurunnya fungsi jaringan irigasi 
(termasuk rawa) disebabkan pula oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, 
bencana alam, dan belum optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan. Selain itu, 
terjadinya alih fungsi lahan yang cukup besar di beberapa wilayah dan adanya pemotongan 
anggaran setiap tahun menghambat upaya pembangunan jaringan irigasi dan rawa.

7.2. Meningkatnya Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap  
 Sarana dan Prasarana Transportasi

A. Kebijakan

Guna mencapai sasaran dalam rangka meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana 
transportasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka prioritas arah kebijakan 
dan strategi yang menjadi pengarusutamaan adalah meningkatkan keselamatan dan kualitas 
pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek (pencegahan, 
pemenuhan kelengkapan navigasi pelayaran dan udara, rambu-rambu lalu lintas, sistem 
persinyalan kereta api, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan 
dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas, kelaikan sarana dan 
prasarana transportasi, serta pengguna transportasi). 

Penyediaan infrastruktur dasar diprioritaskan untuk menjamin akses masyarakat terhadap 
jasa kegiatan infrastruktur, seperti air bersih, sanitasi, perumahan, transportasi, listrik 
serta informasi dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 
berpenghasilan rendah; meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk 
mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat negara Indonesia adalah negara 
kepulauan; serta pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air.

B. Sasaran

Sasaran peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi adalah meningkatnya 
kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck 
kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau 
yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi 
multimoda, yang ditandai dengan: (1) Kondisi mantap jalan nasional menjadi 90 persen; (2) 
Pangsa angkutan laut domestik menjadi 100 persen dan angkutan ekspor impor menjadi 
15 persen; (3) Pangsa angkutan KA barang menjadi 7 persen dan angkutan penumpang 
23 persen; dan (4) Pertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri menjadi 9,78 
persen/tahun dan angkutan udara luar negeri menjadi 12,3 persen/tahun.
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Adapun sasaran yang berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat adalah meningkatnya 
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi, ditandai 
dengan: (1) Meningkatnya pelayanan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, 
dan terisolir; dan (2) Tersedianya pelayanan transportasi bagi masyarakat berpendapatan 
rendah melalui skema PSO.

C. Capaian

Kapasitas sarana dan prasarana transportasi terus mengalami peningkatan. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan dalam pembangunan jalan dan jembatan, pangsa 
angkutan laut, angkutan kereta api, dan angkutan udara. Peningkatan tersebut diharapkan 
mampu mendukung peningkatan konektivitas guna mendorong pusat-pusat kegiatan yang 
terintegrasi dengan pengembangan wilayah.

Peningkatan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ditunjukkan dengan 
capaian tingkat kemantapan jalan, panjang jalan nasional, peningkatan struktur dan atau 
kapasitas jalan, serta jembatan dan jalan tol yang terbangun. Pada tahun 2010, tingkat 
kemantapan jalan adalah 87,0 persen meningkat menjadi 93,95 persen pada tahun 2014 
(Gambar 7.2). Adapun panjang jalan nasional hingga tahun 2009 adalah 35,4 ribu km 
meningkat menjadi 38,57 ribu km pada tahun 2014. Jalan provinsi maupun kab/kota 
mengalami peningkatan pula. Jalan provinsi mengalami kenaikan dari 48,0 ribu km pada 
tahun 2009 menjadi 53,64 ribu km pada tahun 2014. Adapun jalan kab/kota mengalami 
kenaikan dari 386,6 ribu km pada tahun 2009 menjadi 415,85 ribu km pada tahun 2014. 
Terkait pencapaian pembangunan jalan tol, panjang jalan tol meningkat dari 728,70 km 
pada tahun 2009 menjadi 774,29 km pada tahun 2014. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan 
pembangunan jalan baru 960 km, peningkatan struktur/pelebaran jalan 4.132 km, 
pembangunan jembatan baru 7.751 m,  pembangunan flyover/underpass/terowongan 1.950 
m, dan pembangunan jalan bebas hambatan 11 km. 

Perkembangan muatan angkutan laut dalam negeri juga menunjukkan peningkatan, pada 
tahun 2009 mencapai 286 juta ton menjadi 316,16 juta ton di tahun 2014. Pada kegiatan 
kepelabuhan terjadi peningkatan pembangunan fasilitas pelabuhan. Pada tahun 2009 
terdapat 212 lokasi pelabuhan, dan pada 2014 meningkat menjadi 405 lokasi pelabuhan, 
atau rata-rata peningkatan per-tahun sebesar 22,94 persen. Kegiatan pemeliharaan berupa 
pengerukan alur pelayaran guna mendukung terwujudnya kelancaran lalu lintas pada alur 
pelayaran di sekitar wilayah perairan pelabuhan juga mengalami peningkatan volume 
dari 2,24 juta m3 pada tahun 2009, menjadi 8,36 juta m3 di tahun 2013, atau mengalami 
peningkatan rata-rata per-tahun sebesar 23,78 persen.
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Gambar 7.2.

Perkembangan Peningkatan Jalan (Tingkat Kemantapan Jalan)  
Tahun 2004-2014

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 7.3.

Jumlah Penumpang Kereta Api (Ribu Orang)
Tahun 2004-2014

Sumber : PT KAI 2013

Jumlah penumpang KA dan angkutan barang (Gambar 7.3. dan Gambar 7.4.), selama periode 
2004-2014 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Jumlah penumpang KA 
meningkat dari 150 ribu orang (2004) menjadi 277 ribu orang (2014). Begitu pula dengan 
angkutan barang meningkat dari  17,14 juta ton (2004) menjadi 33,46 juta ton (2014).  
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Adapun upaya peningkatan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas 
perketaapian yang telah dilakukan selama tahun 2010-2014 antara lain: (1) pembangunan 
jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda 901 km’sp; (2) Peningkatan panjang jalur 
kereta api yang ditingkatkan kondisinya/keandalannya termasuk reaktivasi 929 Km’sp; (3) 
Peningkatan/rehabilitasi jalur kerata api guna meningkatkan kondisi/keandalannya 72 Km’sp; 
(4) Pengadaan rel 1.926 Km’sp; (5) Pengadaan wesel 835 unit selama 2010-2013; (6) Jembatan 
KA yang ditingkatkan/direhabilitasi dan dibangun 501 unit; (7) Peningkatan persinyalan dan 
telekomunikasi sebanyak 206 paket; (8) Peningkatan/pembangunan pelistrikan sejumlah 50 
paket; (9) Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional/stasiun sebanyak 80 paket; (10) 
Peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang sebanyak 17 unit; (11) Pengadaan peralatan/
fasilitas keselamatan perkeretaapian sejumlah 29 paket.

Gambar 7.4

Jumlah Angkutan Barang Kereta Api (Juta Ton)
Tahun 2004-2014

Sumber : PT KAI 2013

Transportasi udara sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional mengalami 
pertumbuhan yang sangat signifikan pada periode 2004-2014. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya jumlah bandar udara baru yang dibangun dan data produksi angkutan udara 
penumpang dan kargo yang meningkat pesat. Peningkatan produksi angkutan udara 
baik penumpang maupun kargo dapat dijadikan indikator bahwa masyarakat modern 
membutuhkan jalur transportasi yang lebih cepat, efisien, dan aman. Pada tahun 2004 
jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri di Indonesia hanya 23,8 juta penumpang, 
dan pada tahun 2009 mencapai 43,8 juta penumpang. Pada tahun 2014 jumlah tersebut 
meningkat drastis menjadi 76,49 juta penumpang seperti terlihat dalam Gambar 7.5. Hal ini 
sejalan juga dengan perkembangan kargo dalam negeri dan kargo luar negeri yang masing-
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masing hanya mencapai 208,90 ribu ton dan 50.429 ton pada tahun 2004, 344,1 ribu ton dan 
46.490 ton pada tahun 2009, dan meningkat cukup tinggi pada tahun 2014 mencapai 584,68 
ribu ton dan 117,90 ribu ton. 

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di seluruh nusantara, 
jumlah rute penyelenggaraan angkutan laut perintis ditingkatkan, dari 47 rute pada tahun 2004 
menjadi 56 rute pada tahun 2009, dan 84 rute pada tahun 2014. Kondisi tersebut diimbangi 
dengan pembangunan kapal perintis sebanyak 168 unit dilakukan untuk meningkatkan 
aksesibilitas dan peningkatan pelayanan penumpang di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pelayanan keperintisan udara mengalami peningkatan, 83 rute pada tahun 2004 menjadi 94 
pada tahun 2009 dan pada tahun 2014 menjadi 164 rute. Pada perkembangannya, terdapat 
beberapa rute perintis yang menjadi rute komersial. Beberapa bandar udara strategis yang 
telah dibangun antara lain Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Bandar Udara Internasional 
Minangkabau (BIM), Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandar Udara 
Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Internasional Lombok, dan Bandar Udara Kualanamu 
Sumatera Utara.
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Boks 9. 

Perkembangan Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri sebagai 
Infrastruktur Utama Transportasi Udara  di Provinsi Sulawesi Tengah

Bandara Udara Mutiara Sis Al-Jufri (sebelumnya 
disebut Bandar Udara Mutiara Palu) merupakan 
salah satu bandara udara besar yang fungsi 
pengelolaan dan pengawasannya dilakukan 
oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian 
Perhubungan. Selama periode 2011-2013, telah 
dilakukan pengembangan Bandara Udara dalam 4 
tahap, antara lain pengembangan fasilitas bandar 
udara seperti apron, taxyway, dan fasilitas sisi darat 
seperti bangunan terminal, gedung operasional, 

serta fasilitas lainnya.

Pada tahun 2014, jumlah maskapai yang beroperasi cukup banyak, yaitu tujuh maskapai 
penerbangan dengan rata-rata 22-24 penerbangan per hari, serta jumlah penumpang 
1200-1500 penumpang per hari sehingga total penumpang pada tahun 2014 adalah 
sekitar 500.000. Secara umum, pada periode 2010-2014, kapasitas pelayanan bandar 
udara menujukkan peningkatan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata pertumbuhan 
per tahun jumlah pesawat, penumpang, dan kargo yang positif, yaitu masing-masing 
3,51 persen, 10,08 persen, dan 1,97 persen. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, akan dilakukan pengembangan bandara 
udara untuk melayani pesawat udara dengan kapasitas angkut yang lebih besar dari 
jenis pesawat yang telah beroperasi hingga saat ini. Sehingga secara teknis, perlu 
dikembangkan landasan udara menjadi 2500 m dengan lebar 45 m dan lebar taxiway 30 
m, serta perluasan apron. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan Bandar 
Udara Mutiara dapat menjadi bandar udara embarkasi haji.

Kendala yang muncul terkait pengelolaan bandar udara adalah keterbatasan anggaran 
untuk pemeliharaan dan perawatan terminal. Sehingga pengelolaan direncanakan 
untuk ditawarkan kepada pihak swasta. Adapun pihak swasta yang secara intensif 
melakukan pendekatan adalah manunggal air service. Adapun hal penting lainnya perlu 
dilakukan guna mendorong pengembangan bandar udara adalah mengembangkan 
potensi daerah oleh pemerintah daerah sehingga menarik pengunjung.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Sulawesi Tengah, 2015
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Boks 10.

Pelabuhan Pulau Baii sebagai Infrastruktur Utama
Pendukung Kemajuan dan Pemerataan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu merupakan daerah dengan sumber daya 
alam berlimpah, seperti batu bara, karet, kelapa sawit, teh, 
dan kopi. Untuk memperlancar transportasi keluar masuk 
barang, diperlukan dukungan yang kuat dari infrastruktur, 
termasuk pelabuhan.  Pelabuhan Pulau Baai diresmikan 
oleh Presiden Soeharto tahun 1984, menggantikan 
Pelabuhan Bengkulu lama, dengan kapasitas yang lebih 
besar. Sebagai salah satu infrastruktur utama penunjang 
ekonomi di wilayah Bengkulu, pelabuhan ini diharapkan 
dapat mendukung pemerataan ekonomi nasional. Kegiatan 
dan pelayanan di Pulau Baai meliputi: (1) pelayanan kapal 
labuh, pandu, dan tambat, (2) Kegitan bongkar muat curah 
kering, curah cair, peti kemas, general cargo, dan mobil. 
Fasilitas yang tersedia di antaranya: jetty, warehouse, 
tugboat, approach channel, basin port, conveyor belt, dan crane.

Tahun 2007, terjadi sedimentasi yang sangat parah, sehingga alur pelayaran tertutup akibat 
pendangkalan 3-8 meter. Akibatnya cukup fatal bagi perekonomian di Bengkulu. Kapal tidak dapat 
berlabuh sehingga bukan hanya keluar masuk komoditas ekspor dan impor saja, namun pasokan 
beras, semen, dan bahan bakar minyak untuk masyarakat lokal pun terhambat, menyebabkan 
harga barang di Bengkulu naik. Perbaikan terus dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II 
(Persero) selaku operator Pelabuhan Pulau Baai, terutama pengerukan alur pelayaran pada 
2012 yang memberikan kemajuan signifikan bagi Pulau Baai. Namun Hingga saat ini, Pelabuhan 
Pulau Baai belum cukup optimal dimanfaatkan, terbukti dari tidak terlalu banyaknya kapal besar 
yang berlabuh. Secara rata-rata, frekuensi kapal sebanyak 125 kunjungan per bulan. Pergerakan 
naik dan turunnya harga bahan bakar berpengaruh terhadap volume barang yang melewati 
Pelabuhan Baai. 

Jika dilihat dari segi biaya, transportasi dari Pulau Sumatera ke Benua Eropa lebih murah 
dilakukan melalui Pelabuhan Pulau Baai. Namun, hanya sekitar 34 persen batubara 
yang melewati Pelabuhan Pulau Baai. Adapun sebagian besar batu bara dari Bengkulu 
didistribusikan melewati Palembang dan Mentawai. Kurang berkembangnya Pelabuhan 
Pulau Baai disebabkan oleh tidak masuknya Bengkulu pada koridor ekonomi Sumatera dan 
poros maritim dunia. Posisi Bengkulu berada pada Samudera Hindia, tetapi Koridor lalu 
lintas lalut Sumatera malah melewati Selat Malaka. 

Sebagai tindak lanjut, terus dilakukan pengerukan alur pelayaran dan pipanisasi. Hingga saat 
ini pembiayaan operasional, perawatan, dan pembangunan masih menggunakan anggaran PT. 
Pelindo II Bengkulu. Berkembangnya mekanisme pembiayaan kerjasama pemerintah dan swasta 
(KPS) sangat diharapkan dalam pembangunan, pemeliharaan, dan investasi di Pulau Baii, serta 
dukungan infrastruktur lainnya seperti jalan ke dan dari pelabuhan. Saat ini sedang disusun 
Rencana Induk Transportasi (RIT) Provinsi Bengkulu yang ditujukan untuk penataan infrastruktur 
transportasi. Rencana tersebut akan dimulai pada 2016, berikut rencana pembangunan rel 
kereta api dan jalan interkoneksi dengan Muara Enim. Jika rencana tersebut berjalan, diharapkan 
distribusi batu bara dari Palembang, begitu pula dengan komoditas hasil dan kebutuhan 
masyarakat Bengkulu, akan teralihkan ke Pelabuhan Baai.
Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Bengkulu, 2015
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Berkaitan dengan penyediaan Dana Public Service Obligation (PSO), Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan pemberian subsidi pada PT. Pelni untuk melaksanakan penugasan angkutan 
pelayaran kelas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta 
kemajuan daerah tertinggal/terisolir. Dalam kurun waktu 2009-2014 terjadi peningkatan 
jumlah PSO yang signifikan yaitu dari Rp.600 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp. 872 miliar 
pada tahun 2014.  

Pemerintah telah mengeluarkan pula kebijakan pemberian subsidi pada angkutan 
kereta ekonomi yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta mendorong 
perpindahan moda angkutan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum khususnya kereta 
api. Dalam kurun waktu 2004-2013 terjadi peningkatan jumlah PSO yang signifikan, dari 
Rp.140 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp.1,22 triliun pada tahun 2014. 

Gambar 7.5

Perkembangan Penumpang Angkutan Udara Dalam dan Luar Negeri (Orang)
Tahun 2004-2014

 Sumber: Kementerian Perhubungan

Program yang diperkirakan berperan terhadap pencapaian adalah Program Penyelenggaraan 
Jalan, Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Program Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Transportasi Udara,  Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Transportasi Laut, dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi 
Perkeretaapian.

Berdasarkan hasil EAT RKP 2013, secara umum kinerja program tersebut perlu ditingkatkan 
agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian sasaran bidang sarana 
dan prasarana terkait transportasi. Dilihat dari capaian indikator program, sebagian besar 
target indikator tahun 2013 tidak tercapai dengan pertumbuhan nilai rata-rata capaian 
indikator yang sebagian besar negatif pada periode 2011-2013. 
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Program Penyelenggaraan Jalan (9 indikator), Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Transportasi Darat (5 indikator), Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi 
Udara (9 indikator),  Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut (21 
indikator), dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 
(15 indikator) memiliki persentase indikator yang tercapai di bawah 70 persen bahkan tiga 
program diantaranya memiliki capaian indikator di bawah 30 persen. 

Selanjutnya dilihat dari perkembangan tahun 2011-2013, Program Penyelenggaraan Jalan 
dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat memiliki pertumbuhan 
yang negatif, sementara tiga program lainnya, Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Transportasi Udara, Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian, 
dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut memiliki pertumbuhan 
positif.

Gambar 7.6.

Pencapaian dan Pertumbuhan 
Capaian Indikator Program 
Pembangunan Transportasi

Sumber: Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Gambar 7.7.

Pencapaian dan Pertumbuhan Capaian Indikator, 
Tahun 2011-2013 

A. Permasalahan

Upaya peningkatan kapasitas dan akses masyarakat sarana dan prasarana transportasi 
masih diwarnai dengan berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 
(1) Tingginya kesenjangan antar wilayah yang antara lain disebabkan oleh rendahnya daya 
tarik investasi di kawasan timur Indonesia yang menyebabkan rendahnya pembangunan 
infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi; (2) Tingginya biaya logistik yang 
diantaranya disebabkan oleh tingginya Dweeling Time, bertumpunya pergerakan logistik 
kepada transportasi darat, belum terbangunnya sistem multimoda angkutan logistik; (3) 
Lemahnya integrasi antarmoda yang menyebabkan inefisiensi biaya dan waktu transportasi; 
(4) Permasalahan lintas sektor antara lain adanya kelemahan dan disharmoni dalam aturan 
perundangundangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non infrastruktur 
(contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, dan keuangan), belum optimalnya 
tatakelola (governance); (5) Pembebasan lahan yang berdampak pada kinerja sektor 
transportasi yang terkesan lamban.
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7.3. Tersedianya Akses bagi Masyarakat terhadap Perumahan,                
 Air Minum, dan Sanitasi bagi Masyarakat

A. Kebijakan

Sesuai dengan prioritas bidang sarana dan prasarana dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan 
perumahan dan permukiman dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar 
untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, yang difokuskan pada peningkatan pelayanan 
sarana dan prasarana sesuai dengan SPM. Arah kebijakan pembangunan perumahan dan 
permukiman adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap 
hunian layak yang terjangkau serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dalam 
rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan perumahan adalah tersedianya akses bagi masyarakat terhadap 
perumahan baik perumahan baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan 
permukiman serta kepastian hukum bagi 5,6 juta rumah tangga dan tersedianya akses air 
minum bagi 70 persen penduduk pada akhir tahun 2014, dengan perincian akses air minum 
perpipaan 32 persen dan akses air minum non-perpipaan terlindungi 38 persen.

C. Capaian

Untuk pelaksanaan penyediaan rumah layak huni, khususnya Rumah Sehat Sederhana 
Bersubsidi yang didukung melalui bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 
(FLPP), telah dibangun 370.251 unit selama periode 2010-2014. Pembangunan Rumah 
sehat sederhana ini diarahkan untuk mendukung pengurangan backlog penyediaan rumah, 
khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Begitu pula disediakan rumah 
khusus untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi pegawai yang tinggal di daerah perbatasan 
yang terus meningkat hingga mencapai 6.444 unit rumah khusus selama periode 2010-2014.

Penyediaan hunian sehat di perkotaan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui pembangunan 
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 33 Propinsi, dengan menyediakan hunian layak 
bagi MBR yang tinggal di perkotaan khususnya untuk pekerja informal, buruh serta pengawai 
negeri, dan permukiman nelayan. Pembangunan rusunawa dimulai tahun 2004 yang diawali 
dengan pembangunan 12 Twin Blok (TB) yang terdiri dari 96 unit (ukuran 27 m2 dengan 36 
m2). Pada periode 2010-2014, telah direncanakan pembangunan rusunawa sebanyak 380 TB 
dan pada periode 2010-2014 telah dibangun 844 TB jauh melampaui target.

Aksesibilitas masyarakat terhadap air minum terus diupayakan meningkat pembangunannya. 
Pada periode 2004-2009 terdapat penurunan akses air minum layak, yaitu dari 48,81 persen 
pada tahun 2004, menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Namun pada periode 2010-
2014 terdapat perkembangan akses penduduk terhadap air minum layak menunjukkan 
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peningkatan. Pada tahun 2010, akses penduduk terhadap air minum layak mencapai 61,17 
persen meningkat menjadi 68,36 persen pada tahun triwulan I 2014. (Gambar 7.8.). Adapun 
perincian akses air minum meliputi perpipaan 22 persen dan non perpipaan mencapai 48 
persen,

Terkait dengan upaya peningkatan kondisi sanitasi baik melalui pembangunan infrastruktur 
sanitasi maupun kegiatan pemicuan, akses penduduk terhadap fasilitas sanitasi layak 
mengalami peningkatan pula, dari 38,1 persen pada tahun 2004 menjadi 51,2 persen pada 
tahun 2009 dan 61,04 persen pada tahun 2014. 

Gambar 7.8.

Cakupan Akses Air Minum Layak (%)
Tahun 2004-2014

Sumber: BPS
Catatan: * Hasil susenas 2014 triwulan 1

Pada periode 2004-2009 hingga 2010-2014, penyediaan air minum dilaksanakan melalui 
pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR), ibukota kecamatan (IKK), perdesaan, kawasan khusus, dan regional. Pada 
periode ini juga dilakukan pembinaan kemampuan untuk pemerintah daerah/PDAM. 
Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan untuk 84 PDAM pada tahun 2005, 153 PDAM pada 
tahun 2009 dan 119 PDAM pada tahun 2014.
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Gambar 7.9.

Cakupan Akses Sanitasi Layak (%)
Tahun 2004-2014

Sumber: BPS
Catatan: * Hasil susenas 2014 triwulan 1

Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan, pada periode 2004-2009 mulai 
dilaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Pada 
tahun 2008, Pamsimas dilaksanakan di 882 desa. Pada tahun 2009 dan 2014, jumlah desa 
yang menjadi lokasi Pamsimas meningkat menjadi 1.556 desa pada tahun 2009 dan 1.366 
desa pada tahun 2014. Sejak 2005 hingga 2009, program dan kegiatan penyediaan air minum 
yang telah dilaksanakan mampu menyediakan kapasitas sebesar 34.065 liter/detik atau 
dapat melayani sekitar 15,7 juta jiwa penduduk. Pada tahun 2010 hingga 2013, program 
dan kegiatan penyediaan air minum meningkatkan kapasitas  25.260 liter/detik atau dapat 
melayani sekitar 12,4 juta jiwa penduduk. Pada tahun 2014, program dan kegiatan penyediaan 
air minum diperkirakan menambah kapasitas 8.179 liter/detik atau dapat melayani 2,8 juta 
jiwa penduduk.

Program yang diperkirakan mendukung pencapaian peningkatan pelayanan air minum adalah 
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. Berdasarkan hasil EAT 
RKP 2013, pencapaian program  menunjukkan hasil yang baik. Dari total 13 indikator, 84,62 
persen diantaranya berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata pertumbuhan 
yang positif, yaitu 8,73 persen pada periode 2011-2013. 

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyediaan akses bagi masyarakat terhadap 
perumahan antara lain mismatch supply-demand pembangunan rumah untuk MBR. Hal 
ini disebabkan oleh: (1) Kapasitas pemerintah dalam penyediaan rumah belum dapat 
mengimbangi kebutuhan yang muncul seiring meningkatnya jumlah rumah tangga baru; 
(2) Kondisi tingginya harga lahan dan bahan bangunan serta rumitnya perizinan yang 
membebani para pengembang; (3) Belum optimalnya koordinasi antarinstitusi Pemerintah 
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dalam pembangunan perumahan; (4) Regulasi yang belum mendorong keterlibatan pihak 
swasta dalam penyediaan rumah, khususnya untuk MBR, sebagai contoh, proses pengajuan 
kredit kepemilikan rumah melalui LPP untuk MBR yang masih rumit.

Adapun dalam upaya penyediaan air minum bagi masyarakat, permasalahan yang dihadapi 
antara lain belum optimalnya sinergi air minum dan sanitasi. Tantangan yang dihadapi 
dalam penyediaan air minum dan sanitasi adalah belum mantapnya sinergi perencanaan 
dan penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi. Pengelolaan sanitasi belum 
terintegrasi sebagai upaya untuk mengamankan penyediaan air minum. Hal ini penting karena 
kualitas air minum salah satunya ditentukan oleh kualitas pengelolaan sanitasi. Dalam hal ini, 
diperlukan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan air 
minum dan sanitasi.

7.4. Tersedianya Sarana, Prasarana, dan Layanan Komunikasi dan   
 Informatika dan Tersedianya Akses dan Layanan Komunikasi dan  
 Informatika yang Modern

A. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan 
pelayanan infrastruktur adalah: (1) Penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi 
dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, 
dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot; (2) Penyediaan akses 
dan layanan komunikasi dan informatika yang modern dan aman; dan (3) Peningkatan adopsi 
dan kualitas pemanfaatan TIK oleh pemerintah, bisnis, dan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran berkaitan dengan penyediaan layanan komunikasi dan informatika adalah tersedianya 
sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah 
perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk 
mengurangi daerah blank spot, yang ditandai dengan: (1) Jangkauan layanan pos universal 
mencapai 100 persen di wilayah PSO; (2) Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal 
dan internet mencapai 100 persen di Wilayah USO; serta (3) Jangkauan siaran TVRI dan RRI 
terhadap populasi masing-masing mencapai 88 persen.

C. Capaian

Upaya penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika, serta 
akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern terus dilakukan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat. Pada tahun 2009, jasa pos 
universal melalui program Public Service Obligation (PSO) mencapai 2.350 Kantor Pos Cabang 
Luar Kota (KPCLK) dan 2.363 KPCLK pada tahun 2010. Sementara pada tahun 2013 terjadi 
perubahan numenklatur, dari PSO menjadi Bantuan Operasional. Selama periode 2011-2014, 
pelaksanaan dana PSO Pos telah dilaksanakan di 9.258 Kantor Pos Layanan Pos Universal 
(KPC LPU). 
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Penyediaan jasa telekomunikasi universal (Desa Dering) melalui program Universal Service 
Obligation (USO), pada tahun 2009 mencapai 24.051 desa dan jasa akses internet 69 desa. 
Sementara pada tahun 2010 mencapai 25.995 desa dan pada tahun 2014 mencapai 32.918 
desa. Adapun Desa Punya Internet (Desa Pinter), pada tahun 2010 mencapai 101 desa 
meningkat pada tahun 2014 menjadi 1.330 Desa.

Penyediaan National Internet Exchange (NIX) melalui program USO, telah terbangun di 5 kota pada 
tahun 2011 dan pada tahun 2014 menjadi 19 kota, sementara sisa 14 NIX masih dalam progres 
penyelesaian pembangunan. Pembangunan International Internet Exchange (IIX) merupakan 
bentuk perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman, dan murah 
untuk akses internasional. Pada tahun 2012 telah beroperasi IIX di dua ibukota provinsi, Jakarta 
dan Medan, dan hingga tahun 2014, IIX telah tersedia di empat ibukota/provinsi, Medan, Batam, 
Jakarta, dan Pontianak. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang dimulai pada tahun 2010 
di 5.748 kecamatan, telah mencapai 5.956 PLIK pada tahun 2014. Sementara Penyediaan Mobile 
Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) menunjukkan peningkatan, 846 M-PLIK pada tahun 
2011 menjadi 1.857 M-PLIK pada tahun 2014.

Program dan kegiatan yang diperkirakan berperan dalam pencapaian sasaran diatas antara lain: 
(1) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan kegiatan: (a) Kegiatan Pelaksanaan 
Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika; (b) Kegiatan 
Penyediaan Jasa Pos Universal (PSO); dan (c) Kegiatan Penyediaan Layanan Penyiaran Lembaga 
Penyiaran Publik Nasional; dan (2) Program Pengembangan Aplikasi Informatika, dengan Kegiatan 
Fasilitasi Penerapan dan Pengembangan E-Government.

Berdasarkan hasil EAT RKP 2013, Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan  Program 
Pengembangan Aplikasi informatika memiliki kinerja yang cukup baik. Program Penyelenggaraan Pos 
dan Informatika (4 indikator) dan  Program Pengembangan Aplikasi informatika (3 indikator) memiliki 
indikator tercapai lebih dari 50 persen dengan indikator meningkat 100 persen. dilihat dari nilai rata-
rata capaian indikator, Program Penyelenggaran Pos dan Informatika menunjukkan pertumbuhan 
yang positif sementara program pengembangan aplikasi informatika menunjukkan sebaliknya, 
pertumbuhan yang negatif. Hal tersebut perlu menjadi perhatian sehingga tren menurun tidak terus 
berlangsung.

 

Gambar 7.10.

Jumlah Indikator Program yang 
Mendukung Pencapaian Sasaran 

Penyediaan Layanan Komunikasi dan 
Informatika,  Tahun 2013

Gambar 7.11.

Pencapaian dan Pertumbuhan Capaian 
Indikator Program yang Mendukung 

Pencapaian Sasaran Penyediaan Layanan 
Komunikasi dan Informatika, Tahun 2013

Sumber: Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
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D. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyediaan sarana, prasarana, dan layanan 
komunikasi dan informatika, serta akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern 
antara lain kurangnya tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan 
TIK secara produktif. Saat ini, penggunaan TIK khususnya internet belum digunakan secara 
optimal. Selain itu, kejahatan berbasis TIK seperti pencurian informasi dan identitas pribadi, 
serta kejahatan transaksi elektronik semakin meningkat. 

7.5. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Ketenagalistrikan

A. Kebijakan

Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan memiliki 
dua fokus, yaitu meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM dan 
dukungan peningkatan daya saing sektor riil. Berdasarkan kedua fokus ini maka langkah 
kebijakan secara umum diarahkan pada: (1) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana 
energi dan ketenagalistrikan guna meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan 
prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk daerah terpencil, tertinggal, 
dan terluar; (2) Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis diarahkan untuk mencapai 
nilai keekonomiannya yang terjangkau dan berkeadilan. 

B. Sasaran

Sasaran terkait upaya peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan adalah 
meningkatnya jangkauan pelayanan ketenagalistrikan, yang ditandai dengan: (1) Rasio 
elektrifikasi meningkat dari 67,2 persen di tahun 2010 menjadi 80,0 persen di tahun 2014; 
dan (2) Meningkatnya rasio desa berlistrik 94,5 persen di tahun 2010 menjadi 98,9 persen di 
tahun 2014.

C. Capaian

Selama periode 2009-2014, jangkauan pelayanan ketenagalistrikan mengalami 
peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan rasio elektrifikasi (Gambar 7.11.).  
Pada tahun 2004 rasio elektrifikasi mencapai 53,4 persen meningkat menjadi 65,8 persen 
pada tahun 2009. Pada akhir tahun 2014 rasio elektrifikasi meningkat mencapai 84,4 
persen. Hal tersebut menunjukkan rasio elektrifikasi mengalami peningkatan cukup tajam 
dan melampaui target RPJMN 2010-2014, 80 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh 
penambahan kapasitas pembangkit listrik 5.783 MW selama periode 2004-2009. Hingga 
akhir tahun 2014, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik diperkirakan mencapai 
51.224 MW, yang terdiri atas pembangkit milik PT. PLN (Persero) 38.144 MW (74 persen), 
Independent Power Producer (IPP) 11.241 MW (22 persen) dan Private Power Utility (PPU) 
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1.839 MW (4 persen) atau mengalami penambahan 19.265 MW selama periode 2010-
2014. Sehingga total penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang dibangun 
selama tahun 2004-2014 adalah 25.048 MW.  

Gambar 7.12.

Perkembangan Rasio Elektrifikasi
Tahun 2004-2014

Sumber: Kementerian ESDM, 2014

Program dan kegiatan yang diperkirakan mendukung sasaran bidang sarana dan prasarana 
terkait energi dan ketengalistrikan adalah: (1) Program Ketenagalistrikan, dengan kegiatan: 
(a) Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 
Ketenagalistrikan dan (b) Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan 
Pelaksanaan Konservasi Energi; (2) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas 
Bumi, dengan Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir  Minyak dan Gas Bumi.

Namun, berdasarkan hasil EAT RKP 2013, secara umum kinerja kedua program tersebut 
perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian 
sasaran. Program Ketenagalistrikan (16 indikator) dan Program Pengelolaan dan Penyediaan 
Minyak dan Gas Bumi (25 indikator) memiliki indikator tercapai dan meningkat di bawah 
70 persen. Dilihat dari  nilai rata-rata capaian indikator selama tahun 2011-2013, Program 
Ketenagalistrikan menunjukkan pertumbuhan positif sehingga diharapkan pada tahun 
mendatang kinerja dapat ditingkatkan sementara untuk Program Pengelolaan dan Penyediaan 
Minyak dan Gas Bumi menunjukkan pertumbuhan negatif. Hal tersebut berarti perlu adanya 
perhatian lebih terhadap program tersebut guna mencegah terjadinya penurunan kinerja di 
masa mendatang.
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Gambar 7.13.

Jumlah Indikator Program 
yang Mendukung Energi dan 

Ketenagalistrikan, Tahun 2013

Gambar 7.14.

Pencapaian dan Pertumbuhan Capaian 
Indikator yang Mendukung Energi dan 

Ketenagalistrikan, Tahun 2013
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Sumber: Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan 
antara lain: (1) ketersediaan energi primer untuk tenaga listrik terutama batubara dan gas 
bumi. Jaminan pasokan batubara sangat ditentukan oleh kebijakan kewajiban pasar domestik 
dan patokan harga dalam negeri serta kesiapan sarana transportasi untuk memastikan 
ketersediaan batubara di pembangkitan. Sementara itu ketersediaan gas bumi lebih 
dipengaruhi oleh kontrak ekspor jangka panjang sehingga membatasi pemanfaatan gas bumi 
untuk pembangkit listrik.; (2) Ketersediaan lahan dalam pembangunan infrastruktur energi 
dan ketenagalistrikan; (3) Lokasi pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik yang 
berada di area hutan lindung atau kawasan konservasi; (4) adanya perilaku monopoli yang 
menghambat efisiensi dan efektivitas sistem industri.
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Pembangunan 
Politik

8

Pencapaian pembangunan politik dalam negeri dan politik luar negeri mendukung proses 
konsolidasi demokrasi Indonesia. Pembangunan demokrasi memiliki arti sangat penting 
dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Capaian pembangunan bidang politik, 
terdiri dari pembangunan sub bidang: (1) politik dalam negeri dan komunikasi, serta (2) 
politik luar negeri. 

Tabel 8.1. 

Capaian Pembangunan Politik
Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan Target 
2014

Capaian Notifikasi 
Capaian 

20142010 2011 2012 2013 2014*

1. Indeks Kinerja Lem-
baga Demokrasi 
(melalui Indeks 
Demokrasi Indo-
nesia)1)

- 70 63,17 65,48 62,63 63,72 62,86  

2. Indeks Kebebasan 
Sipil2) - 80 82,53 80,79 77,94 79,00 77,02  

3. Indeks Hak-Hak 
Politik3) - 70 47,87 47,54 46,33 46,25 44,20  

4. Tingkat partisipasi 
pemilih (pemilu 
dan pemilu kepala 
daerah)4)

% 75 NA NA NA NA 75,11 

Sumber: 1), 2), dan 3): BPS; 4) Lampiran Pidato Presiden, 2014
*) Perkiraan Dit. EKPS, Bappenas   

Keterangan:

  Tercapai;     Tidak Tercapai
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8.1. Pembangunan Politik Dalam Negeri dan Komunikasi

A. Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas demokrasi kebijakan yang dilakukan 
pemerintah adalah pelembagaan demokrasi sesuai dengan RPJMN 2010-2014. Pelembagaan 
demokrasi  dilakukan melalui tiga fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan akuntabilitas lembaga 
demokrasi; (2) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak-hak 
politik rakyat; dan (3) Peningkatan peran informasi dan komunikasi dalam memfasilitasi 
demokrasi dan kebebasan berpolitik.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri sesuai RPJMN 2010-2014 adalah 
meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi indonesia 
rata-rata 73 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75 persen. 
Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut: (1) Semakin 
terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil 
dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap 
pranata hukum. Hal ini ditandai dengan peningkatan indeks rata-rata dari  64,31 pada tahun 
2010 menjadi 75 pada akhir tahun 2014; (2) Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi 
termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi 
masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi 
tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan 
rakyat. Pada akhir tahun 2014, capaian sasaran ini ditandai dengan indeks kinerja institusi 
demokrasi rata-rata 70, naik dari indeks rata-rata 52,3 pada tahun 20102; (3) Terlaksananya 
Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi 
politik rakyat mencapai rata-rata 75 persen, dan berkurangnya diskriminasi yang terkait 
dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih. Tingkat partisipasi politik tahun 2010 
adalah 70,99 persen untuk Pemilu Presiden dan 72,56 persen untuk Pemilu Legislatif; (4) 
Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas 
layanan informasi dan komunikasi pemerintah. 

C. Capaian

Berkenaan dengan pelembagaan demokrasi, salah satu perkembangan yang dicapai adalah 
berfungsinya sistem checks and balances ketiga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif 
dan yudikatif. Parameter lainnya adalah kebebasan sipil telah berkembang di Indonesia, 
walaupun di sisi lain, yaitu jaminan terhadap hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi 
masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, kedua aspek terakhir tersebut yang diukur 
melalui 1 indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama periode 2009-2014 menunjukkan 
perkembangan dinamis yang positif. Gambaran kinerja demokrasi di Indonesia terdapat pada 
Gambar 8.1.

1 Menggunakan angka Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2007 (Bappenas) 
2 Menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2007 (Bappenas)
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Gambar 8.1.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2009-2014

  
Sumber: Polhukam, Bappenas, BPS, UNDP - IDI 2010-2011,2012, dan 2013

Capaian IDI per provinsi mengindikasikan hampir seluruh provinsi di Indonesia telah 
memberikan ruang yang cukup baik bagi berkembangnya kebebasan sipil. Capacity building 
dalam membangun demokrasi menjadi agenda dari setiap lembaga demokrasi di daerah, 
terutama penguatan lembaga parpol dan DPRD. Peran organisasi masyarakat sipil telah 
mengalami perubahan besar sejak satu dasawarsa terakhir ini, dengan makin meningkatnya 
keikutsertaan organisasi masyarakat sipil di dalam proses penyusunan kebijakan publik dan 
pengawasan pelaksanaannya. Telah pula terjadi perubahan paradigma yang cukup mendasar 
terhadap gerakan organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil tidak lagi dianggap 
sebagai bagian dari upaya mobilisasi dalam rangka menyukseskan kebijakan pemerintah, 
melainkan sebagai mitra yang berperan sebagai pengontrol Pemerintah dalam melaksanakan 
tugas-tugas penyelenggaraan negara.

Selain melakukan upaya-upaya serius menangani dan mencegah konflik dan pascakonflik 
melalui berbagai instrumen, termasuk pendidikan politik masyarakat, Pemerintah melakukan 
upaya-upaya serius dalam menanggulangi terorisme untuk memelihara kebebasan sipil 
dan menjamin hak-hak politik. Hal ini antara lain dengan mendirikan lembaga baru, Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2010. Hal ini merupakan respon Pemerintah 
terhadap meningkatnya ancaman terorisme terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia yang 
dilakukan sejak reformasi politik tahun 1998.
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Terkait dengan peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak-
hak politik rakyat, pemilihan umum langsung tahun 2009 dan 2014 dapat terselenggara 
relatif aman, adil dan demokratis, dan menghasilkan para pemimpin yang akan melanjutkan 
pembangunan demi kemakmuran dan kemajuan bangsa. Keberhasilan tersebut merupakan 
kerja sama lembaga-lembaga demokrasi KPU, Bawaslu, DPR, Pemerintah, partai politik, 
dan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat pada umumnya juga berkontribusi signifikan 
atas keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2014. Capaian penting tersebut tidak lepas dari 
pelaksanaan paket perundang-undangan bidang politik yang telah direvisi oleh DPR dan 
pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Pemilu legislatif yang dilaksanakan 
pada 9 April 2014 telah menghasilkan produk final berupa jumlah perolehan suara, jumlah 
komposisi kursi dari partai-partai yang ikut serta dalam pemilu legislatif. Hal yang juga 
penting untuk dicatat adalah para peserta pemilu umumnya lebih menyadari pentingnya 
menyelesaikan berbagai sengketa pemilu melalui mekanisme yang sudah diatur peraturan 
perundangan. Jumlah perolehan kursi untuk masing-masing partai politik terdapat pada 
Tabel 8.2.

Demokrasi di daerah juga berkembang secara pesat. Sejak tahun 2005, pemilihan kepala 
daerah (pilkada) langsung merupakan instrumen pelaksanaan demokrasi prosedural. Lembaga 
penyelenggara pemilu telah makin memperlihatkan kemajuan dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan kepemiluan. Pada 2014, berdasarkan UU No.15/2011 Tentang Penyelenggara 
Pemilu, seluruh provinsi sudah membentuk Bawaslu Provinsi, sebagai pengganti Panwaslu 
Provinsi, sehingga telah mampu melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu legislatif 
dan pemilu presiden-wakil presiden secara baik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 
(DKPP) sudah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi secara baik terhadap 
berbagai praktek pelanggaran penyelenggara pemilu.

Pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk penguatan organisasi kemasyarakatan 
(ormas) karena menyadari pentingnya masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi. 
Pada tahun 2014 program ‘792 Paket Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil’ 
dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, 
penanganan konflik (pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik), 
peningkatan stabilisasi kerukunan dan harmonisasi antar elemen masyarakat, serta 
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan Indonesia. 

Program kerja sama ini difokuskan untuk mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan 
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014. Pada tahun 2013 
telah ditetapkan UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menggantikan UU 
No.8/1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana salah satu substansi dari UU ormas 
tersebut adalah amanat untuk menguatkan ormas di Indonesia agar dapat berperan dalam 
proses demokratisasi. Namun demikian, beberapa ormas melakukan judicial review dengan 
argumentasi bahwa UU tersebut menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul.
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Tabel 8.2.

Perolehan Kursi Hasil Pemilu 2004, 2009, dan 2014

No. Nama Partai
Perolehan Kursi Pemilu

2004 2009 2014

1 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 1 -- --

2 Partai Bulan Bintang 11 -- --

3 Partai Persatuan Pembangunan 58 38 39

4 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 4 -- --

5 Partai Demokrat 55 148 61

6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1 -- --

7 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1 -- --

8 Partai Amanat Nasional 53 46 49

9 Partai Karya Peduli Bangsa 2 -- --

10 Partai Kebangkitan Bangsa 52 28 47

11 Partai Keadilan Sejahtera 45 57 40

12 Partai Bintang Reformasi 4 -- --

13 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14 94 109

14 Partai Damai Sejahtera 109

15 Partai Golongan Karya 13 106 91

16 Partai Pelopor 128 -- --

17 Partai Hati Nurani Rakyat 3 17 16

18 Partai Gerakan Indonesia Raya -- 26 73

19 Partai Nasional Demokrasi -- -- 35

Jumlah 550 560 560

Sumber:KPU, 2014
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Terkait dengan partai politik, pemerintah telah mendukung pelaksanaan sejumlah kebijakan 
pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, serta 
transparansi dan akuntabilitas partai politik. Pemerintah telah menetapkan peraturan 
perundangan terkait bantuan keuangan kepada partai politik yaitu dengan disusunnya 
Peraturan Pemerintah (PP) No.83/2012 Tentang Perubahan Atas PP No.5/2009 Tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan 
Permendagri No.26/2013 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.24/2009 Tentang 
Pedoman Tata Cara Penganggaran, Penghitungan, Pengajuan APBD, Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Melalui 
kebijakan tersebut, juga di dorong peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik 
bagi anggota partai politik dan masyarakat dengan pengaturan paling sedikit 60 persen dari 
total alokasi anggaran untuk bantuan keuangan parpol.

Berkenaan dengan kebebasan sipil dan jaminan hak-hak politik rakyat, Pemerintah berupaya 
keras untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Selain itu, konflik-konflik yang 
berdimensi kekerasan, diupayakan untuk ditekan serendah mungkin. Kalaupun terjadi, maka 
eksesnya masih dapat dikelola sehingga tidak berpengaruh pada persatuan dan kesatuan 
Indonesia sebagai bangsa.

Dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, KPU menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam 
Pemilu dan Pilkada, juga MoU dengan sejumlah lembaga penting lain untuk mendukung 
pemilu, termasuk TNI, Polri, KPK, dan ormas serta sejumlah media massa nasional. KPU juga 
telah melakukan fasilitasi pendidikan pemilih, melalui kegiatan KPU Goes to Campus di 32 
perguruan tinggi di seluruh Indonesia serta melakukan fasilitasi pendidikan pemilih untuk 
kalangan perempuan, pemilih pemula, kelompok keagamaan, kalangan penyandang cacat, 
kelompok masyarakat yang tersisih, termasuk waria, pedagang asongan, serta membuat 
modul khusus untuk kelompok masyarakat marginal yang dipergunakan oleh relawan 
demokrasi.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, dan juga upaya kerja keras berbagai 
pihak termasuk masyarakat, tingkat partisipasi politik rakyat dalam Pemilu 2014 mengalami 
peningkatan dan mencapai rata-rata 75,11 persen untuk Pemilu Legislatif. Sementara untuk 
Pemilu Presiden adalah 70,20 persen. Tingkat partisipasi politik tahun 2009 adalah sebesar 
70,99 persen untuk Pemilu Legislatif dan 72,56 persen untuk Pemilu Presiden. Selain itu 
kampanye politik dalam pemilu tampak lebih teratur, tenang dan tertib. Pemilu Legislatif 
dan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2009 juga dapat berjalan dengan jurdil, demokrasi, 
aman dan damai.

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kebebasan pers. 
Kebebasan pers di Indonesia merupakan prestasi yang diakui oleh dunia internasional. 
Freedom House mencatat bahwa kebebasan pers di Indonesia menunjukkan kecenderungan 
yang semakin membaik dan menampilkan Indonesia pada urutan kedua setelah Filipina di 
kawasan Asia Tenggara.
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Gambar 8.2.

Tingkat Partisipasi pada Pemilihan Umum 
Tahun 1971-2014

Sumber: Lampiran Pidato Presiden, 2014

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kebebasan pers. 
Kebebasan pers di Indonesia merupakan prestasi yang diakui oleh dunia internasional. 
Freedom House mencatat bahwa kebebasan pers di Indonesia menunjukkan kecenderungan 
yang semakin membaik dan menampilkan Indonesia pada urutan kedua setelah Filipina di 
kawasan Asia Tenggara.

Capaian kebebasan pers tersebut tidak terlepas dari kontribusi pelaksanaan UU No.40/1999 
Tentang Pers, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan lembaga penyiaran 
publik dan swasta, yang juga telah mendorong berkembangnya media massa. Di sisi 
lain, Pemerintah menyadari bahwa masih ada ancaman bagi pewarta/insan pers yang 
sesungguhnya menggambarkan ancaman terhadap kebebasaan pers itu sendiri.

Dalam menyukseskan Pemilu dan Pilpres 2014, peran serta seluruh elemen masyarakat 
sipil sangat diperlukan, termasuk pers. Peran pers sangat penting dalam demokrasi sebagai 
instrumen mencerdaskan masyarakat dan memberikan pilihan-pilihan informasi yang 
dibutuhkan dalam menentukan pilihan politiknya. Namun yang terjadi justru media massa 
masih belum dapat menjaga obyektivitas dan menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan 
politik tertentu. Hal ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat yang seharusnya diberikan 
berita dan tayangan yang objektif, seimbang dan selektif. Oleh karenanya, media literasi 
menjadi suatu keniscayaan agar masyarakat makin cerdas dalam memilah dan memilih 
media dan konten yang tepat.
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Gambar 8.3.

Kebebasan Pers Indonesia
Tahun 2003-2014

Sumber: Freedom House, 2013

Tabel 8.3.

Pembentukan PPID Badan Publik, Hingga Mei 2014

Target PPID Yang Harus 
Dibentuk PPID Terbentuk Persentase PPID 

Terbentuk

Kementerian 34 34 100

Lembaga Negara/
LNS/LPP 129 36 27,91

Provinsi 33 23 69,70

Kabupaten 399 98 24,56

Kota 98 36 36,73

Total 693 227 32,76

Sumber: Kementerian Kominfo, 2014

Perkembangan demokrasi terkait pula dengan jaminan akses masyarakat terhadap 
informasi publik dengan wujud konkrit pemerintahan yang terbuka (open government). 
Pada tahun 2008, telah diterbitkan UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP) yang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik sekaligus 
berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, serta sebagai pengawas transparansi dan 
akuntabilitas pemerintahan. Salah satu strategi dan wajib dilakukan adalah membentuk 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tugas utama mengelola dan 
memberikan pelayanan informasi publik. Pembentukan PPID wajib dilakukan oleh badan 
publik baik di pusat maupun daerah, namun hingga Mei 2014 tercatat pembentukan PPID 
badan publik di Indonesia baru mencapai 32,76 persen yang meliputi 34 kementerian, 36 
Lembaga Negara/LNS/LPP, 23 provinsi, 98 kabupaten, dan 36 kota.
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Pembangunan dan pengembangan media center merupakan salah satu upaya untuk 
mendukung fungsi pemerintah sebagai Government Public Relation (GPR). Pembangunan 
media center ini dilakukan di provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan 
kawasan daerah terdepan/terluar, terpencil dan pascakonflik. Penguatan media center 
juga dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 2010 sebagai upaya meningkatkan kualitas 
pengelolaan. Pada periode 2007–2014, telah dibangun 285 media center di Indonesia, 
sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 8.4.

Pembangunan Media Center Indonesia
Tahun 2007 - 2014

Sumber: Kementerian Kominfo, 2014

Strategi penting lain yang telah dilaksanakan adalah memperluas kapasitas jaringan untuk 
penyebaran informasi publik melalui pelaksanaan bimbingan teknis untuk Kelompok 
Informasi Masyarakat (KIM) di 6 lokasi, penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional 2013 
di Medan, dan fasilitasi pertemuan Bakohumas tingkat regional, nasional dan tahunan. Di 
luar negeri, diseminasi informasi terhadap publik diselenggarakan melalui berbagai ragam 
aktivitas seperti pasar budaya di Belanda, penyelenggaraan Media Centre KTT APEC pada 
tahun 2013, penerbitan buku Bangga Menjadi Pemilih Pemula, Handbook of Indonesia 2013, 
Majalah Friends of Indonesia, Buku Media Profile, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Warta 
Bakohumas, dan Jejak Humas Pemerintah.

Media komunitas tumbuh dan berkembang dengan pesat dan diterima oleh berbagai 
kalangan yang pro pada pemberdayaan masyarakat, serta dapat menjadi media pemersatu 
berbagai kelompok masyarakat yang berkonflik. Salah satu contohnya, Radio Abilawa 
FM yang terletak di perbatasan tiga kabupaten, yaitu Subang, Purwakarta, dan Karawang 
telah berperan sebagai peredam konflik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang 
terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat, melalui dialog yang melibatkan pemuda, 
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masyarakat, dan tokoh desa. Pertemuan dilakukan secara langsung dan tatap muka di sebuah 
studio, kemudian pihak-pihak yang terlibat juga saling mengirimkan pesan dan lagu melalui 
Radio Abilawa.

Selain itu, jejaring sosial telah menjadi primadona penyebaran informasi, disamping sebagai 
alat komunikasi antar individu. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki akun 
jejaring sosial, seperti facebook, twitter, youtube, dan lain-lain. Pengguna media online dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga 63 juta orang pada tahun 2012. Diprediksi 
pengguna media online di Indonesia akan mencapai 139 juta orang pada tahun 2015. 
Tahun 2014 (Juni) pengguna internet mencapai 71 juta penduduk (28,1 persen), dan dinilai 
memiliki potensi besar dalam memasarkan perangkat teknologi komunikasi dan informasi, 
serta menyebarkan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran.

Akses masyarakat terhadap informasi publik ditentukan juga oleh sarana prasarana dan 
pengelolaannya, termasuk konten yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa diterima tepat 
waktu. Hal ini memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, 
baik secara jumlah maupun kapasitas. Pemerintah telah memfasilitasi pengembangan SDM 
melalui penyediaan beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri sebanyak lebih dari 1.000 orang 
selama periode 2010 hingga 2014, pelaksanaan bimbingan teknis Chief Information Officer 
(CIO), budaya dokumentasi, pelatihan komunikasi publik serta pelaksanaan ujian sertifikasi 
bidang komunikasi informatika.

Secara umum program yang diperkirakan mendukung pencapaian politik dalam negeri 
antara lain: (1) Terkait peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi: Program Penguatan 
Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik; (2) Terkait peningkatan iklim kondusif 
bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat: Program Peningkatan 
Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa 
dan Politik; dan (3) Terkait peningkatan peran informasi dan komunikasi adalah: (a) Program 
Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik melalui Kegiatan Penyebaran/Diseminasi 
Informasi, dan Kegiatan Peningkatan Peran Media Publik dalam Pengembangan Komunikasi 
dan Informasi Nasional; dan (b) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang melalui 
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi.

Berdasarkan hasil EAT RKP 2013, secara umum kinerja kedua program tersebut perlu 
ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian sasaran. 
Program Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik (7 indikator) tidak memiliki indikator 
tercapai. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik (5 indikator) memiliki 
indikator tercapai 100 persen. Dilihat dari nilai rata-rata capaian indikator selama tahun 
2011-2013, Program Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan pertumbuhan 
negatif sehingga diharapkan pada tahun mendatang kinerja harus dapat ditingkatkan 
sementara untuk Program menunjukkan kondisi stabil. Hal tersebut berarti perlu adanya 
perhatian lebih terhadap Program Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik guna mencegah 
terjadinya penurunan kinerja di masa mendatang.
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Gambar 8.5.

Jumlah Indikator Pembangunan Politik 
Dalam Negeri dan Komunikasi 

Per Program Tahun 2013

Gambar 8.6.

Pencapaian dan Pertumbuhan Capaian 
Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri 

dan Komunikasi Per Program Tahun 2013
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Sumber: Hasil Pengolahan EAT RKP 2013

D. Permasalahan

Dinamika skor IDI di level nasional, dipengaruhi oleh capaian di setiap provinsi. Capaian IDI 
di tingkat provinsi dipengaruhi oleh faktor-faktor non-demokratis, seperti faktor-faktor lokal, 
spasial, dan kultural. Permasalahan dalam mempercepat dan memelihara keberlanjutan 
proses konsolidasi demokrasi masih belum kuatnya lembaga penyelenggara pemilu, KPU, 
Bawaslu, dan DKPP, baik dari sisi kelembagaan maupun dukungan sarana dan prasarana serta 
sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pemilu pada masa mendatang. Penguatan 
perlu dilakukan untuk mengakomodasi harapan besar masyarakat pada proses pemilu yang 
lebih berkualitas, juga untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang harus dilakukan 
sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemilu serentak 
pada 2019. Sejalan dengan itu, KPU diharapkan dapat merumuskan bentuk kelembagaan 
penelitian khusus tentang kepemiluan, selain menyusun konsep yang lebih komprehensif 
tentang pendidikan pemilih. Pengkajian terkait dengan kepemiluan perlu dilakukan secara 
sistematis mengingat Indonesia merupakan negara di dunia yang memiliki pemilihan umum 
dan pilkada secara langsung beserta segala konsekuensi dan dampaknya. Hal lain, kemajuan 
teknologi terkait dengan kepemiluan perlu dikaji untuk mendukung penyelenggaraan pemilu 
yang lebih efisien dan tetap efektif. Disamping itu, pelaksanaan pendidikan pemilih diantara 
dua pemilu dan dua pilkada menjadi keniscayaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan 
partisipasi politik aktif pemilih (bukan mobilisasi) pada pemilu dan pilkada.

Disamping itu, permasalahan terkait dengan ormas adalah terkait pemberdayaan ormas 
guna meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Pemerintah perlu 
tetap konsisten memperkuat masyarakat sipil dengan melanjutkan upaya pembentukan 
kelembagaan yang dapat memperkuat ormas termasuk dari sisi pemantapan jaringan dan 
penguatan sisi sumber finansial dan pengelolaannya secara lebih profesional. 
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Permasalahan terkait masih lemahnya kesadaran politik masyarakat perlu lebih diperkuat 
melalui proses pendidikan yang lebih baik, antara lain agar mampu melaksanakan hak-hak 
politik untuk dipilih dan memilih, serta melakukan pengawasan partisipatif terhadap proses 
politik penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih harus menekankan materi yang lebih 
baik lagi untuk meningkatkan partisipasi politik aktif dan menyiapkan masyarakat untuk 
menghadapi berbagai potensi penyelewengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu 
maupun para pendukung kampanye peserta dan kandidat. Hal ini terutama ditujukan untuk 
meminimalisir potensi-potensi distorsi dalam pemilu yang dapat mengurangi kualitas pemilu. 
Pendidikan pemilih harus memperhatikan juga kelompok penyandang cacat, dan kelompok 
rentan lainnya. Pendidikan pemilih diharapkan sejalan dengan kerangka yang lebih besar, 
yaitu pembangunan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan Indonesia.

Potensi munculnya konflik sosial antarkelompok maupun antarwilayah masih perlu mendapat 
perhatian khusus. Kebijakan dan strategi pencegahan konflik perlu memperhatikan konteks 
sosial dan kebudayaan di daerah, dan penyebab hakiki dari konflik kekerasan dengan berbagai 
ekses yang menyertainya. Pencegahan konflik sebaiknya dimulai dengan membangun trust 
dan semangat bermitra. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif organisasi masyarakat di 
daerah-daerah. Pemerintah pusat harus menguatkan pengawasan pada pelaksanaan Inpres 
No.1/2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014. Selain 
itu, Pemerintah diharapkan menguatkan pencegahan konflik yang mengacu pada strategi 
nasional pencegahan konflik yang terintegrasi dan komprehensif, yang didukung oleh suatu 
karakter kebangsaan Indonesia yang kuat. Ancaman terorisme yang bersifat laten, dan 
relatif tidak berpola, perlu diwaspadai dengan menghidupkan terus-menerus kesiapsiagaan 
masyarakat atas ancaman terorisme mengingat. 

Pembentukan PPID Badan Publik sebagaimana diamanatkan UU KIP belum mencapai target 
terutama pembentukan serta operasionalisasi PPID di badan publik daerah. Oleh karena 
itu, perlu terus melaksanakan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan dan mendorong 
pembentukan serta operasionalisasi PPID di tingkat pusat dengan pemeringkatan PPID 
terbaik, dan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi bagi pembentukan PPID di daerah 
serta pembentukan Komisi Informasi Provinsi.

8.2. Pembangunan Politik Luar Negeri

A. Kebijakan

Kebijakan pembangunan bidang politik, prioritas sub bidang politik luar negeri adalah 
peningkatan diplomasi dan kerja sama internasional, dengan fokus prioritas: (1) Peningkatan 
peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN; (2) Peningkatan peran Indonesia 
dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia; (3) Pemantapan pelaksanaan diplomasi 
perbatasan; (4) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (5) 
Peningkatan Peran Indonesia dalam pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan 
Perlindungan Kekayaan Budaya; (6) Pemantapan kemitraan strategis di kawasan Asia Pasifik 
dan Amerika Eropa; (7) Peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi; dan (8) Peningkatan 
kerja sama Selatan-Selatan.
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B. Sasaran

Sasaran politik luar negeri adalah meningkatnya kualitas diplomasi Indonesia yang dapat 
dilihat dari: (1) Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN 
dengan indikator diadopsinya prakarsa dan gagasan Indonesia untuk mendorong pelaksanaan 
rencana aksi pembentukan komunitas ASEAN; (2) Meningkatnya peran Indonesia untuk turut 
menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia yang ditandai dengan 
partisipasi aktif Indonesia dalam mendorong reformasi DK PBB; (3) Meningkatnya kinerja 
diplomasi perbatasan yang ditandai dengan terselesaikannya secara bertahap permasalahan 
perbatasan; (4) Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI, dengan indikator 
terlindunginya 14.998 orang WNI bermasalah di luar negeri pada akhir tahun 2014; (5) 
Meningkatnya citra Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, 
lingkungan hidup, dan perlindungan budaya yang ditandai dengan diterimanya Indonesia 
secara meluas sebagai negara demokratis yang menghormati HAM dan memberikan 
perhatian terhadap masalah lingkungan hidup, serta partisipasi aktif Indonesia untuk 
mempercepat pembentukan rezim internasional yang dapat memberikan perlindungan 
kekayaan nasional Indonesia; (6) Terwujudnya perluasan akses dan meningkatnya kerja sama 
bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata khususnya 
di kawasan Afrika, Eropa Tengah dan Timur, yang ditandai dengan terbukanya peluang dan 
potensi perluasan pasar nontradisional di kedua kawasan tersebut; (7) Meningkatnya peran 
diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum multilateral, dengan indikator partisipasi aktif  
Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang; (8) 
Meningkatnya kerja sama Selatan Selatan yang ditandai dengan semakin kuatnya dukungan 
negara-negara Selatan terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia.

C. Capaian

Indonesia dinilai memiliki prakarsa dan kontribusi yang besar dalam mendukung pembentukan 
identitas dan pemantapan integrasi regional ASEAN. Menyambut berlakunya Komunitas 
ASEAN pada tahun 2015, Indonesia terus melakukan persiapan melalui tiga pilar, yaitu pilar 
politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya. 

Pada pilar politik dan keamanan ASEAN, laporan Sekretaris Jenderal ASEAN (bulan Mei 2014) 
menyebutkan capaian scorecard tingkat regional sebesar 78 persen. Hal ini merupakan 
capaian di tingkat nasional mengingat rencana aksi tersebut bersifat kolektif. Dari 32 rencana 
aksi yang belum terlaksana, Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan 13 rencana 
aksi hingga Desember 2015. Capaian Indonesia di pilar politik dan keamanan juga dapat dilihat 
dari berbagai prakarsa Indonesia yang diterima oleh ASEAN, antara lain, di bidang HAM melalui 
pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan diadopsinya 
ASEAN Declaration on Human Rights; penguatan kapasitas ASEAN untuk mengelola konflik 
melalui pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation; pembentukan ASEAN 
Maritime Forum; dan tercapainya kesepakatan antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) mengenai Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea dan pembahasan mengenai Code of Conduct.
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Pada pilar ekonomi ASEAN, dari total 229 langkah yang harus diselesaikan untuk menuju 
ASEAN Economic Community (AEC) 2015, pencapaian ASEAN secara kolektif adalah 81,7 
persen (per 31 Desember 2013), sedangkan pencapaian Indonesia adalah 84,1 persen. Sejak 
AEC Blueprint diadopsi pada tahun 2007, pendapatan perkapita ASEAN meningkat dari USD2,2 
menjadi USD3,7 pada tahun 2012, sedangkan total perdagangan ASEAN meningkat dari 
USD1,6 triliun pada tahun 2007 menjadi USD2,4 triliun pada 2012. Selain itu, perdagangan 
intra ASEAN berkembang dari USD401 miliar pada tahun 2007 menjadi USD602 miliar pada 
tahun 2012, serta terjadi peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) dari USD98 miliar pada 
tahun 2010 menjadi USD110 miliar pada tahun 2012.

Pada pilar sosial budaya ASEAN, berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal ASEAN (per Mei 
2014), dari 339 action lines telah terlaksana 297 action lines (90 persen). Para pemimpin ASEAN 
memandang penting upaya pengembangan kerja sama sosial budaya terutama pada isu yang 
memerlukan koordinasi lintas sektoral, seperti ASEAN bebas narkoba, peningkatan corporate 
social responsibility, dan isu ketahanan pangan. Untuk mendukung people to people contact antara 
warga negara ASEAN, ASEAN memiliki skema perjanjian bebas visa (visa exemption for holders of 
ordinary passport). Dalam kaitan ini, disela-sela KTT ke-24 ASEAN Indonesia dan Myanmar telah 
menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor biasa. Dengan adanya perjanjian 
ini, maka warga negara Indonesia dapat bepergian tanpa visa ke seluruh negara ASEAN lainnya.

Untuk meningkatkan peran ASEAN di tingkat global, Indonesia telah menggulirkan Visi ASEAN 
paska 2015 yaitu ASEAN Community in a Global Community of Nations sebagaimana tertuang 
dalam Bali Concord III. Visi ini disepakati ASEAN melalui Bandar Seri Begawan Declaration on 
the ASEAN Community’s Post-2015 Vision. Pada KTT ke-24 ASEAN, ASEAN menyambut baik 
prakarsa Presiden RI mengenai perlunya dilakukan pembentukan ASEAN Development Goals, 
dan dua Aspirational Goals yaitu menggandakan Produk Domestik Bruto (PDB) dari USD2,2 
triliun (3,1 persen dari total PDB) menjadi USD4,4 triliun pada tahun 2030, serta memangkas 
setengah jumlah masyarakat yang tinggal di bawah garis kemiskinan dari 18,6 persen menjadi 
9,3 persen pada tahun 2030.

Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan internasional dan perdamaian dunia 
dilakukan melalui kerja sama multilateral. Sesuai amanat Konstitusi untuk ikut serta menjaga 
perdamaian dunia, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pengiriman pasukan pemeliharaan 
perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat ini, jumlah personel Indonesia 
yang berpartisipasi dalam berbagai misi PBB (sesuai data United Nations Department of 
Peacekeeping Operations per 30 Mei 2014) adalah 1.783 personel, yang menempatkan 
Indonesia di urutan ke-19 dari 122 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Pasukan 
tersebut bertugas di 8 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, yaitu MINUSTAH (Haiti); MONUSCO 
(Republik Demokratik Kongo); UNAMID (Darfur, Sudan); UNIFIL (Lebanon); UNMIL (Liberia); 
UNMISS (Sudan Selatan); MINURSO (Sahara Barat); dan UNISFA (Abyei, Sudan).

Diplomasi Indonesia untuk keamanan nuklir dilakukan di berbagai forum, misalnya 
International Atomic Energy Agency (IAEA), Gerakan Non Blok (GNB), dan Konferensi Tingkat 
Tinggi Keamanaan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS). Selama lebih dari dua dekade, 
Indonesia dipercaya menjadi Ketua Pokja GNB untuk perlucutan senjata termasuk nuklir, 
yang memperlihatkan kepercayaan negara GNB dan Masyarakat Internasional terhadap 
kepemimpinan dan komitmen Indonesia di bidang perlucutan senjata. 
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Untuk mendorong kerja sama kawasan dalam penanganan penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang, Indonesia telah menggagas dan menjadi Ketua Bersama (dengan Australia) 
pada Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational 
Crime (Bali Process). Indonesia juga menggagas pertemuan Special Conference on Irregular 
Movement of Persons di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri dan pejabat setingkat Menteri 
dari 13 negara asal, transit dan tujuan. Konferensi ini menghasilkan Jakarta Declaration 
on Addressing Irregular Movement of Persons yang merupakan komitmen negara-negara 
tersebut terhadap upaya menanggulangi persoalan migrasi irregular manusia yang berfokus 
pada empat langkah, yaitu: pencegahan, deteksi dini, perlindungan, dan penegakan hukum.

Di samping itu, Indonesia telah melakukan sejumlah hal penting, termasuk Joint Working 
Group on Combating International Terrorism dengan 5 negara, yaitu Brazil, Filipina, Australia, 
Thailand dan Singapura dan menandatangani MoU dalam bentuk Agreed Minutes antara 
Indonesia dengan 4 negara, yaitu Kazakhstan, Kanada, Rusia dan China. Selain itu, Indonesia 
merupakan co-chair detention and rehabilition working group di forum Global Counter 
Terrorism Forum (GCTF), menjadi Ketua di forum APEC Counter Terrorism Working Group 
(CTWG), menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN Regional Forum on Counter Terrorism and 
Transnational Crimes di Bali.

Gambar 8.7.

Jumlah Personel Indonesia dalam Pasukan Pemeliharaan 
Perdamaian PBB Tahun 2004-2014

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2014

Berkaitan dengan kinerja diplomasi perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan maritim 
dengan 10 negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua 
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Nugini, Australia, dan Timor-Leste, serta perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, 
Papua Nugini, dan Timor Leste. Penetapan batas darat dengan Papua Nugini telah dilakukan 
dengan tuntas, sedangkan penetapan perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste sebagian 
besar telah dilakukan.

Hingga Mei 2014, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sembilan kali pertemuan 
penetapan, penegasan dan pengelolaan perbatasan. Salah satu capaian signifikan adalah 
penandatanganan Persetujuan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Pemerintah RI dan 
Pemerintah Filipina (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and 
Government of the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Exclusive 
Economic Zone Boundary) oleh kedua menteri luar negeri pada tanggal 23 Mei 2014. 
Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, persetujuan ini memperjelas batas hak 
berdaulat Indonesia untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan 
sumber kekayaan alam dari perairan di zona tersebut, serta mengukuhkan yurisdiksi Indonesia 
untuk pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan 
dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut. Dengan persetujuan ini, Indonesia juga 
dapat mengoptimalkan kerja sama dengan Filipina meliputi kerja sama maritim terutama 
dalam bidang keselamatan dan keamanan navigasi laut serta search and rescue, kerja 
sama kelautan dan perikanan terutama dalam isu pemberantasan illegal, unregulated and 
unreported fishing.

Pada bulan Juni 2014, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno 
menerima penghargaan dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas 
nama Pemerintah Indonesia, karena upayanya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
berhasil menambah wilayah yuridikasi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut seluas 
4.209 kilometer persegi di barat laut Sumatera. PBB melalui Commission on the Limits of 
the Continental Shelf  (CLCS) memutuskan bertambahnya wilayah yuridikasi landas kontinen 
Indonesia yang diperjuangkan sejak Juni 2008.  

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, 
Pemerintah Indonesia telah menyusun Grand Design Kebijakan Perlindungan WNI di Luar 
Negeri. Dokumen tersebut menjadi rujukan bagi seluruh Perwakilan RI di luar negeri dan 
diharapkan dapat pula menjadi rujukan bagi instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, 
civil society, serta publik pada umumnya dalam memberikan perlindungan bagi WNI di luar 
negeri.

Pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri mengedepankan tiga pendekatan utama, 
yang meliputi: pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection), dan perlindungan 
secara cepat dan tepat (immediate response). Pendekatan ini telah berkontribusi dalam 
meningkatnya penyelesaian kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pada tahun 
2013 jumlah total kasus TKI sebanyak 28.137 kasus dan terselesaikan sebanyak 17.329 
kasus, sedangkan dari awal hingga April 2014 terjadi 9.903 kasus sedangkan jumlah kasus 
yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 7.582 kasus. Sejak tahun 2008, penanganan dan 
perlindungan WNI di luar negeri telah dituangkan dalam format penanganan yang lebih 
integratif dan koordinatif melalui pembentukan sistem pelayanan warga (citizen sevice). 
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Selain melalui penyelesaian kasus, perlindungan bagi TKI di luar negeri juga diupayakan 
melalui pembicaraan MoU tenaga kerja dengan negara tujuan TKI. Pembahasan ini 
diharapkan dapat menghasilkan MoU yang lebih berkeadilan dan lebih memperhatikan hak-
hak serta perlindungan bagi para TKI. Salah satu capaian signifikan adalah ditandatanganinya 
persetujuan mengenai penempatan dan perlindungan TKI sektor pekerja domestik dengan 
pemerintah Arab Saudi tanggal 19 Februari 2014 di Riyadh, yang saat ini masih dalam 
proses ratifikasi oleh kedua negara. Perjanjian ini memberikan jaminan perlindungan dan 
kesejahteraan bagi TKI karena memuat standar perjanjian kontrak kerja yang lebih jelas dalam 
hal upah, libur, cuti, asuransi, kesehatan, serta hak dan kewajiban pengguna jasa dan TKI.

Tabel 8.4.

Jumlah Peserta Bali Democracy Forum
Tahun 2008 – 2014

Jumlah
Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Negara peserta dan 
observer 40 57 71 85 85 95 87

Kepala Negara/     
Pemerintahan 4 4 4 9 12 3 3

Sumber : Kementerian Luar Negeri, 2014

Di bidang demokrasi, sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, sejak tahun 2008 
Indonesia telah menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) yang merupakan forum 
dialog konstruktif mengenai demokrasi. Forum ini tidak hanya diikuti oleh negara di kawasan 
Asia Pasifik namun juga di negara di kawasan lainnya yang tertarik untuk berbagi pengalaman 
tentang demokrasi di negaranya masing-masing. Bali Democracy Forum mampu menarik 
perhatian banyak pihak karena BDF mengusung prinsip bahwa demokrasi bersifat home-
grown dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Prinsip ini membuat BDF menjadi forum yang 
menarik bagi banyak pihak dan berimbas pada peningkatan jumlah peserta setiap tahunnya. 
Secara keseluruhan, BDF VI diikuti oleh 87 negara (43 negara peserta, dan 44 negara 
peninjau), serta 8 organisasi regional dan internasional sebagai peninjau, dan dihadiri oleh 3 
kepala negara/pemerintahan (Tabel 8.3).

Indonesia juga mempromosikan demokrasi melalui dialog lintas agama dengan berbagai 
negara yang melibatkan tokoh agama, masyarakat madani, akademisi, media, dan generasi 
muda. Dialog ini dilakukan dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami 
antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Dialog ini diharapkan dapat mengubah 
pandangan negatif yang berkembang di Barat bahwa Islam berada di balik berbagai aksi 
terorisme (Tabel 8.4).
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Tabel 8.5.

Jumlah Negara pada Tingkat Bilateral Dialog Lintas Agama
Tahun 2008 – 2014

Jumlah
Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Penyelenggaraan DLA 40 57 71 85 85 95 85

Negara yang telah menjalin kerja 
sama DLA                                                                  4 4 4 9 12 3 3

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2014

Sebagai tindak lanjut Kongres Diaspora I (KDI I) di Los Angeles pada Juli 2012, Pemerintah RI 
bekerja sama dengan Indonesian Diaspora Network (IDN) sedunia telah menyelenggarakan 
KDI II di Jakarta pada Agustus 2013. KDI II bertujuan mensinergikan kekuatan ekonomi dan 
intelektual dari 8 juta Diaspora Indonesia di seluruh dunia. KDI II menghasilkan dokumen 
“Diaspora Indonesia: Serempak untuk Beraksi” yang memuat sejumlah rekomendasi, 
termasuk pembentukan Indonesia Diaspora Global Network; pendirian badan hukum di 
Jakarta terkait kepentingan diaspora; dan pelaksanaan KDI dua tahun sekali.

Selama kurun 2010-2014, Indonesia meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara di Asia 
Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan 
perjanjian kerja sama, saling kunjung antar kepala negara atau kepala pemerintahan, atau 
pemberian bantuan peningkatan kapasitas dalam kerangka kerja sama teknik.

Untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Indonesia telah mengembangkan kemitraan strategis 
dan komprehensif dengan delapan negara yaitu: Vietnam, RRT, Australia, India, Korea 
Selatan, Afrika Selatan, Jepang, dan Papua Nugini. Kemitraan strategis diharapkan menjadi 
optimalisasi hubungan di bidang ekonomi, seperti perdagangan, peningkatan wisatawan, 
investasi, dan bidang jasa; penguatan dukungan untuk menciptakan perdamaian, menjaga 
keamanan dan stabilitas di tataran regional dan internasional; serta pengembangan kerja 
sama IPTEK dan pengembangan sumber daya manusia.

Sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) dan New Asian–African Strategic Partnership 
(NAASP), Indonesia memanfaatkan 60 tahun KAA dan 10 tahun NAASP untuk meningkatkan 
komitmen, memperbaharui momentum, dan mempertimbangkan opsi hubungan Indonesia 
– Afrika ke depan khususnya untuk mendukung diplomasi ekonomi Indonesia.

Di kawasan Asia Pasifik, hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik khususnya yang 
tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) terus mengalami peningkatan yang 
signifikan. Kemitraan dengan negara-negara tersebut mendukung kepentingan strategis Indonesia 
untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dan stabilitas keamanan di Pasifik. Sejalan dengan konsep 
Indo- Pasifik, Indonesia akan memperkuat kerja sama di kawasan Samudera Hindia. Dengan 
memanfaatkan kesempatan sebagai ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015-
2017, Indonesia akan mendorong peningkatan area kerja sama yang sejalan dengan kepentingan 
nasional antara lain di bidang keamanan dan keselamatan maritim; manajemen perikanan; 
pengurangan resiko bencana; dan kerja sama akademis serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Di dalam forum Asia Pacific Economic Coooperation (APEC), Indonesia telah berperan 
aktif. Pada tahun 2013, Indonesia berhasil mengangkat berbagai kepentingan Indonesia 
di dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2013, diantaranya adalah kepentingan 
di bidang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, pembukaan lapangan kerja, 
kebijakan keuangan, ketahanan pangan, ketahanan energi, pariwisata, konektivitas, dan 
kesiaptanggapan bencana alam.

Di kawasan Amerika dan Eropa, Indonesia telah mengembangkan Kemitraan Strategis dan 
Komprehensif dengan sembilan mitra strategis, yaitu Amerika Serikat, Brazil, Belanda, 
Inggris, Jerman, Perancis, Turki, Rusia, dan Uni Eropa. Di bidang perdagangan, meskipun 
perekonomian Eropa sedang lesu, Indonesia mendapatkan surplus perdagangan dengan 
beberapa negara Eropa Barat pada tahun 2013, disamping adanya peningkatan volume 
perdagangan dan investasi dengan beberapa negara di kawasan ini.

Hubungan kemitraan strategis Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Amerika 
dan Eropa ditandai dengan capaian yang signifikan, termasuk kunjungan Presiden Meksiko 
tanggal 6 Oktober 2013 yang menyepakati peningkatan hubungan bilateral ke tingkat yang 
lebih tinggi dalam kerangka kemitraan komprehensif (comprehensive partnership). Pada 
kunjungan tersebut juga ditandatangani lima kesepakatan, yaitu Persetujuan Perhubungan 
Udara; Amandemen Protokol tentang Persetujuan Pencegahan Pajak Berganda dan 
Penggelapan Fiskal; Nota Kesepahaman Kerja sama Kesehatan; Nota Kesepahaman tentang 
Kerja sama Pariwisata dan Nota Kesepahaman tentang Kerja sama di bidang Ekspor Kredit 
antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan Banco Nacional de 
Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Credito United Mexican State (BANCOMEXT). 

Di dalam berbagai forum, Indonesia memiliki kepentingan untuk terus menekankan kebutuhan 
pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang dan inklusif untuk memastikan keadilan dan 
pemerataan pertumbuhan ekonomi global. Pendekatan ini secara konsepsional disebut 
sebagai upaya mengedepankan sustainable growth with equity. Oleh karena itu, Indonesia 
akan memperjuangkan agenda pembangunan global yang berkeadilan untuk memastikan 
hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat internasional. Indonesia 
juga dipandang mengalami kemajuan di bidang pembangunan oleh dunia internasional. Hal 
ini ditunjukkan dengan pemberian penghargaan Global Statesmanship Award dari World 
Economic Forum (WEF) kepada Presiden RI pada bulan Mei 2014. Pemberian penghargaan 
ini didasarkan pada peran dan kontribusi Presiden RI terhadap kemajuan ekonomi dan 
pembangunan Indonesia.

Diplomasi ekonomi Indonesia difokuskan pada upaya untuk menjaga pasar yang telah ada 
dan mengembangkan pasar prospektif yang selama ini potensinya belum sepenuhnya 
dimanfaatkan, misalnya di kawasan Asia Tenggara (seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar), 
beberapa negara Pasifik (PNG, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu, Tuvalu, Kiribati, Kaledonia 
Baru), kawasan Asia Selatan dan Tengah, Amerika Selatan, Eropa Tengah dan Timur, dan 
Afrika. Penetrasi ekonomi Indonesia di negara yang termasuk pasar prospektif terus 
meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 2013 total nilai perdagangan Indonesia dan Afrika 
mencapai USD11,1 miliar, dengan surplus sebesar USD45,7 juta pada pihak Indonesia. 
Perkembangan ekonomi/perdagangan Indonesia dengan negara-negara di wilayah Eropa 
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Tengah dan Timur (ETT) pada periode tahun 2009-2013 mengalami tren pertumbuhan 
sebesar 477,8 persen, dengan total perdagangan tahun 2009 sebesar USD2,5 miliar, 
2010 sebesar USD4,1 miliar, 2011 sebesar USD5,7 miliar, 2012 sebesar USD6 miliar dan 
2013 sebesar USD6,2 miliar. Pada periode Januari-Februari 2014 nilai total perdagangan 
bilateral RI dengan negara-negara ETT sebesar USD846,5 juta. Terlepas dari adanya krisis 
ekonomi pada tahun 2012 trend total perdagangan Indonesia dengan negara-negara 
di kawasan tersebut terus mengalami kenaikan. Hal ini menjadi indikasi positif bagi 
Indonesia untuk lebih serius menggarap pasar ETT.

Hubungan di bidang politik yang baik antara Indonesia dan negara di kawasan pasar prospektif 
dapat digunakan untuk membuka kerja sama ekonomi yang menguntungkan. Selain melalui 
jalur bilateral, diplomasi ekonomi Indonesia juga menggunakan ASEAN dan APEC untuk 
mendapatkan hasil yang optimal.

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia 
yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Dalam rangka melaksanakan KSS, Pemerintah 
Indonesia membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular 
(KSST) yang terdiri dari empat kementerian yaitu, Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, 
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan. Salah satu tugas Tim KSST adalah 
mengkoordinasikan seluruh bentuk KSS yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan 
lembaga negara sehingga seluruh kerja sama yang dilaksanakan Indonesia baik yang dibiayai 
oleh APBN, lembaga mitra pembangunan, maupun dalam kerangka triangular dapat lebih 
terarah dan terukur.

Visi KSS adalah kemitraan yang lebih konkret bagi kesejahteraan (Better Partnership for 
Prosperity), di mana prinsip kemitraan diimplementasikan baik dalam KSS yang bersifat 
bilateral maupun triangular. Di dalam kerja sama triangular, KSS dilakukan sesuai dengan 
kebutuhan dan persetujuan negara penerima. Agar KSST semakin berkembang, tim KSST 
telah menyusun draft Peraturan Presiden mengenai KSST, beserta Rencana Induk dan Cetak 
Biru yang kini telah memasuki proses finalisasi. Perpres akan berperan sebagai payung 
hukum bagi KSST yang lebih kuat dan terintegrasi di dalam kebijakan pembangunan nasional, 
sedangkan Rencana Induk dan Cetak Biru akan menjadi panduan dalam memajukan KSST.

Pada tahun 2013, Indonesia melaksanakan 5 kegiatan triangular, lebih banyak dibandingkan 
tahun 2012 yang sebanyak 3 kegiatan. Selain itu, terjadi pula peningkatan permintaan kerja 
sama teknik dari 117 permintaan pada 2012 menjadi 187 permintaan pada 2013. Peningkatan 
jumlah kegiatan triangular dan permintaan kerja sama teknik ini mencerminkan meningkatnya 
kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam rangka kerja sama di bidang peningkatan 
kapasitas/capacity building. Peningkatan kapasitas yang diberikan Indonesia diantaranya adalah 
pelatihan, pengiriman ahli, lokakarya, pemagangan dan pemberian bantuan peralatan.

Sejak tahun 2006, Indonesia telah menyelenggarakan 56 program bagi 1.014 peserta dari 
52 negara di bidang penguatan pangan, pembangunan sosial, makroekonomi, infrastruktur, 
pemberdayaan perempuan, kebencanaan, pengembangan UKM, dan sebagainya. Selain 
itu, Indonesia juga melaksanakan program peningkatan kapasitas sebagai bagian dari upaya 
memberikan dukungan bagi pembangunan Palestina. Hal ini merupakan implementasi 
komitmen Indonesia pada New Asian African Strategic Partnership (NAASP). Manfaat yang 
dapat diperoleh dari KSST diantaranya adalah meningkatnya citra dan profil Indonesia di 
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mata publik internasional serta dapat mendukung diplomasi ekonomi Indonesia. Melalui 
KSST, terbuka kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk mempromosikan produk dan 
pasar investasi Indonesia sekaligus membangun jembatan antara para pelaku bisnis terkait.

Secara umum program yang diperkirakan mendukung pencapaian politik luar negeri antara lain: 
(1) Terkait peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN: Program Peningkatan 
Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kegiatan kerjasama ASEAN bidang politik dan keamanan; 
(2) Terkait peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia: 
Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral melalui Kegiatan 
Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata 
Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme; (3) Terkait  pemantapan 
pelaksanaan diplomasi perbatasan: Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan 
Hukum dan Perjanjian Internasional melalui Kegiatan Optimalisasi Diplomasi terkait dengan 
Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan; (4) Terkait peningkatan pelayanan dan 
perlindungan WNI/BHI di luar negeri: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan 
Kekonsuleran melalui Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri; 
(5) Terkait peningkatan peran Indonesia dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, 
dan perlindungan kekayaan budaya: Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik melalui 
Kegiatan Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik; (5) Terkait pemantapan kemitraan 
strategis di kawasan Asia Pasifik dan Amerika-Eropa adalah: (a) Program pemantapan Hubungan 
dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika melalui 
Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik, 
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah, Pemantapan 
Hubungan dan Politik Luar Kemenlu Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika, Pemantapan Hubungan 
dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah, dan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar 
Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, dan (b) Program Pemantapan 
Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa 
melalui Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat dan 
Kawasan Eropa Tengah dan Timur.

Berdasarkan hasil EAT RKP 2013, secara umum kinerja program-program tersebut sudah cukup 
baik dan perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian 
sasaran. Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN (3 
indikator) memiliki indikator tercapai 100 persen. Program Peningkatan Peran dan Diplomasi 
Indonesia di Bidang Multilateral (4 indikator) memiliki indikator tercapai 100 persen. Program 
pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik 
dan Afrika (5 indikator) memiliki indikator tercapai 40 persen. Program Optimalisasi Diplomasi 
Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional (5 indikator) memiliki indikator 
tercapai 40 persen. Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi 
Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa (5 indikator) memiliki indikator tercapai 80 persen. 
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran (7 indikator) memiliki 
indikator tercapai 71,43 persen. Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik (9 indikator) 
memiliki indikator tercapai 55,56 persen. Dilihat dari nilai rata-rata capaian indikator selama tahun 
2011-2013, Program pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi 
di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika menunjukkan pertumbuhan negatif sehingga diharapkan pada 
tahun mendatang kinerja harus ditingkatkan. Hal ini berarti perlu adanya perhatian lebih terhadap 
program tersebut guna mencegah terjadinya penurunan kinerja di masa mendatang.
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Gambar 8.8.
Jumlah Indikator Pembangunan Politik Luar Negeri                                                                        
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Gambar 8.9.
Pencapaian dan Pertumbuhan Capaian Indikator Pembangunan 
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D. Permasalahan

Dalam upaya mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, salah satu tantangan yang muncul adalah 
kurangnya pemahaman publik domestik, termasuk pemerintah daerah, mengenai manfaat 
dan efek dari berlakunya Komunitas ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk 
meningkatkan pemahaman publik domestik tentang manfaat dan tantangan Komunitas ASEAN, 
mendorong tuntasnya pelaksanaan action lines di masing-masing pilar, serta mendorong 
pemerataan ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. Pemerataan ini diperlukan bagi 
terbangunnya suatu komunitas ekonomi ASEAN yang kuat (resilient), adil dan berkesinambungan. 
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Sebagai wujud keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, partisipasi 
Indonesia dalam pasukan perdamaian PBB akan terus ditingkatkan. Tantangan yang harus 
segera diatasi dalam pengiriman pasukan perdamaian adalah perlunya landasan hukum dan 
ketersediaan anggaran agar dapat sewaktuwaktu mengirimkan pasukan perdamaian sesuai 
dengan permintaan PBB.

Dalam isu irregular migration, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah adanya 
kebijakan negara tertentu yang tidak mempertimbangkan dampaknya bagi negara lain. 
Sehubungan dengan hal itu, Indonesia akan terus mendorong adanya kerja sama antar 
negara dalam kerangka Bali Process mengingat kerja sama antara negara pengirim, negara 
transit, dan negara tujuan adalah hal yang tidak terhindarkan. Kerja sama dalam kerangka Bali 
Process ini sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil oleh masing-masing pihak dalam 
isu ini tidak menimbulkan gejolak yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara terkait.

Terkait diplomasi perbatasan, terlaksananya perundingan perbatasan sangat dipengaruhi oleh 
kesediaan negara mitra untuk berunding. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat 
kesediaan negara mitra untuk berunding juga dipengaruhi oleh kondisi dalam negerinya 
yang sering tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia akan mengupayakan 
berbagai pendekatan agar negara mitra bersedia berunding dan kemudian secara intensif 
mendorong pelaksanaan border diplomacy dalam penetapan batas wilayah darat, udara, dan 
laut serta dalam pengelolaan masalah perbatasan.

Dalam isu pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, tantangan yang dihadapi 
meliputi perlunya peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia terhadap perlindungan 
WNI/BHI di luar negeri; perlunya pembagian tugas yang lebih jelas antar institusi terkait; 
perlunya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk pelibatan aktor 
non-pemerintah; serta perlunya upaya diplomasi mendorong lahirnya perjanjian bilateral 
dengan negara penerima tenaga kerja Indonesia yang dapat menjadi payung perlindungan 
hukum yang dapat menjamin hak-hak TKI di negara tujuan. 

Dalam bidang HAM, tantangan yang mengemuka adalah adanya berbagai persoalan di dalam 
negeri yang terkait dengan kekerasan dan pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh aparat 
keamanan terhadap masyarakat atau terjadinya kekerasan antar kelompok masyarakat, yang 
dapat mempengaruhi citra Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, persoalan HAM 
di dalam negeri perlu ditangani dan kemudian hasilnya dikomunikasikan dengan baik ke 
kalangan internasional.

Terkait dengan pelaksanaan KSST, tantangan utama yang dihadapi adalah belum jelas dan 
padunya pemahaman tujuan dan motivasi pelaksanaan KSST Indonesia; belum tersedianya 
kerangka peraturan dan landasan hukum untuk mendapatkan legitimasi; perlunya 
penguatan dan peningkatan efektivitas kelembagaan tim koordinasi nasional sebagai bentuk 
implementasi one gate policy KSST RI, perlunya peningkatan kapasitas pelaku KSST khususnya 
terkait dengan keahlian dalam bidang kerja sama pembangunan; masih belum tersedianya 
kerangka pendanaan yang efektif dan memadai; serta masih minimnya dukungan pemangku 
kepentingan dalam negeri. Penekanan Indonesia selama ini bahwa KSST harus bersifat demand 
driven juga memunculkan tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan keberlanjutan dari 
program yang dilaksanakan.
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Pembangunan 
Pertahanan Dan 

Keamanan

9

Pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam kurun waktu 2010-2014 
terbagi atas: (1) Peningkatan kemampuan pertahanan negara, dan (2) Pemantapan stabilitas 
keamanan nasional. Secara umum capaian pembangunan pertahanan dan keamanan belum 
memenuhi target yang ditetapkan pada akhir tahun 2014, sehingga perlu dioptimalkan lagi 
pada periode pembangunan berikutnya.
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Tabel 9.1. 

Capaian Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan Target 
2014

Capaian Notifikasi 
Capaian 

20142010 2011 2012 2013 2014

I. Kemampuan Pertahanan Negara

1 Jumlah produksi alutsista industri 
dalam negeri1)

% 17,57 12,65 13,61 15,86 n.a n.a 

2. Jumlah pembangunan pos pertah-
anan di pos perbatasan2)

pos 106 5 14 23 25 59 

II. Keamanan Nasional

Tingkat kejahatan (criminal rate)3) Kejadian/ 
100.000 

penduduk

105-95 142 149 134 140 41 

2. Persentase penuntasan kejahatan 
konvensional, transnasional, 
kontingensi, serta kekerasan ter-
hadap perempuan dan anak3)

% 55-60 49,72 52,37 53,68 52,92 n.a 

3. Angka prevalensi penyalahgunaan 
narkoba4)

% <1,5 2,2 2,2 n.a 

Sumber: 1) Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, 2014; 2) Lampiran Pidato Kenegaraan, 2014; dan Buku KIB, 2013 (capaian dalam 
angka kumulatif); 3) Statistik Kriminal, 2014; dan 4) Survei BNN dan Puslitkes UI, 2011 dan 2014

Keterangan:

 Tercapai;    Tidak Tercapai; *) Angka proyeksi berdasarkan Survei BNN dan Puslitkes UI, 2011

9.1.  Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara

A. Kebijakan

Kebijakan pembangunan pertahanan RPJMN 2010-2014 diarahkan melalui: (1) Modernisasi 
dan penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua untuk meningkatkan 
profesionalisme dan keselamatan prajurit; (2) Peningkatan profesionalisme prajurit, yang 
diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit; (3) Percepatan pembentukan komponen 
bela negara; (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di 
wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI dan Polri; 
(5) Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui 
penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta 
dukungan pendanaannya; dan (6) Intensifikasi dan ekstensifikasi Patroli Keamanan Laut oleh 
Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian.
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B. Sasaran

Sasaran pembangunan bidang pertahanan meliputi: (1) Terwujudnya postur dan struktur 
pertahanan sebesar 25-27,5 persen dari kekuatan pokok minimum (minimum essential 
force) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar; (2) 
Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Pencapaian 
sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri 
baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya; (3) Terbangunnya 106 pos pertahanan 
baru di wilayah perbatasan darat menjadi 295 pos pertahanan dari 395 pos pertahanan 
yang dibutuhkan, serta  terbangunnya pos pertahanan baru di 11 pulau terdepan (terluar) 
dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran 
prajuritnya; dan (4) Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut.

C. Capaian 

Peringkat kekuatan militer Indonesia pada tahun 2014 berada pada urutan ke-19 dari 106 
negara, menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang berada pada urutan ke-15 (hasil 
pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat kekuatan militer, Global Fire Power). Peringkat ini 
cukup tinggi, kemungkinan karena didukung faktor jumlah penduduk, jumlah tentara, atau 
luas wilayah, serta semangat bela negara dan semangat juang/militansi penduduk dalam 
menghadapi ancaman nyata, bukan dari faktor anggaran militer, kecanggihan alutsista, 
kesiapan operasi, atau kemampuan memodernisasi alutsista.

Hingga awal 2014, kesiapan menuju Minimum Essential Force (MEF) telah mencapai 65 
persen untuk alutsista matra darat, 53 persen untuk matra laut, dan 75 persen untuk matra 
udara. Dihadapkan pada keterbatasan anggaran, peningkatan kemampuan pertahanan 
menuju MEF dilakukan dengan beberapa cara: peningkatan pemeliharaan secara terpadu 
terhadap alutsista untuk menjaga kesiapan operasional, modifikasi beberapa alutsista lama, 
penggantian alutsista lama dengan mengutamakan produksi dalam negeri atau semaksimal 
mungkin melibatkan industri pertahanan nasional baik dalam bentuk joint production 
maupun transfer of technology untuk pengadaan luar negeri. Adapun fokus pembangunan 
MEF selama kurun waktu 2010-2014 adalah untuk meningkatkan daya gentar (detterent 
effect). Sebanyak 24 alutsista modern prioritas dan alutsista strategis yang mempunyai daya 
gentar tinggi diprioritaskan untuk dapat didatangkan paling lambat tahun 2014. Sementara 
itu, sebagian alutsista lainnya meskipun direncanakan pengadaan dalam periode 2010-2014 
dan saat ini prosesnya telah dimulai, baru akan menjadi bagian dari kekuatan pertahanan 
pada periode 2015-2019.

Ketercapaian sasaran perwujudan postur dan struktur pertahanan ditandai dengan  
meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista TNI, meningkatnya profesionalime personel TNI, 
serta terbentuknya komponen bela negara. Adapun program dan kegiatan yang berkontribusi 
antara lain: (1) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra 
Darat/Laut/Udara; (2) Program Profesionalisme Prajurit Integratif dan Program Peningkatan 
Profesionalime Personel Matra Darat/Laut/Udara melalui empat kegiatan prioritas: (a) operasi 
militer perang (OMP), (b) operasi militer selain perang (OMSP), (c) latihan militer, dan (d) 
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peningkatan kesejahteraan prajurit; serta (3) Program Potensi Pertahanan, melalui kegiatan 
prioritas: (a) pembinaan kesadaran bela negara, dan (b) pembentukan dan pembinaan 
komponen cadangan.

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, didapatkan bahwa pencapaian 
kesembilan program tersebut di atas pada tahun 2013 sangat baik, hampir seluruh 
program mencapai 100 persen target yang ditetapkan, kecuali pada Program Peningkatan 
Profesionalisme Personel Matra Laut (seluruh indikator tidak mencapai target) dan Program 
Profesionalisme Prajurit Integratif (62,5 persen indikator mencapai target). Dilihat dari 
pertumbuhan capaiannya, sebagian besar program tidak mengalami pertumbuhan capaian 
indikator program sepanjang tahun 2011-2013. Artinya, capaian program cenderung tetap 
dari tahun ke tahun dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hanya ada 2 program yang 
memiliki pertumbuhan negatif (-0,16 persen), Program Modernisasi Alutsista dan non 
Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra 
Laut dan Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut. Dengan demikian, 
secara umum kesembilan program tersebut perlu dipertahankan kinerjanya sehingga dapat 
berkontribusi lebih baik kepada pencapaian sasaran bidang pertahanan keamanan.

Gambar 9.1.

Pencapaian Indikator Program Terkait 
Peningkatan Kemampuan Pertahanan                

Tahun 2013

Gambar 9.2.

Pertumbuhan Capaian Indikator Program 
Terkait Peningkatan Kemampuan 

Pertahanan Tahun 2011-2013
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Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Keterangan:
1. Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/Sarpras Integratif
2. Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat
3. Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut
4. Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara
5. Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat
6. Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut
7. Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara
8. Program Profesionalisme Prajurit Integratif
9. Program Potensi Pertahanan 
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Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan peran industri pertahanan nasional guna 
memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri. Pemesanan sebanyak 150 unit Panser 
APS buatan PT. Pindad pada tahun 2007 merupakan tonggak awal keseriusan pemerintah 
dalam pemberdayaan Industri Pertahanan. Sampai dengan tahun 2012, sebanyak 258 
unit Panser APS Anoa sudah menjadi bagian alutsista TNI. Bahkan pada awal tahun 2014, 
sebanyak 24 unit Panser Anoa telah diikutsertakan dalam misi perdamaian PBB di Darfur-
Sudan. Pada matra laut, kerjasama PT. PAL dengan industri pertahanan Korea Selatan berhasil 
membangun dua Landing Platform Dock (LPD). Sedangkan pada matra udara, PT. DI telah 
berhasil mengirim Heli Serbu NBO – 105 CB ke TNI AD dan berhasil menjual CN 235 MPA ke 
negara Korea Selatan, selain untuk memenuhi kebutuhan TNI AU. Dalam hal pengembangan 
teknologi militer, Indonesia dan Korea Selatan sedang intensif mengembangkan pesawat 
tempur KFX/IFX generasi 4,5 yang diharapkan pada akhir tahun 2019 telah berhasil 
diujicobakan. Selain itu terdapat program penelitian dan pengembangan industri pertahanan 
diantaranya Roket RHAN 122, PTTA/PUNA Wulung dan Sriti, Kapal Patroli Cepat, Smart Bomb 
serta pengembangan pertahanan siber dengan mendirikan Cyber Operation Center (COC). 
Sementara untuk Polri, berbagai peralatan produksi industri pertahanan dalam negeri yang 
berhasil dimanfaatkan untuk membantu tugas operasional diantaranya adalah alat apung, 
kapal angkut personil, quick response set Patroli Shabara, Ransus angkut PHH, Ranmor olah 
TKP, peralatan Dalmas, senjata, amunisi, gas air mata, dan Ransus Satwa.

Pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan dilakukan melalui 
Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan. Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir 
Tahun (EAT) RKP 2013, didapatkan bahwa pencapaian Program Pengembangan Teknologi 
dan Industri Pertahanan pada tahun 2013 yang ditunjukkan oleh indikator persentase 
penggunaan potensi kebutuhan alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap, 
berhasil mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari capaian tahun 
2011. Namun demikian, upaya peningkatan pemberdayaan industri pertahanan perlu terus 
dilakukan dengan kegiatan penguatan kerangka regulasi, pengembangan skema pendanaan, 
serta membangun kerja sama penelitian dan pengembangan produk pertahanan baik antar 
institusi dalam negeri maupun dengan kerja sama internasional. 
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Gambar 9.3.

Pencapaian dan Perkembangan Indikator 
Program Pengembangan Teknologi dan Industri 

Pertahanan Tahun 2013

Gambar 9.4.

Capaian dan Target Indikator Program 
Pengembangan Teknologi dan Industri 

Pertahanan Tahun 2011-2013

Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Keterangan: indikator yang digunakan adalah persentase 
penggunaan potensi kebutuhan alutsista produksi dalam  negeri 
terpenuhi secara bertahap

Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

 

Terkait dengan pendanaan alutsista TNI dan alut Polri, telah disusun PP No.54/2008 tentang 
Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang bertujuan untuk meningkatkan pembelian peralatan 
produksi industri pertahanan dalam negeri. Dari pelaksanaan PP tersebut, dalam kurun 
waktu 2010-2014 telah dialokasikan PDN Rp.4,0 triliun untuk TNI dan Rp.1,0 triliun untuk 
Polri. Pemerintah juga telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui 
Perpres No.42/2010 dan telah direvisi oleh Perpres No.59/2013 sejalan dengan ditetapkannya 
UU No.16/2012 tentang Industri Pertahanan. Komite Kebijakan Industri Pertahanan 
merupakan forum tingkat tinggi yang menentukan kebijakan dalam rangka pemberdayaan 
industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri. 
Sesuai amanat UU No.16/2012 tentang Industri Pertahanan, Pemerintah juga tengah 
menyiapkan aturan turunannya seperti PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, 
PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan ofset dalam pengadaan barang/
jasa alpahankam; Perpres tentang organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP; Perpres tentang 
pengelolaan industri pertahanan; dan Perpres tentang pengadaan kontrak jangka panjang 
yang diharapkan akan selesai paling lambat akhir tahun 2014. 

Peningkatan profesionalisme prajurit dilaksanakan melalui empat jenis kegiatan pokok, 
operasi militer perang (OMP), operasi militer selain perang (OMSP), latihan militer, dan 
peningkatan kesejahteraan prajurit. Capaian penting OMP antara lain operasi intelijen 
strategis dan kegiatan intelijen dalam negeri, kesiapsiagaan pasukan pemukul reaksi cepat 
TNI, operasi pengamanan di perairan Karang Unarang Laut Sulawesi (Blok Ambalat), operasi 
siaga tempur, dan operasi pertahanan udara. Operasi militer selain perang yang berhasil 
dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan sebagai wujud kepedulian TNI 
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terhadap permasalahan yang terjadi di dalam negeri, diantaranya adalah operasi pengamanan 
VVIP; operasi pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan 
dan penyelundupan; operasi pemeliharaan perdamaian dunia (Lebanon, Haiti, Kongo, dan 
Sudan/Darfur); pembebasan pembajakan kapal sinar kudus di perairan Somalia; evakuasi 
warga Indonesia yang berada di luar Negeri (Mesir, Arab Saudi, Malaysia); perbantuan TNI 
kepada Polri/Pemda; dan membantu penanggulangan bencana alam. Dalam hal latihan 
militer, TNI juga telah berhasil melaksanakan latihan gabungan, latihan matra, dan latihan 
bersama secara periodik dengan militer asing. Rata-rata jumlah operasi dan latihan TNI pada 
periode 2010-2014, 44 operasi dan 74 latihan telah dilakukan. Peningkatan profesionalisme 
prajurit dalam melaksanakan tugas perdamaian dan keamanan dunia dilakukan pula 
dengan mendirikan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul Bogor, sebagai 
pusat pendidikan dan latihan terbesar di kawasan, yang meliputi Pusat Misi Pemeliharaan 
Perdamaian, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan Deradekalisasi, Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, Pusat Pasukan Siaga TNI, Universitas Pertahanan, 
Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dan Pusat Olah raga Militer.

Pembangunan pertahanan dan keamanan juga menyentuh wilayah perbatasan dan pulau 
terluar yang dilakukan secara bertahap dengan menambah pos perbatasan. Hingga tahun 
2014, pembangunan pos perbatasan darat dan pulau terluar masih mencapai 59 pos baru, 
jauh dari target 106 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat, 11 pos pertahanan 
baru di pulau terluar, dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terluar beserta 
penggelaran prajuritnya. Dampaknya adalah jarak pos perbatasan masih cukup lebar dan 
menjadi penyebab tingkat kerawanan di wilayah perbatasan, khususnya wilayah Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Barat, serta pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi, 
terutama illegal logging, illegal mining, illegal fishing, dan kejahatan lintas negara. 

Operasi Keamanan Laut, selama tahun 2013 telah dapat memberikan kontribusi kepada 
negara melalui putusan pengadilan dalam bentuk denda kepada pemilik kapal yang 
melakukan pelanggaran. Hasil dari pelaksanaan operasi di perairan yurisdiksi nasional 
adalah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap 2.818 kapal dengan rincian:  1.172 kapal 
ikan Indonesia, 36 kapal ikan Asing, 94 kapal angkut kayu, 1.516 kapal lain. Dengan adanya 
pemeriksaan terhadap kapal kapal yang dicurigai tersebut akan memberikan daya tangkal 
yang cukup besar terhadap upaya-upaya untuk mengganggu kedaulatan NKRI dan melanggar 
hukum oleh pihak-pihak tertentu.

D. Permasalahan

Tantangan pembangunan pertahanan ke depan, diantaranya adalah bagaimana pemerintah 
mampu menghadapi arsitektur keamanan regional dan internasional terkait dengan 
perubahan balance of power; antisipasi kejadian konflik teritori terkait kedaulatan dan 
perebutan sumber daya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan 
keamanan siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencana alam. 

Pemenuhan kekuatan pokok minimum mayoritas masih bersumber dari industri pertahanan 
luar negeri, dikarenakan terbatasnya kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri. 
Oleh karena itu, kemandirian pertahanan perlu diwujudkan dengan pengembangan industri 
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pertahanan nasional dan diversifikasi kerjasama pertahanan, sehingga impor kebutuhan 
pertahanan dapat dikurangi. Ke depan, selain dengan melengkapi sejumlah peraturan turunan 
industri pertahanan, pemberdayaan industri pertahanan wajib memperhitungkan siklus 
hidup (life cycle) senjata mulai dari penelitian dan pengembangan, produksi, operasional, 
pemeliharaan, upgrade (peningkatan kemampuan) dan disposal (pembuangan). Untuk 
senjata yang dibeli dari asing, karena belum bisa dikembangkan sendiri, industri pertahanan 
dapat dilibatkan mulai pada tahap produksi, operasional, perawatan dan upgrade melalui 
imbal dagang/offset/kandungan lokal.

Terkait wilayah perbatasan dan pulau terluar, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu 
diselesaikan diantaranya: (1) masih terdapatnya penegasan garis batas antara Indonesia 
dengan negara tetangga yang belum tuntas, diantaranya dengan Malaysia, PNG dan Timor 
Timur, (2) masih terdapatnya permasalahan batas laut yang belum terselesaikan diantaranya 
dengan Thailand dan Malaysia; dan (3) masih diperlukan penambahan pembangunan pos 
pengamanan perbatasan sebagai upaya menjalankan strategi pembangunan kawasan 
perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan dan tetap mengutamakan dimensi keamanan.

9.2. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional

A. Kebijakan

Kebijakan pembangunan keamanan RPJMN 2010-2014 diarahkan melalui: (1) Pemantapan 
tata kelola pencegahan dan penanggulangan serta pemberdayaan masyarakat dalam 
pencegahan tindak terorisme; (2) Akselerasi pelaksanaan program quick win sampai ke 
tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI; (3) Peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi 
teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; (4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian; dan (5) 
Ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, penyediaan fasilitas 
terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika yang terjangkau seluruh lapisan 
masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkotika.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan bidang keamanan meliputi: (1) Terpantaunya dan terdeteksinya 
potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan 
dan penanggulangan tindak terorisme. Tercapainya sasaran ini tercermin dari menurunnya 
intensitas aksi terorisme, meningkatnya sinergitas di antara lembaga yang berwenang dalam 
pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta meningkatnya kesadaran dan ketanggapan 
masyarakat akan bahaya terorisme; (2) Menurunnya tingkat kejahatan (criminal rate) yang 
meliputi kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, serta kekerasan terhadap 
perempuan dan anak menjadi sekitar 105-95 kejadian per 100.000 penduduk. Penurunan 
tingkat kejahatan ini akan berdampak pada meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban 
masyarakat; (3) Meningkatnya persentase penuntasan kejahatan konvensional, transnasional, 
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kontingensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 55-60 persen; (4) 
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang tercermin pada 
dari terselenggaranya pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Kamtibmas 
Prima dan meningkatnya jumlah laporan tindak kriminalitas di masyarakat; (5) Menurunnya 
angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba yang tercermin 
pada menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi di bawah 1,5 persen; 
(6) Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional. Tercapainya sasaran ini 
akan berdampak pada teranulirnya berbagai potensi ancaman keamanan negeri seperti 
terorisme, separatisme, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk kejahatan yang lainnya; 
(7) Terlindunginya informasi negara; dan (8) Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan 
nasional di bidang keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. 

C. Capaian

Pemantapan stabilitas keamanan lain utamanya didukung oleh Program Pemeliharaan 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Program Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Program Penyelidikan dan Penyidikan 
Tindak Pidana, dan Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integtratif.

Pelaksanaan operasional Polri ditinjau dari keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 
lalu lintas, serta penanganan kriminalitas menunjukkan kinerja yang cukup baik. Penanganan 
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas telah berhasil menurunkan 
jumlah kasus kecelakaan (109.319 kasus pada tahun 2010 menjadi 100.106 kasus tahun 2013), 
korban meninggal dunia (31.234 kasus pada tahun 2010 menjadi 26.416 kasus tahun 2013), 
dan luka berat (46.851 kasus pada tahun 2010 menjadi 28.438 kasus tahun 2013). Sementara 
itu, perkembangan empat jenis kriminalitas (kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan 
negara, dan kontijensi) dalam kurun waktu 2004-2014, keseluruhannya cenderung terjadi 
peningkatan (Gambar 9.5). Kecenderungan ini diperkirakan karena meningkatnya faktor 
kriminogen seperti masalah pengangguran, kemiskinan, atau masih tingginya perbedaan 
jumlah antara orang miskin dan orang kaya.

Tinggi rendahnya tingkat kriminalitas tidak berkorelasi secara nyata dengan jumlah aparat 
keamanan (rasio polisi), karena kriminalitas di kota-kota besar dunia cenderung tinggi dengan 
rasio polisi rendah. Oleh karena itu, keberhasilan aparat keamanan dalam menjalankan 
tugasnya dapat diukur dari tinggi rendahnya intensitas keberadaan polisi di masyarakat dan 
kemampuan menyelesaikan tindak pidana. Kehadiran polisi di masyarakat akan berpengaruh 
terhadap resiko tindak pidana yang akan dialami oleh masyarakat, sedangkan kemampuan 
menyelesaikan perkara akan dapat memberikan kepastikan hukum bagi pelaku dan korban 
tindak pidana. Meskipun penyelesaian perkara pada 2004-2014 cenderung meningkat, 
namun penyelesaian perkara pada 2004-2009 terlihat lebih baik. Sementara itu, untuk 
resiko terkena tindak pidana dalam kurun waktu 2004-2013, semakin membesar. Hal ini 
menandakan intensitas kehadiran Polisi di masyarakat masih perlu ditingkatkan.
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Gambar 9.5.

Perkembangan Tindak Kriminalitas
 Tahun 2010-2014

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2010 2011 2012 2013 2014 *)
Konvensional 318,535 334,818 320,011 316,967 91,549 

Transnasional 10,427 8,571 16,218 20,301 10,433 

Kekayaan Negara 3,270 3,905 4,268 4,494 1,534 

Kontinjensi 258 311 662 322 310 

Ju
m

la
h 

Ka
su

s

Sumber: Asrena Polri, 2014
Keterangan: *) Data hingga April 2014

Dalam hal penanganan tindak pidana teorisme, secara akumulatif sejak tahun 2002-2013 
sebanyak 905 orang tersangka teroris telah ditangkap, sebanyak 73 orang dikembalikan 
kepada keluarga, dan 694 orang telah diadili, diantaranya 644 orang sudah mendapatkan 
vonis pengadilan. Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 terdapat kejadian tindak pidana 
terorisme dan operasi penindakan sebanyak 55 kejadian. Sepanjang tahun 2010 - Maret 2014 
Polri telah melaksanakan penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme 
berjumlah 474 orang, dengan perincian 280 tersangka telah divonis pengadilan, 72 orang 
dipulangkan dalam rangka deradikalisasi, 27 tersangka masih dalam proses persidangan, 
24 tersangka dalam proses penyidikan dan 71 tersangka meninggal dunia di TKP sewaktu 
dilaksanakan tahap penindakan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan namun potensi 
ancaman terorisme diprediksi masih cukup tinggi. Oleh karena itu, Polri terus bersinergi 
dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat/pranata sosial untuk melakukan 
langkah-langkah pencegahan serta melaksanakan program deradikalisasi terhadap teroris 
yang sedang dan atau yang telah selesai menjalani proses hukum. 

Terkait pengendalian prevalensi penyalahgunaan narkoba, saat ini terdapat sekitar 250 juta 
orang atau setara 4 persen populasi dunia berusia 15-64 tahun menderita penyalahgunaan 
narkoba (UNODC, 2013). Tindak pidana narkotika bersifat transnasional, menggunakan 
modus operasi canggih, teknologi tinggi, jaringan organisasi luas, dan dalam beberapa kasus 
terkait dengan sumber pendanaan terorisme dan politik. Sesuai dengan hasil Survei Nasional 
Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2014, angka prevalensi penyalahgunaan 
narkoba Indonesia relatif stabil dari angka tahun 2011, 2,2 persen dari total penduduk berusia 
10-59 tahun (sekitar 4 juta orang). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen bila 
dibandingkan dengan prevalensi tahun 2008, sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3 juta orang. 
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Diproyeksikan pada tahun 2020 berdasarkan skenario naik, angka prevalensi penyalahgunaan 
narkoba akan mencapai 2,6 persen atau setara dengan ± 5,0 juta jiwa dari populasi penduduk 
Indonesia. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba masih terus akan menjadi ancaman serius bagi setiap negara. Hal ini diindikasikan 
oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara ilegal, jumlah kasus dan pelaku yang 
terus meningkat, serta pendistribusian yang begitu cepat dan meluas, sehingga jumlah 
korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun terus meningkat.

Gambar 9.6

Perkembangan Kasus dan Tersangka Narkotika                          
 Tahun 2010-2014
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D. Permasalahan

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi masih menjadi tantangan. Sebagai alat 
negara, Polri berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri (Kamdagri). Oleh karena itu, kebijakan peningkatan 
profesionalisme Polri dilakukan melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan 
kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi 
dan manajemen perilaku, termasuk penerapan program quick win oleh Polri sampai ke 
tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI.

Penanggulangan tindak terorisme masih menghadapi permasalahan radikalisme yang 
cenderung meningkat dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Selain itu, payung 
hukum berupa undang-undang tentang penanggulangan terorisme masih belum efektif 
dalam memberantas tindak kejahatan terorisme. Dalam upaya mengatasi permasalahan 
tersebut, perlu dibuat kebijakan negara dalam bidang penegakan hukum yang kuat, dan 
dilakukan suatu upaya berskala nasional dalam rangka mencegah penyebaran ideologi radikal 
melalui Program Nasional Kontra Radikal Terorisme.
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Pemberantasan narkoba memerlukan upaya yang luar biasa, mengingat kondisi Indonesia 
yang strategis, menjadi titik perlintasan dan penyebaran narkoba di kawasan Asia dan Pasifik. 
Ke depan, tantangan Indonesia adalah membangun sistem hukum anti-narkoba yang tegas 
dan tidak kalah keras dibanding dengan Malaysia, Singapura, dan Australia. Selain itu, dari 
sisi supply, selain jenis narkotika yang dikenal saat ini, akhir-akhir ini muncul jenis narkotika 
psikoaktif baru (New Psychoactive Substance/NPS) yang memberikan tantangan bagi 
penanganan peredaran narkoba, khususnya di Asia. Menurut World Drug Report, jumlah NPS 
meningkat dari 166 jenis di tahun 2009 menjadi 251 jenis di pertengahan tahun 2011, 38 
jenis diantaranya sudah masuk ke Indonesia. Sampai dengan Desember 2013, masih ada 24 
NPS yang belum masuk dalam daftar lampiran UU No. 35/2009 Tentang Narkotika, sehingga 
menjadi celah bagi pengguna untuk lolos dari jeratan hukum.
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Pembangunan 
Hukum dan  Aparatur

10

Selama lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, perkembangan capaian pembangunan 
Bidang Hukum dan Aparatur telah menunjukkan kemajuan yang berarti (Tabel 10.1). Sebagian 
besar indikator dalam peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum, terkait penegakan 
hukum dan penanganan kasus korupsi telah berhasil mencapai targetnya di tahun 2014. 
Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah indikator terkait peningkatan penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta 
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, yang tidak mencapai target. Dengan 
demikian, Pemerintah harus terus bekerja keras untuk mewujudkan penyelenggaraan tata 
kelola pemerintahan yang baik.

10.1. Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

A.  Kebijakan

Upaya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan 
melalui: (1) Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan, antara 
lain melalui dukungan penelitian/pengkajian Naskah Akademik; (2) Penyempurnaan 
proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan perencanaan, 
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan 
penyebarluasan; dan (3) Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

B.  Sasaran

Sasaran peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan adalah: (1) Meningkatnya 
kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan ditandai dengan berkurangnya 
jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah; dan (2) Meningkatnya kualitas 
peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi 
masyarakat.
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C.  Capaian

Meningkatnya efektivitas dan kualitas kebijakan memiliki peranan yang kuat dalam 
mendukung pembangunan nasional. Kualitas regulasi dapat menjadi salah satu indikator 
kemudahan berusaha bagi investor domestik maupun asing. Regulasi yang berkualitas akan 
mampu mendukung pertumbuhan iklim investasi dan meningkatkan kinerja daya saing 
Indonesia di tingkat regional dan internasional. Menurut survei Worldwide Governance 
Indicators (WGI), kualitas regulasi Indonesia dari 2004-2012 menunjukkan peningkatan yang 
konsisten. Namun demikian, capaian tersebut harus terus ditingkatkan untuk mendorong 
peningkatan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Bila dibandingkan 
dengan negara-negara lainnya di ASEAN saja, kualitas regulasi Indonesia pada 2014-2012 
masih berada di bawah Thailand, Philipines, Malaysia, dan Cina sebagaimana terlihat pada 
Gambar 10.1.
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Tabel 10.1.

Capaian Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur
Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan Target 
2014

Capaian Notifikasi
Capaian 

20142010 2011 2012 2013 2014

I. Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum

1. Penanganan Kasus oleh MA1)

Perkara ditangani Perkara 10.500 22.315 21.414 21.107 22.449 18.677 
Perkara putus Perkara 10.500 13.719 13.719 10.995 16.034 14.345 

2. Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK2)

Penyelidikan Kasus 80 54 78 77 81 80 
Penyidikan Perkara 75 62 66 48 70 58 
Penuntutan Perkara 65 55 45 36 41 45 
Eksekusi Perkara 0 38 33 32 44 48 

3. Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan3)

Penyidikan Perkara 523 2315 1729 1401 1653 1.537 
Penuntutan Perkara 460 1706 1499 1511 2123 2.225 

II. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

1. Indeks Persepsi
Korupsi4)

Skor
1-10

5,0 2,8 3,0 32*) 32 34 
2. Persentase K/L dengan 

Opini WTP atas Laporan 
Keuangan K/L (Pusat)5)

% 100 63 77 74 74 n.a.**) 

3. Persentase Pemda dg Opini 
WTP atas Laporan Keu. 
Pemda (Daerah)5)

% 60 7 13 23 30 n.a.**) 

III. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Skor Integritas Pelayanan 
Publik (Pusat)6)

Skor
0-10

8,0 6,16 7,07 6,86 7,37 7,22 
1. Peringkat Kemudahan 

Berusaha7)
Peringkat

0-189
75 115 126 129 117***) 114 

IV. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi8)

1.  Indeks Efektivitas 
Pemerintahan

Skor
-2,5 -2,5

0,5 -0,19 -0,24 -0,29 -0,24 n.a.**) 
2. Persentase K/L yang 

Akuntabel % 100 63,3 82,9 95,1 94,1 n.a.**) 
3. Persentase Provinsi yang 

Akuntabel % 80 31,0 63,3 75,8 84,9 n.a.**) 
4. Persentase Kab/Kota yang 

Akuntabel % 60 3,8 12,2 24,4 31,3 n.a.**) 

Sumber: 1 Laporan Tahunan MA, 2010-2013; 2) ACCH-KPK (per Desember 2014); 3) Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI, 2014; 4) 
Transparency International, 2010-2014; 5) BPK-IHPS II 2014; 6) KPK, Intergritas Sektor Publik, 2010-2014; 7) Doing Business (DB) Report, 
2011-2015; 8) KemenPAN dan RB, 2013
Keterangan:
*)Perubahan metode penghitungan mulai tahun 2012, **)data capaian tahun 2014 belum tersedia, ***)bukan peringkat yang tahun 2014 
diterbitkan namun merupakan peringkat pembanding yang mencakup efek dari beberapa faktor seperti koreksi data dan perubahan 
metodologi

   Tercapai;    Tidak Tercapai
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Peringkat kualitas regulasi di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2013 (Gambar 10.1) 
cenderung meningkat. Angka capaian terendah adalah 25,00 pada tahun 2004 yang naik 
secara signifikan sampai pada angka 43,14 dalam kurun waktu dua tahun. Pada tahun-tahun 
berikutnya angka ini sempat beberapa kali mengalami penurunan, lalu kembali menunjukkan 
tren meningkat sejak tahun 2010 hingga pada tahun 2013 angkanya mencapai 46,41. Namun 
dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yaitu China, Malaysia, Singapura, Thailand, 
dan Vietnam, pemerintah masih harus bekerja keras meningkatkan skor dan peringkat 
kualitas regulasi Indonesia (Tabel 10.2)

Gambar 10.1.

Persentil Peringkat Kualitas Regulasi di Indonesia Tahun 2004-2013
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31.37
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Sumber: Worldwide Governance Indicator (WGI), 2013
Ket.: 1)Persentil peringkat dari 215 negara, berkisar dari 0 (terendah) hingga 100 (tertinggi)

Tabel 10.2.

Perbandingan Kualitas Regulasi Indonesia dengan 
Beberapa Negara (Skor dan Percentile Rank)

Thn

N e g a r a

China Indonesia Malaysia Singapore Thailand Vietnam

Skor1)
Per-

centile 
Rank2)

Skor1)
Per-

centile 
Rank2)

Skor1)
Per-

centile 
Rank2)

Skor1)
Per-

centile 
Rank2)

Skor1)
Per-

centile 
Rank2)

Skor1)
Per-

centile 
Rank2)

2004 0,28 44,61 -0,67 25,00 0,49 67,16 1,80 99,02 0,25 63,24 -0,54 30,39

2009 -0,20 45,93 -0,33 39,71 0,31 61,72 1,80 97,01 0,24 57,89 -0,62 29,19

2013 0,31 42,58 -0,20 46,41 0,62 72,25 1,96 100,00 0,21 57,89 -0,65 28,23

Sumber: Worldwide Governance Indicator (WGI), 2014
Ket.:    1) Penilaian performa pemerintahan, dengan kisaran -2.5 (lemah) hingga 2.5 (kuat)
  2)Persentil rangking dari 215 negara, berkisar dari 0 (terendah) hingga 100 (tertinggi)
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Pentingnya peranan Indonesia dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Pasifik menjadikan 
Indonesia sebagai sasaran investasi. Hal ini seharusnya didukung pula oleh perbaikan dan 
peningkatan kualitas regulasi yang mendukung para investor untuk memperoleh kemudahan 
dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Dari The Global Competitiveness Report, Indeks 
Daya Saing Global (Global Competitiveness Index) yang mencakup 148 negara, Indonesia 
terus menunjukkan peningkatan, dari peringkat 50 pada 2012, ke peringkat 34 pada 2014. 
The Global Competitiveness Report merupakan sebuah rapor tahunan oleh World Economic 
Forum. Dari laporan tersebut juga dapat diketahui mengenai beban regulasi (burden of 
government regulation) Indonesia. Beban regulasi di Indonesia pada 2009-2014 masih berada 
pada kisaran angka 3-4 dengan posisi di bawah Cina, Malaysia, dan Singapura (Gambar 10.2). 
Hal ini menunjukkan bahwa tantangan untuk terus membenahi regulasi dengan melakukan 
reformasi regulasi (regulatory reform) di Indonesia masih cukup besar. Perbaikan kualitas 
regulasi di bidang pembangunan, khususnya bidang ekonomi, harus dilakukan utuk mengatasi 
over regulation yang menyulitkan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 
Pencapaian angka Burden of Government Regulation adalah salah satu indikator keberhasilan 
peningkatan daya saing Indonesia baik secara regional maupun internasional.

Gambar 10.2.

Burden Of Government Regulation Tahun 2009-2014

 Sumber: World Bank Report, 2013 (KIB)
 Keterangan: penilaian 1 untuk regulasi yang sangat membebani (over regulation) sampai 7 untuk regulasi 
tidak membebani sama sekali.

Secara khusus, pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Daerah yang mengikat 
bagi eksekutif dan legislatif menjadi wadah untuk menyelaraskan kebutuhan kerangka 
regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Penggantian UU No.10/2004 
dengan UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mendukung 
peningkatan kualitas kebijakan yang berkesesuaian dengan regulasi. Perencanaan Prolegnas 
harus disusun berdasarkan SPPN, RPJPN, RPJMN, dan RKP. Hal ini didukung oleh pasal 18 UU 
No.12/2011 yang mengarahkan kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi untuk disusun 
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sebagai pendukung kebijakan pembangunan yang tersusun dalam perencanaan jangka menengah 
maupun tahunan. Pembenahan regulasi menjadi lebih sederhana dan tertib diharapkan dapat 
mendorong percepatan pembangunan nasional yang lebih berkualitas dan efisien.

Di dalam Prolegnas 2010-2014 yang terdiri atas 258 RUU, sebanyak 83 UU disahkan oleh 
DPR, namun hanya 44 UU (16 persen) yang sesuai dengan RUU Prolegnas 2010-2014. Dalam 
hubungannya dengan RPJMN, 31 usulan pembentukan UU dan 20 RUU (64,5 persen) yang ada 
di RPJMN 2010-2014 dapat ditemukan di dalam Prolegnas 2010-2014. Hingga tahun 2013, 9 
UU (29 persen) berhasil dibentuk dari 31 usulan pembentukan UU. Dengan demikian, capaian 
Prolegnas masih harus terus ditingkatkan. Peranan negara sebagai pembuat regulasi sangat 
signifikan dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang sederhana namun tertib dan 
mampu memfasilitasi penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan bernegara.

Gambar 10.3.

Jumlah Indikator Program 
Terkait Efektivitas Perundangan                   

Tahun 2013
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Gambar 10.4.

Pertumbuhan Capaian Indikator Program Terkait 
Efektivitas Perundangan 

Tahun 2011-2013

Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013                                                                                                                                   

 
Gambar 10.5.

Pencapaian Indikator Program Terkait Efektivitas                        
Perundangan Tahun 2013
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Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
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Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan diperkirakan dicapai melalui: (1) 
Program Pembinaan Hukum Nasional dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, 
Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik 
Peraturan Perundang-undangan, serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka Pembinaan 
dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional; serta (2) Program Pembentukan Hukum 
dengan Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil Evaluasi 
Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, didapatkan bahwa pencapaian kedua program tersebut pada 
tahun 2013 masih perlu ditingkatkan agar persentase indikator yang berhasil mencapai 
target yang ditetapkan dapat melebihi 50 persen. Dilihat dari perkembangan selama tahun 
2011-2013, capaian indikator Program Pembentukan Hukum memiliki pertumbuhan positif 
(34,99 persen), sedangkan capaian indikator Program Pembinaan Hukum Nasional memiliki 
pertumbuhan negatif (-15,21 persen). Dengan demikian, secara umum kinerja pelaksanaan 
kedua program tersebut perlu ditingkatkan agar dapat berkontribusi lebih baik kepada 
pencapaian sasaran peningkatan efektivitas perundang-undangan dalam bidang hukum 
aparatur.

D.  Permasalahan

Tantangan guna mewujudkan peraturan perundang-undangan berkualitas adalah 
proses penyusunan yang transparan melalui mekanisme konsultasi publik sebagaimana 
diamanatkan oleh UU No.12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Baik DPR maupun K/L telah melakukan konsultasi publik dalam proses penyusunan peraturan 
perundang-undangan, namun belum berjalan optimal karena belum ada mekanisme teknis 
baku sebagai pedoman bagi semua pihak. Akibatnya, konsultasi publik hanya menjadi 
mekanisme formal yang diadakan secara sporadis dan seringkali tidak menangkap aspirasi 
masyarakat secara utuh.

10.2.  Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum

A.  Kebijakan

Kebijakan untuk meningkatkan kinerja lembaga di bidang hukum antara lain: (1) Peningkatan 
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan. Hal ini dapat diukur dari 
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan 
dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam 
proses peradilan; (2) Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum. Dalam implementasinya, 
upaya ini perlu dukungan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri atas 
Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan petugas pemasyarakatan; (3) Perbaikan mekanisme seleksi, 
promosi, dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi; 
(4) Perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas; (5) Peningkatan pengawasan 
eksternal dan internal dari upaya penegakan hukum; serta (6) Peningkatan dukungan sarana 
dan prasarana untuk mendukung upaya meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.
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B.  Sasaran

Sasaran peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum adalah peningkatan penyelenggaraan 
tata kelola pemerintahan yang baik dan mencerminkan supremasi hukum serta penegakan 
hak asasi manusia, dengan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, 
bertanggung jawab, dan profesional. Hal ini ditandai oleh diterapkannya sistem peradilan, 
pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.

C.  Capaian

Upaya peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum, diantaranya dilakukan dengan 
peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel, sehingga masyarakat pencari 
keadilan dapat memperoleh akses yang memadai pada lembaga pengadilan dan 
mendapatkan kepastian hukum. Sebagai contoh pencapaian yang baik, Mahkamah Agung 
melakukan pembaruan manajemen perkara yang berarah ke modernisasi demi memberikan 
pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan, serta meningkatkan kredibilitas 
dan transparansi badan peradilan. Salah satunya dilakukan melalui publikasi putusan 
pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang terus meningkat dari tahun ke 
tahun (Gambar 10.7) dan pembentukan Pusat Data Putusan Nasional. Hadirnya Pusat Data 
Putusan Nasional sejak Maret 2011 memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi 
putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Direktori Putusan 
ini dapat dipergunakan sebagai pusat data putusan nasional (national judgement repository).

Gambar 10.6.

Publikasi Putusan Berdasarkan Satuan Kerja
Tahun 2013
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Sumber: Laporan Tahunan MA RI, 2013 (data 2014 belum dipublikasikan)
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Gambar 10.7.

Jumlah Partisipasi Pengadilan dalam Publikasi Putusan 
di Direktori Putusan Tahun 2011-2013

2010 2011 2012 2013 2014

Putusan Terpublikasi 5,819 122,629 234,380 396,588 473,784
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Sumber: Laporan Tahunan MA RI, 2013 (data 2014 belum dipublikasikan)

Dalam rangka percepatan peningkatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung juga 
berkontribusi dalam penataan sistem pemeriksaan berkas perkara dengan implementasi 
e-Dokumen, yang bermanfaat untuk mengeliminasi sampah fisik dan meningkatkan kinerja 
pengadilan. Dampak lain dari penggunaan e-Dokumen adalah dibuatnya SOP pengajuan 
permohonan kasasi atau peninjauan kembali bagi para pihak yang berkepentingan untuk 
melengkapi dokumen elektronik, seperti memori kasasi, kontra memori kasasi, dakwaan, 
dan tuntutan jaksa. Cara ini mendorong pengadilan untuk mematuhi sistem yang berlaku 
sehingga administrasi berkas menjadi tertib dan efisien.

Capaian perlindungan Hak Kekayaaan Intelektual (HKI) menunjukkan peningkatan, terlihat dari 
peningkatan permohonan pendaftaran Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri Industri dari tahun 
ke tahun sebagai salah satu indikator peningkatan kinerja lembaga hukum dalam melayani 
masyarakat. Secara umum, undang-undang HKI nasional yang telah ada saat ini mencakup 
pengaturan yang cukup memadai atas keseluruhan aspek kekayaan intelektual, seperti Paten, 
Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis, dan 
Rahasia Dagang. Namun, amandemen terhadap undang-undang yang berlaku saat ini tetap harus 
dilakukan demi  perlindungan HKI yang memadai dan kepastian hukum bagi pemegang HKI di 
Indonesia, baik lokal maupun asing. Selain itu, revisi juga bertujuan memberikan dasar hukum 
yang kokoh dalam mengelola administrasi HKI dan prosedur penerimaan pendaftaran HKI.

Program dan kegiatan yang diperkirakan mendukung peningkatan kinerja lembaga di 
bidang hukum diantaranya: (1) Program Penyelesaian Perkara, dengan kegiatan Percepatan 
Peningkatan Penyelesaian Perkara; (2) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, 
dengan kegiatan: (a) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, (b) Pengembangan Kebijakan 
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Peradilan Tipikor; dan (3) Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI dengan kegiatan (a) 
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan 
Rahasia Dagang; (b) Penyelenggaraan Sistem Paten.

D.  Permasalahan

Permasalahan penegakan hukum utamanya disebabkan oleh lemahnya substansi hukum 
dalam  sistem legislasi, yang tercermin dari masih banyaknya UU yang dibatalkan oleh 
Mahkamah Konstitusi (mencapai 640 UU). Kondisi ini dilatarbelakangi oleh inkapabilitas 
pembuat undang-undang maupun substansi sistem hukum nasional yang sebagian besar 
masih dipengaruhi oleh sistem hukum yang bercirikan civil law, sehingga substansi hukum 
yang dituangkan masih berorientasi kolonial. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan 
pembangunan politik legislasi yang kuat di segala sektor penegakan hukum, utamanya dalam 
pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi 
penegakan hukum. 

Kualitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan profesionalisme dan integritas 
aparat penegak hukum. Pembenahan sistem rekrutmen SDM penegak hukum perlu didukung 
dengan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja, sistem rekrutmen dan sistem promosi 
dan mutasi yang transparan, serta biaya operasional penegakan hukum yang optimal. Peran 
hukum juga tidak hanya meliputi penegakan hukum, melainkan juga pelayanan hukum. 
Sayangnya, kondisi pelayanan hukum saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan 
yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami 
kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang baik dan berkualitas, baik di pendaftaran 
atau pengurusan dokumen terkait keimigrasian, maupun hak atas kekayaan intelektual (HKI) 
seperti pendaftaran hak cipta dan paten.

10.3.  Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan   
  Bebas KKN

A.  Kebijakan

Kebijakan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN meliputi: (1) 
Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya; (2) Pencegahan KKN melalui penegakan sistem 
integritas aparatur negara; serta (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 
Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan mengadukan terjadinya malpraktik dan 
penyalahgunaan kewenangan serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya 
pembenahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. 

B.  Sasaran

Sasaran dari peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah: (1) Meningkatnya 
Indeks Persepsi Korupsi, (2) Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan 
Korupsi di provinsi/ kabupaten/kota, (3) Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan (4) 
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Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

C.  Capaian

Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah komitmen pemerintah yang dilakukan 
secara sistematis. Dasar untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata 
kelola pemerintahan yang baik adalah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 
(RANPK). Secara internasional komitmen Republik Indonesia untuk ikut serta mencegah 
dan memberantas korupsi dilakukan dengan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Anti Korupsi Tahun 2003 melalui UU No.7/2006 tentang Pengesahan the United Nations 
Convention Against Corruption (UNCAC). Secara nasional, diterapkannya Peraturan Presiden 
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
(Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 
menjadi dasar dari komitmen kuat pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
korupsi.  Kebijakan ini merupakan langkah strategis dan sistematis melalui 6 strategi dengan 
3 indikator besar, Indeks Persepsi Korupsi; Kesesuaian UNCAC dengan regulasi nasional; dan 
Sistem Integritas Nasional yang dilaksanakan tidak saja oleh pemerintah pusat dan daerah, 
namun juga oleh OMS dan organisasi profesi yang menginginkan Indonesia bersih dan bebas 
dari korupsi.

Tabel 10.3.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 
Tahun 2010-2014

Tahun IPK Ranking

2010 2,8 110/178

2011 3,0 100/182

2012* 32 118/174

2013 32 114/177

2014 34 107/175

Keterangan:

*) Mulai tahun 2012, terjadi perubahan skala dari 0-10 menjadi 0-100, di mana semakin tinggi 
angka IPK, semakin semakin bersih negara tersebut dari korupsi

                               
Sumber: Transparency International, 2010-2013

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum memperlihatkan perkembangan yang 
signifikan. Skor IPK pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan, dari sebelumnya 32 pada 
tahun 2013, menjadi 34 (Tabel 10.3). Namun, peringkat Indonesia masih tergolong rendah, 
peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei, walaupun telah meningkat dari peringkat 
tahun sebelumnya (peringkat 144). Pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras untuk 
terus mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Perilaku korupsi pada segala lini sangat 
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berdampak pada dunia usaha, investasi, dan perekonomian sehingga apabila kondisi saat 
ini terus diperbaiki, maka perekonomian Indonesia pun akan semakin membaik. Dalam The 
Global Competitiveness Report 2013-2014, korupsi masih dianggap sebagai permasalahan 
paling dominan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis di Indonesia (Gambar 10.8).

Gambar 10.8.

Faktor Paling Problematik dalam Berbisnis di Indonesia
(Survei The Global Competitiveness Report Tahun 2013-2014)
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Sumber: GCI, 2014

Masyarakat diberikan kebebasan dalam berperan aktif melakukan pemberantasan 
korupsi, khususnya dalam melaporkan dugaan korupsi. Masyarakat dapat menyampaikan 
pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, atau SMS. Selain 
itu, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online melalui KPK 
Whistleblower’s System (KWS). Berikut pada Gambar 10.9 dan Tabel 10.4 adalah rekapitulasi 
pengaduan masyarakat kepada KPK dan rekapitulasi penindakan pidana korupsi oleh KPK 
sepanjang tahun 2009-2014.

Tabel 10.4.

Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi oleh KPK*
Tahun 2010-2014

Penindakan
Tahun

Jumlah
2010 2011 2012 2013 2014

Penyelidikan 54 78 77 81 80 437

Penyidikan 40 39 48 70 58 292

Penuntutan 32 40 36 41 45 226

Inkracht 34 34 28 40 40 215

Eksekusi 36 34 32 44 48 231

Sumber: ACCH-KPK, 2014; *per 31 Desember 2014
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Gambar 10.9.

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat
Tahun 2009-2014
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Sumber: ACCH-KPK, 2015

Dalam rangka mewujudkan tata kelola birokrasi lembaga hukum yang bersih, diperlukan 
penguatan pengawasan yang berperan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja SDM 
penegak hukum maupun lembaga hukum. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh lembaga-
lembaga hukum di Indonesia diantaranya Kejaksaan RI dan KPK yang telah mengupayakan 
penguatan peran pengawasan sebagai skala prioritas dalam pelaksanaannya. Di Kejaksaan 
Agung penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan pada Jaksa Agung Muda ditangani 
oleh lima inspektur, dengan melanjutkan pula sisa laporan pengaduan tahun sebelumnya. 
Pada tahun 2013 laporan pengaduan yang ada berjumlah 1.173 laporan, dengan 778 laporan 
terselesaikan dan 395 laporan yang masih dalam proses.

Tabel 10.5.

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Tahun 2010-2014

Kegiatan Satuan
Tahun

2010* 2011 2012 2013 2014**

Penyusunan Pedoman Teknis SPIP pedoman 27 7 5 5 -

Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda - - 46 93 50

Sosialisasi/Workshop SPIP K/L/Pemda 374 119 120 120 5

Pendidikan dan Pelatihan SPIP Orang 5.805 4.435 2.722 2.445 93

Pemetaan (diagnostic assessment)
Penerapan SPIP K/L/Pemda 66 136 67 - -

Bimbingan dan Konsultasi SPIP K/L/Pemda 64 269 250 218 17

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    *  :  Kegiatan Pembinaan SPIP baru secara penuh terlaksana pada tahun 2010
**  :  Data hingga April 2014
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Dengan berpedoman pada PP No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada K/L/Pemda 
terus ditingkatkan. Diharapkan bahwa hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kehandalan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP 
adalah: (1) Penyusunan SOP pembinaan SPIP; (2) Penyelenggaraan diklat dan bimbingan 
serta konsultasi SPIP; (3) Pemetaan penerapan SPIP (diagnostic assessment) untuk 
mengevaluasi kualitas penerapan SPIP pada instansi pusat dan daerah. Kegiatan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP hingga April 2014 disajikan dalam Tabel 10.4. Namun, penguatan 
penerapan SPIP perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP). Pemerintah melakukan pembinaan tata kelola APIP dan pembinaan 
Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Hingga saat ini terdapat sekitar 12 ribu Pejabat Fungsional 
Auditor (PFA) yang tersebar pada 57 unit APIP Pusat dan 350 APIP daerah. Namun, jumlah 
PFA yang ada saat ini baru memenuhi 27,4 persen dari kebutuhan formasi auditor sebanyak 
46 ribu auditor.

Hal lain yang menunjukkan kemajuan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara 
adalah semakin membaiknya kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. 
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 yang diterbitkan 
BPK, K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 74 
persen, pemerintah provinsi 61 persen, dan pemerintah kabupaten/kota 24,94 persen. 
Kondisi tersebut jauh meningkat dari tahun 2009, dimana K/L yang memperoleh opini WTP 
41,5 persen, Pemerintah Provinsi 3 persen, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 0,7 persen. 
Perkembangan dari tahun ke tahun terdapat pada Gambar 10.10.

Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, yang salah satunya 
ditunjukkan oleh perkembangan IPK, didukung oleh program dan kegiatan antara lain: (1) 
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terwujud dalam kegiatan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana korupsi oleh KPK dan Kejaksaan Agung 
RI sebagai Lembaga terkait; (2) Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; serta (3) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan 
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditunjukkan salah 
satunya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui kegiatan Pengendalian/
pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi.
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Gambar 10.10.

Perkembangan Opini BPK atas LKKL dan LKPD 
Tahun 2009-2013

 Sumber: BPK IHPS II, 2014  

D.  Permasalahan

Salah satu tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah 
memastikan target yang ditentukan merupakan target yang terukur dan seoptimal mungkin 
menggambarkan upaya dan komitmen pemerintah untuk melakukan pencegahan dan 
pemberantasan korupsi. Penggunaan IPK sebagai indikator keberhasilan masih perlu dikaji 
dan disepakati lebih lanjut. Hal ini dikarenakan adanya perubahan metodologi dalam proses 
penentuan IPK, yang menyebabkan target yang telah ditentukan menjadi tidak relevan. Selain 
itu, substansi IPK hanya berorientasi pada pengusaha/pebisnis, bukan pada upaya penegakan 
hukum perkara korupsi secara komprehensif. Disamping itu, IPK tidak dapat dijadikan 
perbandingan kemajuan tiap tahun karena aspek yang diukur berbeda tiap tahunnya.

Permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian sasaran utama upaya 
pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga tahun 2014 adalah masih rendahnya 
komitmen aparatur negara di tingkat pusat dan daerah mengenai upaya pencegahan 
dan pemberantasan korupsi, serta rendahnya tingkat permisifitas masyarakat Indonesia 
terhadap korupsi. Walaupun Indonesia belum memiliki ukuran yang tepat dalam mengukur 
korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survei nasional dan internasional yang ada menunjukkan 
bahwa korupsi  secara umum menghambat daya saing suatu bangsa, termasuk Indonesia. 
Pascareformasi digulirkan dan otonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi masalah 
utama yang menghambat tujuan pembangunan nasional.
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Tantangan pemberantasan korupsi lainnya adalah perlunya peningkatan upaya perampasan 
aset hasil tindak pidana korupsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Khusus di luar 
negeri, kerja sama antarnegara perlu ditingkatkan melalui mekanisme kerja sama timbal 
balik. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga memerlukan perbaikan dalam 
pengelolaan aset hasil korupsi melalui optimalisasi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan 
Rampasan (Rupbasan), baik mencakup dasar hukum percepatan lelang maupun sarana 
prasana pemeliharaan.

10.4.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

A.  Kebijakan

Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi: (1) Perkuatan manajemen dan 
sistem pelayanan publik nasional; (2) Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan 
publik; dan (3) Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik. 

B.  Sasaran

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya skor Integritas Pelayanan 
Publik pada unit layanan di instansi pusat, meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik 
pada unit layanan di instansi daerah, dan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha.

C.  Capaian

Pemerintah telah berupaya mewujudkan aparatur negara yang profesional melalui 
reformasi birokrasi dan tatakelola. Hasil yang diperoleh antara lain: (1) Meningkatnya 
kualitas pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan meningkatnya secara signifikan 
kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan K/L, dan laporan keuangan 
pemerintah provinsi; (2) Meningkatnya efisiensi keuangan negara, terutama sebagai hasil 
dari proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; (3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah terutama pada K/L dan pemerintah provinsi; (4) Pelayanan publik yang 
semakin baik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai layanan 
publik, seperti di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, perijinan penanaman modal, 
pelayanan kepabeanan melalui sistem NSW, perijinan di bidang perdagangan (INA-trade), 
pelayanan sertifikasi tanah dengan sistem larasita, dan lain-lain; (5) Tersedianya kerangka 
kebijakan sebagai pondasi yang kokoh bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) 
Terciptanya manajemen SDM aparatur yang kompetitif dan berbasis merit melalui inovasi 
dalam sistem perencanaan formasi, rekrutmen, seleksi, promosi, manajemen kinerja pegawai, 
penegakan disiplin, serta (7) Telah terbangunnya kerangka kebijakan dan kelembagaan untuk 
mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L maupun pemda.

Pemerintah mengembangkan berbagai instrumen penilaian kinerja pelayanan publik 
serta memberikan penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berkinerja baik untuk 
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. KPK melakukan survei terhadap 
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penyelenggara pelayanan yang hasilnya disajikan dalam bentuk Skor Integritas Pelayanan 
Publik sebagaimana pada Tabel. 10.6. Kementerian PAN dan RB juga mendorong peningkatan 
kinerja pelayanan publik, yang dilakukan antara lain dengan: (1) Pemberian penghargaan 
Citra Pelayanan Prima kepada unit-unit pelayanan publik dan Citra Bakti Abdi Negara untuk 
K/L/Pemda; (2) Penerapan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit 
penyelenggaraan pelayanan publik; (3) Pengembangan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik 
Nasional yang diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh sistem 
pengaduan pelayanan publik.

Tabel 10.6.

Perkembangan Skor Integritas Pelayanan Publik 
Tahun 2009-2014

No Indikator Satuan
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Skor integritas pelayanan publik 
pada unit layanan di instansi 
pusat

Skor 6,64 6,16 7,07 6,86 7,37 7,22

2 Skor integritas pelayanan publik 
pada unit layanan di instansi 
daerah

Skor 6,46 5,26 6,00 6,32 6,82 -

Sumber: KPK, 2013  

Tabel 10.7.

Tabel Sembilan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 
Tahun 2014

No. Inovasi Pelayanan Publik Instansi

1 Government Resource Management System (GRMS) Kota Surabaya

2 Pelayanan Karantina Ikan PASTI, KIPM Kelas II Semarang Kementerian Kelautan dan Perikanan

3 Wilayah Bebas dari Korupsi pada Jembatan Timbang  Provinsi Jawa Timur

4 Format Kendali Hulu Hilir Pemerintah Aceh

5 Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar Kota Banjar Baru

6 Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Online Kemkumham

7 KM 0 Pro Poor - Jabar  Provinsi Jawa Barat

8 Kampung Media, Penyebarluasan Informasi Berbasis Komunitas Provinsi NTB

9 Surabaya Single Window Kota Surabaya

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2014 

KPBPB: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
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Boks 11. 

Tata Kelola Pelayanan Publik RSUD Kota Yogyakarta
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta merupakan 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status rumah sakit 
kelas B pendidikan pada tahun 2014. Perbaikan terus menerus 
dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
Kota Yogyakarta tercermin dari visi (terwujudnya pelayanan prima 
dan menjadi pilihan utama masyarakat) dan moto (melayani dengan 
senyum dan upaya terbaik) yang dipilih. Aspek perbaikan tata kelola 
pelayanan yang juga dijunjung tinggi adalah transparansi pelayanan, 
terutama dalam hal jenis dan tarif pelayanan. Pelayanan unggulan 

RSUD Kota Yogyakarta antara lain klinik perjanjian/klinik sore, terapi wicara, pelayanan pemeriksaan 
endoskopi, klinik pelayanan gigi, klinik tumbuh kembang anak, klinik kulit dan kelamin, dan 
laparoscopy. Keunggulan lainnya adalah jumlah dan kapasitas dokter serta tenaga kesehatan yang 
memadai, serta alat-alat medis dan  penunjang diagnostic yang terus dilengkapi, sehingga pasien 
tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain, semua dapat dilayani hingga tuntas.

Dari sisi pengguna layanan, salah satu aspek pelayanan yang dinilai telah banyak mengalami 
kemajuan adalah kecepatan pelayanan. Peningkatan kecepatan layanan ini diutarakan oleh salah 
satu pengunjung/pasien rawat jalan saat ditanyakan secara spontan, yaitu dari mulai pendaftaran 
pada pukul 09.00 telah selesai dilayani oleh dokter, mendapatkan obat, dan melakukan pembayaran 
pada pukul 11.00. Hal ini terlihat dari antrian pengunjung yang sudah terlihat sepi, baik di depo obat 
ataupun loket pembayaran, oleh karena sudah selesai memperoleh pelayanan pulang rawat jalan. 

Inovasi yang dilakukan RSUD Kota Yogyakarta antara lain: (1) Menetapkan 15 standar pelayanan 
publik di tahun 2013 dan 2014 sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih terjamin untuk 
kepastian waktu, alur, dan tarif pelayanan; (2) Tidak ada diskriminasi pelayanan kesehatan antara 
masyarakat miskin (peserta Jamkesos, Jamkesda, JKN) dengan masyarakat umum lainnya, semua 
pelayanan dilakukan berdasarkan SOP yang ditetapkan; (3) Membuka Klinik Sore/Klinik Perjanjian 
dengan pendaftaran dapat dilakukan melalui telepon (tidak harus datang langsung dan mengambil 
antrian seperti di poliklinik rawat jalan pagi); (4) Mengukur kinerja pelayanan dengan Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian IKM pada Semester II Tahun 2014 adalah 76,81 (masuk dalam 
kategori interval IKM antara 62,51-81,25) dengan kesimpulan kinerja unit pelayanan Baik.

Permasalahan yang masih dihadapi RSUD 
Kota Yogyakarta antara lain: (i) Membludaknya 
antrian pengunjung rawat jalan dan adanya 
oknum calo antrian; dan (ii) Adanya oknum 
yang melakukan tindak korupsi pada bagian 
pelayanan keuangan. Adapun tindak lanjut 
yang dilakukan adalah: (i) Menetapkan waktu 
buka antrian dan waktu buka pintu masuk pada 
pukul 06.30, sehingga tidak ada pengunjung 
yang mengambil nomor antrian sebelum waktu 
tersebut; (ii) Akan disediakan mesin barcode  
antrian untuk mengurangi calo antrian; (iii) 
Membentuk tim pengendali/monitoring 
untuk memantau dan memverifikasi proses 
penyelesaian biaya rawat jalan maupun rawat 
inap di kasir; dan (iv) Menyatukan lokasi kasir 
rawat jalan dan rawat inap, BPD DIY, dan depo 
obat sehingga pelayanan lebih terkontrol.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi DIY Yogyakarta, 2015

Standar Pelayanan Publik Tahun 2013
1. Respon time pelayanan dokter instalasi rawat darurat 
2. Pelayanan jam visite dokter spesialis 
3. Pelayanan obat jadi (non racikan) bagi pasien rawat jalan 
4. Pelayanan konsultasi gizi 
5. Pelayanan penerbitan duplikat surat keterangan 

kelahiran 
6. Pelayanan pengelolaan aduan dan keluhan 
7. Pelayanan pemulasaraan jenazah lengkap

Standar Pelayanan Publik Tahun 2014
1. Standar Pelayanan Administrasi Pulang  Rawat Jalan 

Pasien JKN
2. Standar Pelayanan Administrasi Pulang Rawat Inap 

Pasien JKN
3. Standar Pelayanan Administrasi Pulang IRD Pasien JKN
4. Standar Pelayanan Legalisir Dokumen
5. Standar Pelayanan Waktu Tunggu Operasi Elektif di 

IBS
6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kimia Darah dan 

Rutin untuk Pasien Rawat Jalan 
7. Standar Pelayanan Rontgen Pasien Rawat jalan di 

Instalasi Radiologi 
8.  Standar Pelayanan Pemberian Makanan Ke Pasien
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Pemerintah mendorong tumbuhnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui 
penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik. Pada tahun 2014, kompetisi ini diikuti 
oleh 515 inovator terdaftar. Dari proses pelaksanaan kompetisi tersebut, dihasilkan sembilan 
inovasi pelayanan publik terbaik, sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.7.

Tabel 10.8.

Rekapitulasi Penyelenggara PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2010-2013

No Daerah Jumlah 

Penyelenggaraan PTSP Implementasi SPIPISE
Pembentukan 

Daerah Baru

2010 2011 2012 2013
Belum 

Terbentuk
 Tahun 2013

2010 2011 2012 2013 2012 2013

1 Provinsi 34 29 32 33 33 1 28 28 28 28 1 0

2 Kabupaten 412 263 302 328 336 76 27 61 99 126 10 3

3 Kota 102 75 85 93 93 9 12 27 38 41 4 0

4 KPBPB 4 3 3 3 3 1 0 1 2 3 0 0

TOTAL 552 370 422 457 465 87 67 117 167 198 15 3

Sumber: BKPM, 2013 

 Tabel 10.9.

SPM yang Telah Ditetapkan

No. Bidang Tahun Pene-
tapan

Jenis             
Pelayanan

Jumlah Indika-
tor

Target Pencapa-
ian

1 Kesehatan 2008 4 18 2015

2 Sosial 2008 4 7 2015

3 Lingkungan Hidup 2008 4 4 2013

4 Pemdagri 2008/2012 3 11 2015

5 Perumahan Rakyat 2008 2 3 2025

6 PP dan PA 2010 5 8 2014

7 KB dan KS 2010 3 9 2014

8 Pendidikan Dasar 2010 2 27 2014

9 PU dan PR 2010 8 23 2014

10 Ketenagakerjaan 2010 5 8 2016

11 Kominfo 2010 2 6 2014

12 Ketahanan Pangan 2010 4 7 2015

13 Kesenian 2010 2 7 2014

14 Perhubungan 2011 4 26 2014

15 Penanaman Modal 2011 7 10 2014

Jumlah 65 174
     
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2013
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Dukungan sejumlah output dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain dari 
penyelenggaraan PTSP dan pengimplementasian SPIPISE yang telah meningkat secara 
signifikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 10.8. Hal ini memperlihatkan 
makin meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan. 
Selain itu, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik telah diterbitkan PP 
No.65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
Pencapaiannya, dalam rangka melaksanakan urusan wajib daerah yang berkaitan langsung 
dengan pelayanan dasar, telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
antara lain bidang kesehatan, sosial, lingkungan hidup, pendidikan dasar, ketenagakerjaan, 
dan penanaman modal, yang terdiri atas 65 jenis pelayanan dan 174 indikator, sebagaimana 
pada Tabel 10.9.

Nilai indeks kemudahan berusaha menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan 
pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. 
Indonesia dinilai masih belum cukup bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain 
terutama dengan negara dalam satu kawasan ASEAN. Berdasarkan laporan Doing Business 
2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Indonesia berada 
pada urutan ketujuh atau berada di bawah Singapura (1), Malaysia (6), Thailand (18), Brunei 
Darussalam (59), Vietnam (99), dan Filipina (108). Dalam laporan yang membahas mengenai 
kemudahan dalam melakukan usaha berdasarkan sepuluh indikator tersebut, dari 189 negara 
dan kawasan ekonomi di dunia Indonesia berada di urutan ke-120. Indonesia hanya unggul 
dari Kamboja (137), Laos (159), dan Myanmar (182).  

Perbaikan pelayanan publik juga ditandai dengan semakin meluasnya penerapan e-services 
pada berbagai jenis pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti: e-licensing 
(inatrade), e-tax (layanan pajak online), e-pasport, sisminbakum (registrasi perusahaan 
online), SPIPISE online (penanaman modal), sistem pendaftaran jaminan fidusia online, 
Surabaya single window, dan SAPK online (layanan kepegawaian).

Dalam hal perdagangan, saat ini seluruh perijinan impor telah dapat diakses secara online 
melalui website INATRADE dengan menggunakan hak akses yang diintegrasikan ke dalam 
sistem NSW sehingga mampu meningkatkan proses kelancaran arus barang dan peningkatan 
daya saing. Total perijinan perdagangan luar negeri yang telah dapat dilakukan melalui 
INATRADE (telah dapat dilakukan secara online) adalah 89 perizinan, terdiri atas 53 perizinan 
impor dan 36 perizinan ekspor. Jika sebelumnya penyelesaian perijinan memakan waktu 
antara 5-15 hari kerja kemudian setelah penerapan sistem ini waktu persetujuan permohonan 
perijinan menjadi sekitar 1-6 hari kerja. Sehingga, waktu penyelesaian permohonan perijinan 
menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya. Untuk mendukung para eksportir, peningkatan 
manajemen layanan juga dilakukan dengan meningkatkan fasilitaspada Instansi Penerbit 
Surat Keterangan Asal (IPSKA) di daerah, melalui sarana otomasi dan sistem elektronik. Dari 
keseluruhan 85 IPSKA yang ada, 28 IPSKA sudah menggunakan sistem otomasi dan saat ini 
sudah dapat terintegrasi dengan sisten INATRADE, sedangkan 57  IPSKA lainnya saat ini sudah 
dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA secara on-line melalui internet. Hal ini, 
selain meningkatkan pelayanan bagi para eksportir juga sesuai dengan komitmen Indonesia 
pada ASEAN Economic Community.
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Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan diantaranya dengan: (1) Program Pengelolaan 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah melalui kegiatan Penetapan indikator kinerja utama 
pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan 
indikator jumlah SPM yang ditetapkan; (2) Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi dengan kegiatan: (a) Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di 
bidang kesejahteraan sosial, (b) Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di 150 
unit bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan.

D.  Permasalahan

Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 
publik, juga disadari bahwa pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik 
sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang 
semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Meskipun mentalitas birokrat telah 
berubah dari mentalitas penguasa menjadi mentalitas pelayan masyarakat, perubahan itu 
diyakini belum cukup meluas di kalangan birokrasi. Sebagian besar birokrat kita masih belum 
menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang harus dipenuhi hak-haknya. 
Selanjutnya, manajemen pelayanan publik masih perlu pembenahan. Sebagian besar unit 
pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan 
memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping 
itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, 
dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong 
kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan 
keluhan yang efektif. 

10.5.  Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

A.  Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 
adalah: (1) Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure 
follow function. Upaya ini meliputi penataan kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi 
lebih proporsional, efektif, dan efisien dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak 
tumpang tindih antarunit kerja dan antarinstansi; (2) Pengembangan sistem ketatalaksanaan 
untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja 
pemerintahan; (3) Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur 
yang diarahkan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera.

B.  Sasaran

Sasaran dari peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah meningkatnya 
skor Indeks Efektivitas Pemerintahan dan instansi pemerintah yang akuntabel.
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C.  Capaian

Meskipun berbagai kebijakan telah banyak dilakukan dan kemajuan pun telah dicapai, 
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak dikeluhkan. Dari beberapa 
indikator yang ada, penilaian tersebut mendapatkan pembenaran. Memang peringkat 
Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam penilaian government 
effectiveness yang dilakukan oleh Bank Dunia. Berdasarkan indikator tersebut Indonesia 
memperoleh peringkat 48 (skor -0,20) pada tahun 2010, peringkat 46 (skor -0,25) pada tahun 
2011, dan peringkat 44 (skor -0,29) pada tahun 2012. Namun, nilai itu masih terlalu rendah, 
dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara tetangga. 
Dalam hal ini, efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah efektivitas pemerintahan 
Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi 
aparat pemerintah. Selanjutnya, indeks daya saing global (global competitiveness index) yang 
dipublikasikan oleh World Economic Forum tahun 2010-2014, juga memperlihatkan posisi 
Indonesia di bawah Malaysia dan Thailand. Posisi Indonesia masih menduduki peringkat 
50 pada tahun 2012-2013, namun pada 2013-2014 posisi Indonesia naik cukup signifikan 
menjadi peringkat 38.

Gambar 10.11.

Perkembangan Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabel
Tahun 2007-2013

Sumber: Kementerian PAN &RB, 2013

Terkait akuntabilitas kinerja birokrasi, Inpres No.7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) dan PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah menjadi landasan kebijakan dari penerapan manajemen kinerja. 
Melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
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Pemerintah, atas penyelenggaraan manajemen kinerja pada seluruh instansi pemerintah 
pusat (K/L) dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) setiap tahunnya. Hasil 
evaluasi memperlihatkan kemajuan yang berarti dengan meningkatnya instansi pemerintah 
baik pusat maupun daerah yang akuntabel. Instansi yang memperoleh nilai baik dengan 
kategori CC ke atas terus meningkat, yang berarti instansi tersebut telah memiliki akuntabilitas 
kinerja yang baik, taat kebijakan, mengimplementasikan budaya kinerja, hasil kinerjanya optimal, 
dan memiliki sistem informasi manajemen kinerja untuk pertanggungjawaban. Gambaran makin 
meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada Gambar 10.11.

Tabel 10.10.

The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project 
Tahun 2010-2013

Indikator
2010 2011 2012 2013

Est. Rank Est. Rank Est. Rank Est. Rank

Voice and Accountability -0,07 47,87 -0,04 47,89 0,04 51,18 0,00 61,14

Political Stability and          
Absence of Violence/                 
Terrorism

-0,85 20,75 -0,77 22,17 -0,58 27,96 -0.50 28,51

Government Effectiveness -0,20 447,85 -0,25 46,45 -0,29 44,02 -0,24 45,45

Regulatory Quality -0,39 37,80 -0,33 40,76 -0,28 43,06 -0,20 46,41

Rule of Law -0,64 31,75 -0,61 31,92 -0,60 34,12 -0,55 36,49

Control of Corruption -0,75 25,24 -0,68 26,54 -0,66 28,23 -0,62 31,58

Sumber: WGI, 2014
Est: Penilaian performa pemerintahan, dengan kisaran -2.5 (lemah) hingga 2.5 (kuat)
Rank: Persentil rangking dari 215 negara, berkisar dari 0 (terendah) hingga 100 (tertinggi)

Pemerintahan terdiri dari tradisi dan institusi dimana kewenangan di sebuah negara 
dilaksanakan. Hal ini termasuk proses bagaimana pemerintah dipilih, diawasi, dan digantikan; 
kapasitas pemerintah untuk secara efektif merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang 
sehat; dan sikap masyarakat terhadap lembaga yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial 
di masyarakat. The Worldwide Governance Indicators (WGI) Project melaporkan indikator 
pemerintahan secara agregat dan individual untuk pada 215 negara sejak tahun 1996 hingga 
yang terbaru tahun 2013 (Tabel 10.10).
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Boks 12.

Pelayanan Prima Badan Penananaman Modal dan Promosi  
(BPMDP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)                                       

Provinsi Kalimantan Tengah

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Tengah, 
berdiri pada awal 2014 disatukan dengan Badan Penananaman Modal 
dan Promosi (BPMDP), dianggap cukup terlambat dibandingkan 
provinsi lainnya di wilayah Kalimantan yang telah lebih dahulu 
memiliki PTSP di tingkat provinsi.  Hingga saat ini, berdasarkan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.16/2013, BPMPD-
PTSP Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan pelimpahan 
wewenang perizinan dan non perizinan pada 12 sektor, yaitu: (1) 
Penanaman Modal; (2) Kesehatan; (3) Perhubungan, Komunikasi, 
dan Informatika; (4) Sosial; (5) Ketenagakerjaan; (6) Koperasi dan 
UMKM; (7) Perikanan dan Kelautan; (8) Kehutanan; (9) Perkebunan; 
(10) Energi dan Sumber Daya Mineral; (11) Perindustrian dan 
Perdagangan; serta (12) Lingkungan Hidup. Kewenangan semua 
perizinan dan non perizinan yang berada pada dinas provinsi sedang 

dalam proses untuk dilimpahkan pada BPMDP-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan, 
nantinya semua perizinan dan non perizinan akan dapat dilakukan di tempat ini. Perizinan yang 
cukup besar cakupannya yang telah dilakukan adalah izin pembangunan rel kereta api.

Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perizinan, BPMDP-PTSP Provinsi 
Kalimantan Tengah telah memiliki website yang sangat bermanfaat. Melalui website tersebut, 
masyarakan dapat memperoleh info seputar layanan, antara lain mengenai jenis perizinan 
beserta jangka waktu pengurusannya, prosedur, dan syarat administrasi perizinan. Untuk 
mempromosikan peluang dan potensi investasi di Kalimantan Tengah, informasi mengenai hal 
tersebut juga tersedia di web ini.  Selain itu, tersedia pula halaman pengaduan masyarakat 
yang memungkinkan masyarakat memberikan saran, kritik, atau pengaduan mengenai kinerja 
BPMDP-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

Kewenangan yang dimiliki BPMDP-PTSP Provinsi Kalimantan Tengah mencakup perizinan dan 
non perizinan lintas wilayah kabupaten/kota. Perizinan dan non perizinan lebih sering dan aktif 
berada pada PTSP kabupaten/kota karena proyek ataupun usaha dijalankan pada kabupaten/
kota tersebut. Total PTSP kabupaten/kota pada Provinsi Kalimantan tengah berjumlah 14, 
dengan kondisi kelembagaan yang berbeda-beda tergantung pada anggaran APBD kabupaten/
kota. Jika anggaran memadai, PTSP kabupaten/kota dijadikan satu institusi sendiri. Jika tidak, 
PTSP kabupaten/kota digabungkan dengan SKPD lainnya. 
Permasalahan yang seringkali timbul adalah kurangnya 
koordinasi antara PTSP kabupaten/kota dengan BPMDP-PTSP 
provinsi. Padahal, mekanisme perizinan dan non perizinan 
menempatkan BPMDP-PTSP provinsi sebagai pemberi 
rekomendasi yang akan diteruskan kepada pemerintah 
pusat. Dengan demikian, perlu adanya regulasi yang secara 
jelas mengatur koordinasi antara PTSP provinsi dan PTSP 
kabupaten/kota agar alur pengurusan perizinan dapat 
dijalankan secara lancar dan konsisten. Namun demikian, BPMDP-PTSP Provinsi Kalimantan 
Tengah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan cita-
citanya untuk memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, tepat, akurat, transparan, 
dan akuntabel.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Kalimantan Tengah, 2015
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Pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif, efisien dan produktif, mensyaratkan sosok 
birokrasi pemerintah yang unggul dan kapabel. Pada aspek kelembagaan instansi pemerintah, 
UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara merupakan basis penataan organisasi K/L. 
Setelah terwujudnya konsolidasi struktural dan penyempurnaan hubungan kelembagaan 
diantara K/L yang membidangi pendayagunaan aparatur negara (Kemenpan dan RB, LAN 
dan BKN), maka penataan kelembagaan terus diperluas dan fokus pada bidang/sektor yang 
strategis. Sejalan hal tersebut, telah dibentuk Tim Penataan Organisasi K/L, yang tahun 2013 
telah melakukan evaluasi terhadap 13 K/L,  kemudian  dilanjutkan  tahun 2014 terhadap 
19 Kementerian. Terkait Lembaga Non Struktural, pada akhir tahun 2014, pemerintah telah 
menerbitkan Perpres No.176/2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non Struktural (LNS).

Pada aspek bisnis proses, beberapa kebijakan yang mendasari implementasi penerapan 
e-government antara lain UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 
No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Inpres No.3/2003 tentang Kebijakan 
dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Penerapan e-government dalam 
birokrasi pemerintah sudah dimulai, misalnya dalam bentuk: (a) government to citizen 
(G2C) melalui penerapan e-KTP, e-Immigration; (b) government to bussiness (G2B) melalui 
penerapan e-Procurement, Ina Trade, National Single Windows (NSW); (c) government 
to government (G2G) melalui penerapan e-Planning, e-Budgeting, e-Auditing. Inisiatif 
Open Government Indonesia (OGI) telah disebarluaskan dan diimplementasikan secara 
bertahap pada birokrasi pemerintah. Kementerian PAN dan RB telah membentuk Tim Kerja 
E-Government guna meningkatkan sinergi dalam pengembangan kebijakan e-government, 
melalui koordinasi dengan Kemkominfo, dan K/L terkait lainnya.

Di bidang kearsipan, dengan berlakunya UU No.43/2009 tentang Kearsipan dan PP 
No.28/2012 tentang pelaksanaan UU No.43/2009 tentang Kearsipan, penguatan manajemen    
kearsipan berbasis TIK melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem 
Informasi Kearsipan Statis (SIKS), serta pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional  
(SIKN)  dan  jaringan  Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset 
terus dikembangkan. Ke depan, sistem kearsipan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
pengembangan birokrasi modern melalui peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan 
pemanfaatan arsip. 

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dilaksanakan melalui Program 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan (a) Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Penilaian Kinerja Aparatur, (b) Pembinaan Penerapan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

D.  Permasalahan

Permasalahan dalam akuntabilitas kinerja birokrasi adalah belum optimalnya penataan 
kelembagaan instansi pemerintah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan 
rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi 
dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, hubungan kelembagaan 
antarunit kerja dan antarinstansi menjadi tidak produktif. Disamping itu, keberadaan lembaga 



Evaluasi RPJMN 2010-2014X - 26

Evaluasi Bidang RPJMN 2010-2014 Evaluasi Bidang  RPJMN 2010-2014 XII  - PBXII - PB

non struktural yang semakin banyak jumlahnya, seperti komisi, dewan, dan lainnya semakin 
menambah kerumitan dalam pengaturan kelembagaan, terutama dilihat dari sisi konflik 
kewenangan, dan beban anggaran negara yang makin besar. Hingga saat ini, kelembagaan 
birokrasi pemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yakni organisasi 
gemuk, secara makro maupun mikro; fragmented dan tumpang tindih fungsi; serta banyaknya 
UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi 
menimbulkan over institusi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Problem kelembagaan 
tersebut mengakibatkan adanya inefisiensi, menghambat koordinasi dan sinkronisasi, dan 
implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terjadi. Data KPK 
hingga Juli 2014 menunjukkan kasus korupsi masih didominasi oleh kasus penyimpangan 
dalam pengadaan barang dan jasa dengan jumlah kasus sebanyak 123 kasus, yang disebabkan 
oleh antara lain: (a) belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik, data LKPP hingga 
2013 menunjukkan hanya 30 persen dari pagu anggaran belanja pengadaan yang dibelanjakan 
melalui e-proc; (b) sistem e-proc (e-tendering) yang ada belum seluruhnya berlangsung secara 
elektronik; (c) cakupan produk dalam sistem e-catalogue masih terbatas; (d) integritas dan 
profesionalisme pejabat pengadaan belum optimal; dan (e) sebagian besar K/L/Pemda belum 
membentuk unit layanan pengadaan (ULP).   Oleh   karena   itu, tantangan ke depan yang 
perlu direspon antara lain: peningkatan standarisasi dan kualitas LPSE, perluasan cakupan 
produk dalam e-catalogue, penataan kelembagaan ULP, pengembangan Jabatan Fungsional 
Pengadaan, pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi guna meningkatkan efisiensi 
pengadaan barang/jasa, serta penguatan e-procurement yang didukung dengan database 
penyedia (data penyedia terkualifikasi dan kinerjanya).

Permasalahan lainnya adalah: (1) Belum efektif, efisien, transparan, dan partisipatifnya 
bisnis proses baik pada tingkat makro maupun mikro; (2) Belum meratanya penerapan 
e-government pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan 
belum terintegrasi; dan (3) Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam 
pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK.
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Pembangunan 
Wilayah dan Tata Ruang

11

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dalam Pembangunan Bidang Wilayah 
dan Tata Ruang pada tahun 2010-2014, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi 
kesenjangan wilayah. Sebagian besar penduduk Indonesia mendiami kawasan perdesaan, 
diperkirakan cakupan kawasan perdesaan sekitar 82 persen dari wilayah Indonesia dengan 
penduduk sekitar 131,8 juta jiwa atau lebih dari 56,86 persen penduduk di Indonesia 
bertempat tinggal dan menggantungkan hidup di perdesaan (BPS, 2009). Oleh karena itu, 
pembangunan perdesaan yang merupakan salah satu elemen pelaksanaan pembangunan 
wilayah merupakan hal penting untuk mendapatkan perhatian dan prioritas tinggi dalam 
pembangunan nasional. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah tertinggal juga merupakan 
kebijakan pembangunan yang penting mengingat pembangunan daerah tertinggal 
merupakan salah satu prioritas nasional yang terdapat dalam bidang pembangunan Wilayah 
dan Tata Ruang.

Capaian pembangunan bidang wilayah dan tata ruang khususnya terkait dengan 
pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal secara umum dapat dikatakan berhasil 
mencapai target yang ditetapkan. Pembangunan perdesaan telah berhasil meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat perdesaan yang antara lain terlihat dari meningkatnya produksi 
dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan. Namun, ketersediaan pangan dan lahan 
pertanian yang ditandai dengan meningkatnya lahan pertanian menunjukkan hasil yang 
kurang memuaskan. Lahan pertanian pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding 
tahun 2010, namun tidak terlalu besar dan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tersebut. 
Sedangkan lahan pertanian jagung dan kedelai  mengalami penurunan pada tahun 2014 
dibanding tahun 2010. Untuk pembangunan daerah tertinggal, dari empat indikator yang 
telah ditetapkan, dua indikator yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 
dan jumlah kabupaten daerah tertinggal berhasil mencapai target dan dua indikator lagi, 
yaitu persentase penduduk miskin di daerah tertinggal dan IPM daerah tertinggal tidak dapat 
mencapai target. Secara lengkap capaian pembangunan ditunjukkan pada Tabel 11.1.
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Tabel 11.1. 

Capaian Pembangunan Perdesaan dan Daerah Tertinggal 
Tahun 2012-2014

No Indikator Satuan Target 
2014

Capaian Notifikasi 
Capaian 

20142010 2011 2012 2013 2014

I Pembangunan Perdesaan        

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat       

a. Peningkatan produksi dan 
produktivitas hasil pertanian 
khususnya tanaman pangan       

 

Produksi  : - Padi1) Juta ton meningkat 66,47 65.76 69.06 71.28 70.61*) 
                  - Jagung1) Juta ton meningkat  18,33  17,64  19,39  18,51  19,13*) 
                  - Kedelai1) Juta ton meningkat 0,91 0,85 0,84 0,78 0,92*) 
Produktivitas :   - Padi1)

Ku/Ha meningkat  50,15  49,80 51,36 51,52 51,20*) 
 - Jagung1)

Ku/Ha meningkat 44,36 45,65 48,99 48,44 40,29*) 
 - Kedelai1)

Ku/Ha meningkat 13,73 13,68 14,85 14,16 15,06*) 
b. Tingkat pengangguran 
perdesaan2)

% menurun 5,86 5,07 4,88 5,14 4,48 
c. Jumlah penduduk miskin 
perdesaan2)

juta 
orang

menurun  19,93 18,97 18,48 17,74 17,77 
d. Tingkat kemiskinan perde-
saan2)

% menurun 16,56 15,72 15,12 14,32 14,17 
2. Meningkatnya ketersediaan pangan dan lahan pertanian       

Jumlah lahan pertanian         

- Padi1) Juta Ha meningkat 13,25 13,20 13,45 13,84 13,77 
- Jagung1) Juta Ha meningkat 4,13 3,86 3,96 3,82 3,88 
- Kedelai1) Juta Ha meningkat 0,66 0,62 0,57 0,55 0,61 

II Pembangunan Daerah Tertinggal      

 1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 
di daerah tertinggal3)

% 7,1 5,76 5,68 6,16 6,95 7,1 
 2. Persentase penduduk miskin di 

daerah tertinggal3)
% 14,2 21,17 19,46 18,43 17,13 15,32 

 3. Indeks pembangunan manusia 
(IPM)daerah tertinggal3)

72,2 66,26 66,57 67,48 68,9 69,21 
 4. Jumlah kabupaten daerah 

tertinggal3)
Kabu-
paten

133 183 183 142 142 113 
Sumber: 1) BPS, Statistik Indonesia, 2014; 2) BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014; 3) Dit. KKDT Bappenas 2015
Keterangan:

 : Tercapai
 : Tidak Tercapai

*) Data tahun 2014 adalah Angka Ramalan (ARAM) II
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11.1.  Pembangunan Perdesaan 

A.  Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2010-2014 adalah memperkuat kemandirian 
desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan 
desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan 
kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

Kebijakan pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui dua pendekatan: (1) Pembangunan 
perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan wilayah perdesaan 
yang berkualitas melalui kecukupan penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, 
komunikasi dan informatika, transportasi, energi, dan permukiman yang dilakukan terutama 
di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan, desa konservasi, 
desa hutan, dan kawasan transmigrasi, dan lainya; (2) Pembangunan perdesaan dalam 
upaya membangun desa mandiri menuju daya saing desa, yang dapat dilakukan melalui 
pengembangan desa mandiri pangan, desa P2KP (percepatan penganekaragaman konsumsi 
pangan), desa mandiri energi, desa wisata, desa berbasis industri kreatif di bidang pariwisata, 
desa pendukung usaha pariwisata, desa siaga aktif, kawasan transmigrasi, dan lainnya. 

Arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan diwujudkan dalam tujuh fokus prioritas 
sebagai berikut: (1) Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola kepemerintahan 
desa yang baik, (2) Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, (3) 
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, (4) Meningkatkan ekonomi perdesaan, (5) 
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana, (6) Meningkatkan ketahanan 
pangan masyarakat perdesaan, dan (7) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi 
bencana.

B.  Sasaran

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang, 
khususnya pembangunan perdesaan telah dirumuskan beberapa sasaran pembangunan 
perdesaan, yaitu: (1) Menguatnya kapasitas dan peran pemerintahan desa, serta kelembagaan 
masyarakat, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik termasuk 
meningkatnya kapasitas (teknis dan fiskal) pemerintah kabupaten dalam pembangunan 
perdesaan; (2) Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan 
masyarakat adat, termasuk meningkatnya taraf pendidikan, dan status kesehatan; (3) 
Meningkatnya pengembangan ekonomi perdesaan, melalui penciptaan kemudahan/akses 
berusaha, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan terhadap 
permodalan, lahan, pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan (termasuk 
di dalamnya agrowisata, dan agroindustri), pengembangan kewirausahaan, pengelolaan 
pasar desa serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan BUMDes/Kelurahan; (4) 
Meningkatnya sarana prasarana perdesaan yang mendukung percepatan pembangunan 
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perdesaan; dan (5) Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana termasuk 
meningkatnya ketahanan pangan masyarakat perdesaan.

C.  Capaian

Sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMN 2010-2014, untuk melihat capaian 
pembangunan perdesaan yang merupakan salah satu elemen terpenting dalam Pembangunan 
Bidang Wilayah dan Tata Ruang, maka pembangunan perdesaan ditinjau dalam empat 
aspek:  aspek ekonomi, aspek keberdayaan masyarakat, dan aspek infrastruktur, dan aspek 
kelembagaan masyarakat.

a. Aspek ekonomi

Secara umum, pembangunan perdesaan dicerminkan salah satunya dari pembangunan 
sektor pertanian yang semakin meningkat tiap tahunnya. Produksi sektor pertanian di 
Indonesia utamanya disumbang oleh sub sektor tanaman pangan dengan porsi yang relatif 
lebih besar dibandingkan dengan sub sektor yang lainnya (hampir 50 persen rata-rata per 
tahun).

Distribusi PDB sektor pertanian menunjukkan bahwa sektor ini berkontribusi cukup besar 
terhadap PDB Indonesia. Bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap mampu 
pertumbuhan positif yang cukup stabil meskipun masih dibawah pertumbuhan sektor lainnya 
dalam kurun waktu 2010-2014. Demikian pula dalam penerapan tenaga kerja, ketika sektor-
sektor lain melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, penyerapan tenaga kerja 
di sektor pertanian masih tetap stabil. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pertanian 
patut dipertimbangkan sebagai alternatif andalan pembangunan ekonomi nasional yang 
sesuai untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 11.2. 

Perkembangan Kontribusi PDB Sektor Pertanian Terhadap PDB Nasional
Tahun 2010 – 2014

No Lapangan Usaha Satuan 2009
Capaian

2010 2011 2012 2013* 2014**

Pertanian % 15,29 15,29 14,71 14,50 14,42 14,33

1 Tanaman Bahan Makanan % 7,48 7,48 7,14 6,98 6,84 6,62

2 Perkebunan % 1,99 2,11 2,07 1,98 1,92 1,91

3 Peternakan dan hasilnya % 1,87 1,85 1,74 1,77 1,82 1,83

4 Kehutanan % 0,80 0,75 0,70 0,67 0,63 0,60

5 Perikanan % 3,15 3,09 3,06 3,10 3,21 3,37

Sumber: BPS 2014
Keterangan:  * Angka sementara, ** Angka sangat sementara
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Namun jika melihat pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam periode 2010-2014, 
pertumbuhan terus meningkat terjadi hingga paling tidak tahun 2012 kemudian menunjukkan 
penurunan di tahun 2013 dan 2014 namun masih lebih tinggi dari tahun 2010. Hal ini menjadi 
satu indikasi bahwa dinamika sektor pertanian sekalipun menunjukkan perkembangan yang 
positif namun menghadapi permasalahan-permasalahan tersendiri sehingga perlu menjadi 
perhatian yang serius ke depan.

Gambar 11.1.

Persentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Desa
Tahun 2009-2014

Sumber: BPS berbagai tahun, diolah

Peningkatan peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi 
nasional yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan non-pertanian yang 
terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan; serta terciptanya 
lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non-pertanian, ditandai 
dengan berkurangnya angka pengangguran. Dalam konteks pembangunan perdesaan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, perkembangan sektor pertanian 
memainkan peranan yang cukup krusial. Landasan utamanya tidak lain karena pekerjaan 
utama penduduk perdesaan adalah pada sektor pertanian. kondisi ini semestinya menjadi 
penghubung antara perkembangan sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja, ekspor 
sektor pertanian dengan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sebagaimana diketahui 
bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian cenderung menurun meskipun 
agak berfluktuasi selama periode 2009–2014, sementara itu, penyerapan tenaga sektor non 
pertanian menunjukkan kecenderungan meningkat (Gambar 11.1).   

Pada tahun 2010, rata-rata nilai tukar petani (NTP) sebesar 101,75. Angka ini menunjukkan 
peningkatan dari tahun sebelumnya, dan semakin meningkat hingga tahun 2012 namun 
menurun hingga 2014. Nilai NTP penting untuk diketahui karena dapat menunjukkan besarnya 
pendapatan dan pengeluaran petani di perdesaan. Peningkatan pendapatan petani dapat 
meningkatkan NTP yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan 
pendapatan petani dapat melalui jalur peningkatan jumlah produksi ataupun peningkatan 
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harga komoditas pertanian. Akan tetapi, untuk jalur yang terakhir cukup beresiko karena juga 
akan berpengaruh terhadap pengeluaran petani.  

Gambar 11.2.

Tingkat Pengangguran Terbuka 
Desa dan Kota, Tahun 2009-2014

Gambar 11.3.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 
di Desa dan Kota, Tahun 2009-2014

Sumber: BPS, 2014

Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), selama periode 2009-2014 terlihat adanya 
kecenderungan penurunan baik di desa maupun di kota. Penyebab terjadinya kecenderungan 
penurunan TPT di desa diduga disebabkan oleh terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja 
di perdesaan, meningkatnya lapangan kerja di sektor pertanian, peningkatan jumlah industri 
yang berlokasi di desa, atau peningkatan program padat karya yang menjadi agenda dari 
kebijakan fiskal pemerintah. Dengan adanya program padat karya dan industri yang bersifat 
padat karya akan menjadi pilihan lain bagi tenaga kerja di perdesaan selain dari bekerja pada 
sektor pertanian. 

Kondisi pembangunan perdesaan yang semakin membaik salah satunya dapat dilihat dari 
penurunan TPT dan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 
2014. Dalam kurun waktu tersebut, TPT di desa turun dari 5,82 persen menjadi 4,48 persen. 
Sedangkan jumlah penduduk miskin perdesaan dalam kurun waktu 2009-2014 menurun dari 
20,62 juta jiwa pada tahun 2009 menjadi 17,37 juta jiwa pada tahun 2014.

b. Aspek Keberdayaan Masyarakat (Aspek Pendidikan)

Angka Melek Huruf (AMH) masyarakat perdesaan menunjukkan peningkatan pada periode 
2009-2014 meskipun di bawah rata-rata nasional. Bila pada 2009 AMH perdesaan sebesar 
89,42 persen maka pada 2014 meningkat menjadi 91,38 persen. Hal ini menunjukkan adanya 
perkembangan yang baik dari program yang dilakukan pemerintah pada bidang pendidikan di 
perdesaan. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan mengngat masih cukup jauh perbedaan 
AMH perdesaan dan perkotaan. Satu hal yang menjadi catatan adalah masih rendahnya AMH 
perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk 
meningkatkan AMH perempuan karena pendidikan sangat penting bagi perempuan yang 
akan bertindak sebagai ibu yang akan mendidik anak-anaknya. 
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Gambar 11.4. 

Persentase Angka Melek Huruf Perdesaan
Tahun 2009-2014

Sumber: BPS berbagai tahun, diolah 

Gambar 11.5.

APM SD Desa dan Kota Tahun 2009-2014

Gambar 11.6.

APM SMP Desa dan Kota Tahun 2009-2014

Sumber: BPS berbagai tahun 2014, diolah Sumber: BPS berbagai tahun, diolah

Aspek pendidikan ditinjau pula dari angka partisipasi murid (APM) baik tingkat SD, SMP, dan 
SMA. APM jenjang SD baik untuk wilayah desa maupun kota selama periode 2009-2013 
mengalami fluktuasi, menurun pada 2010-2011 namun meningkat kembali di tahun 2012 
bahkan APM SD pada wilayah perdesaan (92,70 persen) sedikit lebih tinggi dari wilayah 
perkotaan (92,36 persen). Sementara itu, APM jenjang SMP perdesaan menunjukkan 
terjadinya penurunan dari tahun 2009 (66,07 persen) sampai 2011 (65,84 persen), namun 
meningkat secara signifikan pada tahun 2012 menjadi 69,14 persen dan 70,85 persen pada 
2013. Sedangkan APM jenjang SMA dari 2009 sampai 2012 menunjukkan peningkatan dan 
berkurangnya kesenjangan APM antara wilayah perdesaan dan perkotaan.
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Gambar 11.7.

APM SMA Desa dan Kota Tahun 2009-2014

Sumber: BPS berbagai tahun, diolah

c. Aspek Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di perdesaan mengalami beberapa peningkatan diantaranya 
peningkatan rumah tangga di desa dengan penerangan listrik yang semakin meningkat dari 
88,50 persen tahun 2009 mencapai 93,42 persen pada tahun 2014. Rumah tangga penggunaan 
sanitasi/air bersih dari 46,13 persen pada 2009 meningkat menjadi 52,93 persen di tahun 2014. 
Sementara itu rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik meningkat dari 32,02 
persedn pada 2009 menjadi 41,42 persen pada 2014. Sedangkan rumah tangga dengan lantai 
bukan dari tanah meningkat pula dari 81,97 persen pada 2009 menjadi 87,45 persen pada 2014. 

Gambar 11.8.
Perkembangan Rumah Tangga Pengguna 

Penerangan Listrik, Air Bersih, Jamban dengan 
Tangki Septik, Lantai Bukan Tanah di Desa 

Tahun 2009-2014   

Sumber: BPS Berbagai tahun, diolah
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d. Aspek Kelembagaan Masyarakat

Salah satu program pembangunan perdesaan yang ditujukan untuk meningkatkan 
keberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Melalui 
PNPM Mandiri, telah dikembangkan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan 
masyarakat, dan sistem pembangunan partisipatif. Selain konsultan dan pendamping 
masyarakat atau fasilitator, kelembagaan masyarakat dan kapasitas penduduk setempat/lokal 
juga turut meningkat melalui berbagai tahap kegiatan PNPM Mandiri dan lembaga seperti 
antara lain Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan maupun Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
di tingkat desa dan kelurahan. Lembaga pengelola kegiatan dan aset masyarakat tersebut 
dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui forum di tingkat kecamatan/desa/kelurahan. 
Salah satu capaian PNPM Mandiri, yaitu kemandirian masyarakat dapat ditunjukkan dengan 
perkembangan jumlah kelembagaan masyarakat dari 2009 hingga 2014 baik di tingkat 
kecamatan maupun desa/kelurahan.

Tabel 11.3.

Jumlah Kelembagaan Masyarakat PNPM Mandiri
Tahun 2009-2014

Program
Jumlah Kelembagaan

Keterangan/ Unit
2009 2010 2011 2012 2013 2014

PNPM  
Perdesaan 4.350 4.807 5.018 5.092 5.148 5.298 Unit Pengelola Kegiatan di 

Masyarakat

PNPM 
Perkotaan* 674.832 674.832 674.832 674.832 674.832 626.402 Kelompok Swadaya Ma-

syarakat di Kelurahan/Desa

PNPM 
PISEW** 29.377 29.377 29.377 29.377 29.377 29.377 Lembaga Kemasyarakatan 

Desa di Desa

P2DTK** 11.362 11.362 11.362 - - - Lembaga Sosial Kemasyara-
katan di Desa

Sumber: NMC PNPM Mandiri Perdesaan 
Catatan: 
*KSM terdiridari : 1) KSM Ekonomi : 152.454, 2) KSM Lingkungan : 433.827, dan 3) KSM Sosial : 88.551
** Lokasi PNPM PISEW tetap dari tahun 2007-2014 sama halnya dengan P2DTK lokasinya tetap dari tahun 2007- 2011

Capaian penting lain pembangunan perdesaan adalah pengesahan UU No.6/2014 tentang 
Desa yang memberikan penguatan kapasitas kelembagaan desa dan keberdayaan masyarakat 
desa dalam mengakomodasi pembangunan desa. Penyusunan Rancangan Undang-Undang 
Desa (RUU Desa) yang sudah dimulai sejak tahun 2008 dan pada akhir tahun 2014 berhasil 
disahkan menjadi UU No. 6/2014 tentang Desa. Dengan diberlakukannya UU 6/2014 
tentang Desa, maka terdapat potensi lebih besar untuk desa dalam kesatuan kewenangan, 
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa berdasarkan asas 
Rekognisi dan Subsidiaritas. Untuk mendukung pengimplementasian UU No.6/2014 tentang 
Desa ini, sudah disusun juga Peraturan Pemerintah turunan UU Desa yaitu PP No.43/2014 
tentang Pelaksanaan UU Desa dan sedang disusun RPP tentang Dana Desa yang bersumber 
dari APBN yangmenjadi acuan pengimplementasian UU Desa. 
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Adapun program dan kegiatan yang diperkirakan paling berperan dalam pembangunan 
perdesaan adalah: (1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan 
prioritas: (a) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 
(b) Peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa lingkup regional, (c) Pengembangan 
peran serta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi, (d) Peningkatan kemandirian 
masyarakat perdesaan (PNPM-MP), (e) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, (f) 
Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan (2) Program Pengembangan masyarakat dan 
kawasan transmigrasi, dengan kegiatan prioritas: (a) Peningkatan Kapasitas SDM dan 
masyarakat di KawasanTransmigrasi, (b) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan 
masyarakat, dan (c) Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, didapatkan bahwa pencapaian 
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2013 secara umum 
sangat memuaskan. Dari total 9 indikator program, hampir seluruhnya (80,00 persen) berhasil 
mencapai target yang ditetapkan (Gambar 11.9). Sementara itu, dilihat dari perkembangan 
capaian dari tahun 2011-2013, capaian indikator 80,00 persen mengalami peningkatan atau 
sama, dan 10,00 persen mengalami penurunan. Sedangkan untuk Program Pengembangan 
Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, pencapaian indikator kurang memuaskan, dari 30 
indikator program yang tercapai hanya 53,00 persen, sisanya tidak tercapai 43,00 persen 
dan tidak terukur 3,00 persen (Gambar 11.10). Bila ditinjau dari perkembangan indikator 
program tahun 2011-2013, peningkatan dan sama terjadi pada 60,00 persen indikator 
program, penurunan terjadi pada 30 persen indikator program, dan sisanya 10,00 persen 
tidak dapat dikatehui perkembangannya karena data tidak tersedia.  

Gambar 11.9.

Pencapaian dan Perkembangan Indikator 
Program Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa, 2013

Gambar 11.10.

Pencapaian dan Perkembangan Indikator 
Program Pengembangan Masyarakat dan 

Kawasan Transmigrasi, 2013

Sumber: Evaluasi Akhir Tahun 2013, diolah
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D.  Permasalahan

Pembangunan perdesaan yang identik dengan pembangunan pertanian menghadapi 
tantangan semakin meningkatnya permintaan pangan, baik kuantitas maupun kualitas akibat 
pertambahan penduduk dan tingkat pendapatan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, luas 
lahan pertanian tanaman pangan menjadi hal yang penting dalam peningkatan penyediaan 
pangan. Dalam kurun waktu 2010-2014 luas lahan tanaman pangan padi mengalami sedikit 
peningkatan meskipun berfluktuatif, sedangkan luas lahan jagung dan kedelai cenderung 
mengalami penurunan (Terlihat dalam notifikasi dalam Tabel 11.1). Permasalahan peningkatan 
luas areal lahan pertanian ini diakibatkan terus terjadinya konversi lahan pertanian terutama 
lahan sawah ke non pertanian seperti pemukiman dan industri. Oleh karena itu, upaya 
untuk menjaga basis kapasitas produksi pangan untuk menjamin ketahanan pangan nasional 
seperti pengaturan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian penting untuk dilakukan 
secara serius.

11.2.  Pembangunan Daerah Tertinggal

A.  Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan 
pembangunan  daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah 
dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur 
perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang 
secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan dari daerah lain yang 
sudah relatif lebih maju.

Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan 
karakteristik ketertinggalan suatu daerah. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan 
melalui strategi sebagai berikut: (1) Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, (2) 
Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya 
lokal di daerah tertinggal, (3) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan 
terjangkau di daerah tertinggal, (4) Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di 
daerah tertinggal, dan (5) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal 
serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

B.  Sasaran

Sasaran pembangunan daerah tertinggal adalah: (1) Meningkatnya rata-rata pertumbuhan 
ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,0 persen pada tahun 2010 menjadi 7,1  persen 
pada tahun 2014; (2) Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada 
tahun 2010 sebesar 19,86 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2014; (3) Meningkatnya 
kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks 
pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 66,51 menjadi 72,2 pada tahun 
2014; dan (4) Berkurangnya jumlah kabupaten daerah tertinggal dari 183 kabupaten pada 
tahun 2010 menjadi 133 kabupaten pada tahun 2014.
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C.  Capaian

Secara umum, hingga tahun 2013 pencapaian sasaran pembangunan daerah tertinggal 
masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari empat indikator 
utama hanya dua yang telah mencapai target, yaitu berkurangnya jumlah kabupaten daerah 
tertinggal yang ditargetkan pada 2014 menjadi 133 kabupaten ternyata pada tahun 2014 
telah berhasil berkurang manjadi 113 kabupaten dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di 
daerah tertinggal yang mencapai 7,1 persen pada tahun 2014 sesuai dengan target.

Gambar 11.11.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah 
Tertinggal Tahun 2009-2014

Sumber: Dit. KKDT, Bappenas 2015 diolah

Pengembangan perekonomian di daerah tertinggal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 
dan penurunan angka kemiskinan di daerah tertinggal. Hingga tahun 2014, rata-rata 
pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal telah mencapai 7,10 persen (Gambar 11.11). 
Pencapaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, 7,10 persen. Kendala yang 
dihadapi dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal adalah belum maksimalnya 
keterpaduan program/kegiatan K/L terkait affirmasi baik lokus, fokus, dan alokasi dalam 
rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. 

Tingkat kemiskinan di daerah tertinggal setiap tahunnya cenderung menurun. Hingga 2014, 
persentase penduduk miskin di daerah tertinggal adalah 15,32 persen (Gambar 11.12). 
Pencapaian tersebut masih di bawah target pembangunan pada tahun 2014 yaitu 14,20 
persen. Sebagian besar kabupaten yang tidak mencapai target pengurangan kemiskinan 
berlokasi di wilayah timur, Nusa Tenggara dan Papua.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal telah menunjukkan adanya 
peningkatan. Hal ini dapat diindikasikan dari pencapaiannya yang mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Meskipun terjadi peningkatan, namun capaian hingga tahun 2014, yaitu 
sebesar 69,21 masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, 
72,20 pada tahun 2014 (Gambar 11.13).
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Gambar 11.12.

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin 
di Daerah Tertinggal Tahun 2009-2014

Sumber: Dit. KKDT, Bappenas 2015 diolah

Jumlah daerah tertinggal dari tahun ke tahun menunjukkan pengurangan. Bila di tahun 2010 
terdapat 183 kabupaten daerah tertinggal, maka di tahun 2014 telah berhasil dientaskan 
sebanyak 70 kabupaten keluar dari kategori sebagai daerah tertinggal, atau dengan kata lain 
jumlah kabupaten teringgal telah berkurang manjadi 113 kabupaten (Gambar 11.14). Angka 
ini telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, yaitu mengurangi jumlah 
kabupaten daerah tetinggal sebanyak 50 kabupaten. Capaian ini tentunya merupakan salah 
satu indikator keberhasilan dalam penanganan daerah tertinggal selama kurun watu lima 
tahun pada periode RPJMN 2010-2014.

Gambar 11.13.

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
di Daerah Tertinggal Tahun 2009-2014

  Sumber: Dit. KKDT, Bappenas 2015 diolah
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Gambar 11.14.

Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal
Tahun 2009-2014

Sumber: Dit. KKDT, Bappenas 2015 diolah

Sementara itu, berdasarkan hasil Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013, program dan kegiatan 
yang diperkirakan paling berperan dalam pengembangan pembangunan daerah tertinggal 
adalah: (1) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan kegiatan prioritas  
antara lain: (a) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah 
tertinggal, (b) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah 
Tertinggal, (c) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah 
dan koperasi daerah tertinggal, (d) Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi 
penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal, dan (e) Pengembangan 
kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal; 
(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan prioritas 
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat; dan (3) Program Peningkatan 
Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan prioritas Pembinaan Administrasi 
Pendapatan dan Investasi Daerah.

D.  Permasalahan

Terdapat dua indikator Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 yang belum 
mencapai target, yaitu pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal dan peningkatan IPM di 
daerah tertinggal. Beberapa permasalahan yang mengakibatkan ketidaktercapaian ini, antara 
lain: (1) Belum tercapainya sasaran pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal karena: 
(a) Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial, 
dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik ketertinggalan 
daerah; (b) Masih belum dikembangkannya kelembagaan permodalan yang dapat 
memberikan dukungan bagi masyarakat miskin di daerah tertinggal untuk mengembangkan 
usahanya; dan (c) Rendahnya sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat 
distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan; dan (2) Belum tercapainya sasaran peningkatan 
kualitas SDM di daerah tertinggal karena: (a) Masih rendahnya jumlah tenaga pendidikan dan 
kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, (b) Minimnya akses 
terhadap pelayanan dasar, dan (c) Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah 
terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah.
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Pembangunan 
Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup

12

Capaian pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang difokuskan pada: 
(1)  Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (2) 
Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan Pengelolaan Sumber 
Daya Mineral dan Pertambangan; selama lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 secara 
umum belum memenuhi target yang ditetapkan pada akhir tahun 2014 (Tabel 12.1.).

12.1.  Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian,   
  Perikanan, dan Kehutanan

A.  Kebijakan

Kebijakan umum peningkatan ketahanan pangan adalah meningkatkan ketahanan dan 
kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas. Selain itu, diarahkan pula 
untuk melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk 
mewujudkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan peningkatan 
pendapatan petani, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

B. Sasaran 

Sasaran utama prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, 
dan Kehutanan adalah: (1) Terpeliharanya ketersediaan beras dan meningkatnya tingkat 
ketersediaan pangan pokok lainnya dari produksi dalam negeri (pertumbuhan produksi 
pangan dalam negeri adalah: padi 3,2 persen; jagung 10,0 persen; kedelai 20,1 persen; gula 
12,6 persen dan daging sapi 7,5 persen per tahun); (2) Tercapainya tingkat pertumbuhan 



Evaluasi RPJMN 2010-2014XII - 2

PDB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan rata-rata 3,7-3,9 persen per tahun; (3) 
Meningkatnya aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap 
pangan; (4) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan, termasuk ikan pada tingkat yang 
terjangkau oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (5) Meningkatnya 
ketersediaan dan konsumsi ikan sebagai sumber pangan protein hewani; (6) Membaiknya 
tingkat kesejahteraan petani, yang diindikasikan oleh peningkatan indeks Nilai Tukar Petani 
(NTP) menjadi 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 115-120.

C. Capaian 

Dalam lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, pembangunan ketahanan pangan 
nasional nampaknya belum menunjukkan capaian yang optimal, baik dalam hal ketersediaan 
pangan yang ditopang oleh peningkatan produksi pangan, serta pertumbuhan PDB sektor 
pertanian, perikanan, dan kehutanan. Capaian yang cukup baik adalah pada harga pangan 
yang relatif stabil untuk menjamin aksesibilitas masyarakat, serta meningkatnya kualitas dan 
keberagaman konsumsi pangan masyarakat. 

Kemampuan produksi komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, gula, dan daging 
sapi) secara umum menunjukkan peningkatan, hanya laju peningkatannya belum memenuhi 
target yang ditetapkan. Gambaran produksi pangan sepanjang tahun 2009-2014 terdapat 
pada Gambar 12.1. berikut ini.

Gambar 12.1.

Produksi Komoditas Tanaman Pangan
Tahun 2009-2014

Sumber: BPS dan Kementan
Keterangan: Produksi padi tahun 2004-2012 ATAP, tahun 2013 ARAM II 2013
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Tabel 12.1. 

Capaian Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan Target 
2014

Capaian Notifikasi 
Capaian 

20142010 2011 2012 2013 2014

I. Ketahanan Pangan

1. Pertumbuhan produksi 
pangan dalam negeri 

a. padi 1) % 3,22 3,22 -1,07 5,02 3,22 -0,94*) 

b. jagung 1) % 10,02 3,96 -3,73 9,88 -4,51 3,33*) 

c. kedelai 1) % 20,05 -6,92 -6,15 -0,96 -7,49 18,12*) 

d. gula 2) % 12,55 -9,03 -0,97 14,28 -1,57 3,19*) 

e. daging sapi 1) % 7,30 6,63 11,20 4,86 -0,80 6,96*) 

2. Pertumbuhan PDB sektor 
pertanian, perikanan, 
dan kehutanan 1)

% 3,7-3,9 3,01 3,37 4,20 3,54**) 3,45***) 

3. Indeks Nilai Tukar Petani 
(NTP) 1)

115-120 101,75 105,75 105,87 101,96 106,84 

4. Indeks Nilai Tukar Ne-
layan (NTN) 1)

115-120 105,69 105,83 105,49 101,98 100,82 

II. Ketahanan Energi

1. Produksi

a. minyak bumi3) ribubarel/ 
hari

1.010 945 902 860 826 818 

b. gas bumi3) MMscf/ 
hari

9.000 9.336 8.922 8.172 8.135 

III. Pertambangan, Mineral 
dan Batubara

1. Produksi pertambangan, 
mineral, dan batubara

a. batubara4) juta ton 309 275 353 407 421 397 

b. timah4)  ribu ton 110,25 48 42 95 88 88 

a. bijih nikel4) juta ton 12,32 7 32 41 60 3,5 

b. bauksit4)  juta ton 11,46 16 39 30 56 1 

g. konsentrat tembaga4)  ribu ton 944,92 878 543 448 450 640 

h. emas4)  ribu ton 117,75 104 76 75 59 87 

i. perak 274,41 

j. bijih besi4)  juta ton 4,59 4 12 10 19 7 

Sumber:
1) BPS, Statistik Indonesia, 2014; 2) Dirjen Perkebunan Kemtan, 2014; 3) BPS, Statistik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2009-
2013; dan 4) Bappenas, Lampiran Pidato Kenegaraan Tahun 2014
Keterangan:

   Tercapai;    Tidak Tercapai
*) Data tahun 2014 adalah Angka Ramalan (ARAM) II 
**) Angka sangat sementara
***) Angka sangat-sangat sementara
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Produksi padi meningkat dari 66,5 juta ton gabah kering giling (GKG) tahun 2010 menjadi 
70,6 juta ton GKG pada tahun 2014 (ARAM II) atau meningkat rata-rata 1,5 persen setiap 
tahunnya, walaupun masih dibawah target 3,2 persen per tahun. Produksi jagung juga 
menunjukkan peningkatan, sekitar 1,1 persen per tahun selama tahun 2010-2014, namun 
masih jauh dibawah target 10 persen per tahun. Produksi jagung tersebut meningkat dari 
18,3 juta ton pipilan kering pada tahun 2010 menjadi 19,1 juta ton pipilan kering pada tahun 
2014 (ARAM II). Produksi pangan lain yang juga mengalami peningkatan adalah produksi gula 
dan daging sapi/kerbau, meskipun laju peningkatannya masih belum memenuhi harapan. 
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi gula nasional telah meningkat dari 2,3 juta 
ton (2010) menjadi 2,6 juta ton (2014), atau meningkat 3,1 persen per tahun (target 12,6 
persen per tahun). Pertumbuhan produksi daging sapi, yaitu 5,5 persen per tahun dengan 
produksi tahun 2014 sebesar 540 ribu ton meat yield sapi lokal. 

Sementara itu, produksi pangan yang perlu mendapat perhatian adalah produksi kedelai, 
karena mengalami penurunan dari 907 ribu ton pada tahun 2010 menjadi 780 ribu ton pada 
tahun 2013 (ATAP BPS), walaupun pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 921 ribu ton. 
Hal ini disebabkan oleh kompetisi yang kuat dengan komoditas lain, terutama terkait dengan 
tingkat harga jual kedelai petani.

Gambar 12.2.

Produksi Perikanan (Juta Ton)
Tahun 2009-2014

 Sumber: Kementerian Kelautan Perikanan, 2014
 Keterangan: *) angka target 2014
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Boks 13.

Peningkatan Produksi Padi dengan Pengembangan 
Benih Lokal Berkualitas

(Unit Produksi Benih Mattirowalie, Kabupaten Wajo)

Kabupaten Wajo merupakan daerah lumbung pangan 
Provinsi Sulawesi Selatan. Produksi padi dari kabupaten 
tersebut mampun melampaui kebutuhan konsumsi 
masyarakat lokal. Perwakilan Dinas Pertanian dan 
Peternakan Kabupaten Wajo menyatakan adanya surplus 
beras sebanyak 350.000 ton pada 2014.  Namun demikian, 
juga diakui bahwa optimalisasi lahan padi sawah belum 
maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah 

pemenuhan benih bersertifikat. 
Hingga saat ini, hanya ada dua perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor benih, 
yaitu PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri. Kedua perusahaan tersebut merupakan 
Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanian, khususnya 
dalam penyediaan benih. Seringkali, kebutuhan petani akan benih tidak dapat dipenuhi 
oleh kedua distributor tersebut. Produsen benih lokal masih cukup kesulitan untuk 
mendapatkan sertifikasi benih hasil penangkaran mereka. Penangkar harus mengujikan 
benih di Kabupaten Maros  yang berjarak empat jam perjalanan darat dari Kabupaten 
Wajo, sehingga upaya ini seringkali terkendala jarak dan waktu. Sehingga, Pemerintah 
Kabupaten Wajo berupaya untuk menerapkan dan memfasilitasi pengembangan benih 
lokal berkualitas.
Unit Produksi Benih (UPB) Mattirowalie, berlokasi di Desa Mattirowalie, kecamatan 
Maniang Pajo, Kabupaten Wajo. Unit Produksi Benih Mattiriwalie merupakan kelompok 
petani penangkar benih yang terdiri dari 25 petani penangkar benih. Pada awalnya, 
kelompok tani ini melakukan penangkaran benih pada lahan seluas 50 hektar, namun 
saat ini hanya dilakukan pada lahan 11 hektar. Unit Produksi Benih Mattiriwalie mampu 
menghasilkan hingga 30 ton benih setiap bulannya yang seluruhnya merupakan benih 
lulus sertifikasi.  Dari 30 ton benih, sebanyak 20 ton benih disalurkan kepada petani 
lokal dan 10 ton benih disetorkan kepada PT. Sang Hyang Seri sebagai mitra kerja UPB 
Mattirowalie dan Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, untuk kemudian dipasarkan. Benih 
padi dari UPB Mattirowalie memiliki reputasi sebagai benih padi yang bermutu yang 
terjamin kualitasnya.
Dalam upaya pengembangan UPB ini, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wajo melalui Dinas Pertanian berperan dengan 
memberikan bantuan untuk merenovasi gudang dan 
lantai jemur benih. Selain itu, Pemda juga  melakukan 
pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih melalui 
fasilitasi penyaluran benih, seperti yang telah disinggung 
sebelumnya, yaitu  melalui PT. Sang Hyang Seri. Diharapkan, 
pengembangan UPB untuk penyediaan benih lokal 
berkualitas dapat memenuhi kebutuhan benih padi bagi petani lokal, sehingga mampu 
mendukung peningkatan capaian produksi padi lokal.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, 2015
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Boks 14.

Penerapan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Menuju Bali 
Organik:  Simantri 376 Gapoktan Uma Desa, Desa Takmung, 

Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
Simantri merupakan upaya terobosan dalam mempercepat 
adopsi alih teknologi pertanian kepada masyarakat perdesaan, 
yang dilaksanakan untuk mewujudkan Bali Clean and Green atau 
secara spesifik Bali yang organik. Simantri mengintegrasikan 
kegiatan sektor pertanian dengan sektor pendukungnya seperti 
peternakan, sesuai potensi masing-masing wilayah dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada. 
Kegiatan integrasi yang dilaksanakan juga berorientasi pada 
usaha pertanian tanpa limbah (zero waste) dan menghasilkan 
4 F, food, feed, fertilizer dan fuel. Simantri didanai dengan dana 
APBD Provinsi Bali, yang diberikan kepada Gabungan Kelompok 
Tani (Gapoktan) yang memenuhi persyaratan. Indikator 
keberhasilan Simantri adalah: (1) Peningkatan populasi ternak, 
(2) Pemanfaatan pupuk organik yang dihasilkan dalam budidaya 
tanaman, dan (3) Penyediaan pakan ternak dari limbah 
pertanian yang dihasilkan.

Simantri 376 Gapoktan Uma Desa, Desa Takmung, Kecamatan 
Banjarangkan, Kabupaten Klungkung berdiri pada tahun 2013, 
dengan jumlah anggota 20 orang. Simantri 376 mendapatkan 
dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.200 juta 
dengan paket bantuan lengkap, seperti kandang koloni, rumah 
pakan dan rumah kompos, instalasi biourine, instalasi biogas, 
bibit sapi, serta bibit tanaman pertanian dan hortikultura 
(jagung manis dan pepaya). Kegiatan utama Simantri 376 
adalah mengintegrasikan usaha budidaya tanaman (padi, 
jagung manis, dan pepaya) dengan peternakan sapi. Limbah 
ternak (faeces, urine) diolah menjadi pupuk organik, biourine, 
dan biogas, kemudian limbah tanaman dijadikan pakan ternak sapi.

Pengelolaan dan kepemilikan aset Simantri 376 ditentukan berdasarkan kesepakatan 
kelompok, termasuk diantaranya kegiatan piket perawatan harian untuk membersihkan 
kandang dan memberi makan ternak sapi sesuai tanggung jawab masing-masing anggota. 
Selain itu, diadakan pula kegiatan gotong royong beberapa kali dalam sebulan untuk 
mengerjakan kegiatan yang harus dilakukan bersama-sama, seperti membersihkan area 
Simantri atau membangun bangunan pendukung yang dibutuhkan. 

Penerapan Simantri dalam Gapoktan Uma Desa memberikan manfaat positif baik bagi 
anggota kelompok maupun masyarakat sekitar, seperti: (1) Kelompok tani memperoleh: a) 
Pembinaan dan tambahan pengetahuan tentang budidaya dan teknologi pertanian yang 
efektif, b) Peningkatan hasil pertanian terutama untuk padi sebanyak 2 ton/ha dan bebas 
hama penyakit khususnya belalang, c) Peningkatan pendapatan dari hasil penjualan produk 
organik (pepaya, jagung manis, beras), pupuk organik, dan biourine, dan d) Perubahan 
ke budaya pertanian organik walaupun belum sepenuhnya, namun sudah menunjukkan 
pengurangan penggunaan pupuk kimia; dan (2) Masyarakat sekitar (dalam radius 600 m) 
dapat memanfaatkan secara gratis produk biogas. 
Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Bali, 2015
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Tabel 12.2. 

Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian (Persen)
Tahun 2004-2014

Lapangan Usaha Satu-
an

Tahun
2010 2011 2012 2013*) 2014**)

Pertanian % 3,01 3,37 4,20 3,44 3,29
a. Tanaman Bahan 

Makanan % 1,64 1,75 3,09 1,90 1,33

b. Perkebunan % 3,49 4,47 6,22 4,40 4,79
c. Peternakan dan 

hasilnya % 4,27 4,78 4,69 4,73 4,69

d. Kehutanan % 2,41 0,85 0,16 0,11 0,19
e. Perikanan % 6,04 6,96 6,49 6,86 6,97

 
Sumber : BPS, 2014 
 *) Angka sementara;  **) Angka sangat sementara

Ketersediaan pangan dalam negeri tidak terlepas pula dari dukungan peningkatan produksi 
perikanan. Pada kurun waktu 2010-2014, produksi perikanan seperti ditunjukkan pada 
Gambar 12.2 terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 18,9 persen per tahun, yang 
didominasi oleh pertumbuhan yang pesat dari produksi perikanan budidaya, terutama 
komoditas rumput laut. Produksi perikanan pada tahun 2013 mencapai 19,6 juta ton, 
yang terdiri dari perikanan budidaya 13,7 juta ton (70 persen), dan perikanan tangkap 5,9 
juta ton (30 persen). Capaian tersebut melampaui target produksi perikanan tahun 2013 
sebesar 18,5 juta ton, yang terdiri dari 5,5 juta ton perikanan tangkap dan 13,0 juta ton 
perikanan budidaya. Peningkatan produksi perikanan tersebut didukung oleh pembinaan dan 
pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, 
termasuk pengadaan kapal perikanan Inka Mina berukuran di atas 30 GT; pengembangan, 
pembangunan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan; serta pengembangan sistem produksi 
pembudidayaan ikan.

Pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti luas (mencakup  sub sektor tanaman bahan 
makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan) rata-rata pada periode 2010-
2014 mencapai 3,5 persen per tahun (Tabel 12.2). Capaian PDB sektor pertanian sangat 
dipengaruhi oleh kinerja subsektor tanaman bahan makanan dan perkebunan. Kinerja 
subsektor tanaman bahan makanan turun karena adanya penurunan luas panen dan produksi 
padi yang terkait dengan faktor musim. 

Penguatan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan distribusi dan aksesibilitas 
masyarakat terhadap pangan, dicerminkan dengan stabilitas harga pangan dan terjangkau oleh 
masyarakat, namun dengan tetap memberikan keuntungan bagi para petani. Perkembangan 
harga beberapa komoditas pangan (beras, kedelai, gula pasir) di tingkat eceran dalam lima 
tahun terakhir menunjukkan tren meningkat, seperti ditunjukkan pada Gambar 12.3. 
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Gambar 12.3.

Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Pangan di Tingkat Eceran 
Tahun 2004-2014

Sumber: BPS, 2014 dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Tahun 2014

Untuk komoditas beras, dibandingkan dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) terlihat bahwa 
selisih antara harga gabah dan beras di pasar dengan tingkat HPP relatif semakin besar, 
dimana selisih harga pada tahun 2014 mencapai 19,7 persen untuk GPK dan 28,5 persen 
untuk beras medium. Posisi harga gabah yang selalu berada di atas HPP diharapkan dapat 
memberikan keuntungan dan insentif bagi usaha tani padi, yang juga berarti meningkatkan 
kesejahteraan petani. 

Khusus terkait dengan pemenuhan kedelai dalam negeri, dalam kurun waktu enam tahun 
terakhir ini rata-rata tingkat konsumsi kedelai setiap tahunnya mencapai sekitar 2,2 juta ton, 
sehingga produksi dalam negeri belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan tersebut. 
Kondisi ini sangat berpotensi menyebabkan fluktuasi harga kedelai di pasar dalam negeri. 
Dalam rangka stabilisasi harga kedelai dan mendorong peningkatan produksi kedelai dalam 
negeri, telah diterbitkan Perpres No. 32/2013 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum 
BULOG untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai dan Surat Menteri Perdagangan 
No. 04.PI-57.13.0037 tentang Persetujuan Impor Kedelai kepada Perum BULOG.

Peningkatan aksesibilitas rumah tangga miskin dan rumah tangga rawan pangan terhadap 
pangan dilaksanakan melalui penyaluran Raskin. Selama periode 2011-2014, rata-rata 
penyaluran Raskin setiap tahunnya telah terealisasi lebih dari 98 persen dari rencana. Hingga 
bulan Mei 2014, telah disalurkan Raskin 1,4 juta ton atau 51,0 persen dari pagu tahun 2014 
yang ditetapkan pemerintah untuk seluruh rumah tangga miskin. Penyaluran Raskin tersebut 
diharapkan berdampak langsung terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin dan 
memiliki kontribusi positif terhadap stabilitas harga beras di pasar.
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Pada periode 2010-2014, pembangunan pertanian dilaksanakan melalui program: (1) 
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai 
Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Program Peningkatan Produksi, 
Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, (3) Program 
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; 
(4) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan 
Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal; (5) Program Penyediaan  dan Pengembangan 
Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul 
Berdaya Saing; (7) Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani; dan 
(8) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Selain itu terkait 
dengan perikanan, program yang mendorong pembangunan ketahanan pangan antara lain: 
(1) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan (2) Program Pengembangan dan 
Pengelolaan Perikanan Tangkap.

 Gambar 12.4.

Pencapaian dan Perkembangan Indikator Program Peningkatan Produksi,   
Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada                                

dan Swasembada berkelanjutan, 2013
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Sumber: Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Adapun program dan kegiatan yang diperkirakan paling berperan dalam pencapaian produksi 
pangan utama adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman 
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan melalui empat 
kegiatan: (1) Pengelolaan produksi tanaman serealia; (2) Pengelolaan produksi tanaman 
kacang-kacangan dan umbi-umbian; (3) Penyaluran subsidi benih tanaman pangan; dan 
(4) Penyaluran pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, 
didapatkan bahwa pencapaian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu 
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan pada tahun 
2013 secara umum masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran peningkatan produksi 
pangan utama. Dari total 33 indikator program, sebagian besar (87,88 persen) belum berhasil 
mencapai target tahun 2013 yang ditetapkan dan lebih banyak yang mengalami penurunan 
capaian dibandingkan peningkatan selama tahun 2011-2013 (Gambar 12.4).
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Apabila memperhatikan kinerja sepuluh program yang terkait dengan pembangunan 
pertanian sepanjang tahun 2011-2013, 70 persen program memiliki pertumbuhan capaian 
indikator yang negatif. Artinya program-program tersebut menunjukkan perkembangan yang 
terus menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian, terlebih pada program-program peningkatan 
produksi pangan (tanaman pangan, hortikultura, daging sapi, dan perikanan budidaya) yang 
berpengaruh pada ketersediaan pangan dalam negeri. Kinerja program yang kurang baik ini 
tampaknya berkontribusi pula pada kekurangberhasilan pencapaian sejumlah sasaran ketahanan 
pangan dan revitalisasi pertanian yang telah ditetapkan dapat tercapai pada tahun 2014.

Gambar 12.5.

Pertumbuhan Capaian Indikator Program Terkait Pembangunan 
Pertanian,  2011-2013 
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Sumber: Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013

Keterangan:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan 
Swasembada Berkelanjutan (33 indikator)

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (24 indikator)
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (34 indikator)
4. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh 

dan Halal (7 indikator)
5. Program Penyediaan  dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (11 indikator)
6. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing (4 indikator)
7. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (4 indikator)
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (4 indikator)
9. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (4 indikator)
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (5 indikator)                                                                                    

Berbagai capaian output yang telah dijelaskan di atas diharapkan dapat mendukung 
pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi, termasuk peningkatan 
produktivitas tenaga kerja pertanian dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, terutama petani dan nelayan. Sepanjang periode 2010-2014, sektor pertanian 
masih merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, 
walaupun semakin menurun (Gambar 12.6). Pangsa penyerapan sektor pertanian tahun 2010 
berkisar 39,5 persen dari total penduduk yang bekerja, sementara pada tahun 2014 hanya 



Evaluasi RPJMN 2010-2014 XII  - 11

sebesar 34 persen. Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di perdesaan 
dan memiliki kultur budaya kerja keras, sebenarnya merupakan potensi tenaga kerja untuk 
mendukung pengembangan pertanian. Akan tetapi besarnya jumlah penduduk tersebut 
belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum 
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pengembangan 
pertanian yang berdaya. Dari sisi produktivitas tenaga kerja pertanian, terdapat peningkatan 
dari Rp.7 juta per orang (2010) menjadi Rp.8,9 juta per orang (2014) Hal ini berarti bahwa 
berbagai berbagai kebijakan dan program kegiatan yang telah dilaksanakan, telah berhasil 
meningkatkan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian secara umum.

Gambar 12.6. 

Perkembangan Tenaga Kerja dan Produktivitas Sektor Pertanian
Tahun 2010-2014

Sumber: Diolah dari data BPS, 2014 

Gambar 12.7.

 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)
 Tahun 2010-2014 (Persen)

Sumber : BPS, 2014
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Kemajuan pembangunan pertanian juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang 
merupakan variabel yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan 
petani. Perkembangan NTP dan NTN sepanjang tahun 2010-2014 terdapat pada Gambar 
12.7, dengan catatan terdapat perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP/NTN pada 
bulan Desember 2013, yaitu dari tahun dasar 2007 menjadi tahun dasar 2012. Nilai Tukar 
Petani menunjukkan tren cenderung meningkat, dengan nilai diatas 100 yang menunjukkan 
bahwa yang dibelanjakan petani masih lebih besar dari yang didapatkan. Sementara itu, NTN 
selama kurun waktu 2010-2014 cenderung menurun, walaupun tetap berada diatas nilai 
100.

Hasil evaluasi tematik tentang Revitalisasi Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani 
(Bappenas, 2010), aspek yang sangat krusial dalam hal peningkatan kesejahteraan petani 
adalah masalah kemiskinan. Hal itu dikarenakan masyarakat miskin di daerah perdesaan 
sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di 
daerah perdesaan sangat ditentukan perkembangan di sektor pertanian. 

Gambar 12.8. 

Analisis Kuadran NTP dan Penduduk Miskin Perdesaan Menurut Provinsi 
Tahun 2014

Keterangan: Garis potong sumbu X dan Y adalah nilai nasional.
Sumber: Diolah dari data BPS, 2014
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Untuk memetakan hubungan antara NTP dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2014 
digunakan analisis kuadran, seperti pada Gambar 12.8. Kuadran pertama adalah daerah ideal 
atau Agricultural-Based dimana NTP yang relatif lebih tinggi diikuti pula dengan persentase 
penduduk miskin perdesaan yang relatif lebih rendah. Terdapat beberapa provinsi di kuadran 
ini, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Bali, Maluku Utara, dan Bangka Belitung. Kemudian 
kuadran kedua adalah daerah Non Agricultural-Based dimana NTP relatif lebih rendah 
namun memiliki keunggulan-keunggulan lain sehingga penduduk miskin perdesaan relatif 
lebih rendah dari rata-rata nasional. Provinsi-provinsi di kuadran ini diantaranya Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, 
Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Sulawesi Utara.

Kuadran ketiga adalah daerah normatif dimana NTP yang relatif lebih rendah diikuti pula 
dengan persentase penduduk miskin perdesaan yang relatif lebih tinggi. Dalam kuadran ini 
terdapat provinsi-provinsi seperti: Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, 
Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 
Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kemudian terakhir adalah kuadran keempat sebagai 
daerah transisi dimana NTP yang relatif lebih tinggi namun dengan persentase penduduk 
miskin perdesaan yang relatif lebih tinggi pula. Di kuadran empat ini termasuk provinsi-
provinsi seperti Lampung, Jawa Timur dan Sulawesi Barat.

Satu hal yang sangat penting dari analisis kuadran tersebut adalah bahwa pembangunan 
sektor pertanian di daerah-daerah yang berada dalam kuadran ketiga dan keempat --utamanya 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani-- perlu lebih ditingkatkan lagi. Baik melalui 
optimalisasi pembangunan sektor pertanian maupun sektor-sektor lain yang sedikit banyak 
turut mempengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan 
perdesaan. Beberapa hal yang turut berpengaruh terhadap kondisi di atas adalah: kurang 
optimalnya upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani; masalah distribusi barang dan 
jasa; masalah tata niaga dan biaya-biaya baik produk pertanian maupun barang konsumsi 
rumah tangga.

D. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian adalah pelambatan peningkatan produksi 
pangan, yang disebabkan oleh: (1) Lahan pertanian yang semakin terbatas karena upaya 
perluasan areal pertanian semakin sulit sementara konversi lahan pertanian pangan produktif 
ke pertanian lainnya maupun non pertanian terus terjadi; (2) Ketersediaan sumber daya air 
untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang sebagai akibat kerusakan ekosistem 
Daerah Aliran Sungai (DAS) dan persaingan penggunaan air untuk kebutuhan sektor lain, 
dan rusaknya jaringan irigasi; (3) Sistem Perbenihan nasional yang tidak tertata baik dan 
kesenjangan antara lembaga perbenihan dengan petani pengguna menyebabkan benih-
benih unggul tidak termanfaatkan dengan baik; (4) Pemanfaatan pupuk bersubsidi masih 
dinilai kurang tepat, baik dari sisi jumlah maupun sasaran penerima; (5) Peran penyuluhan 
belum optimal sehingga pengawalan produksi di lapangan tidak terjadi; (6) Produksi pangan 
masih sangat rentan terhadap dampak iklim/cuaca ekstrim, khususnya perubahan pola 
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hujan dan meningkatnya ancaman hama dan penyakit; (7) Jumlah cadangan pangan yang 
dimiliki Pemerintah dinilai masih kurang, sehingga upaya stabilisasi pangan maupun bantuan 
bencana dengan memanfaatkan stok Pemerintah masih kurang fleksibel; dan (8) Keragaman 
konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada beras saja dan konsumsi protein, 
baik dari protein nabati maupun protein hewani (telur, daging, dan ikan), makin meningkat. 

Di bidang perikanan, kemampuan menyediakan ikan sebagai sumber protein konsumsi 
masyarakat maupun sebagai bahan baku industri pengolahan dinilai masih belum optimal. 
Hal-hal yang dinilai menyebabkan kondisi tersebut antar lain adalah sumber daya ikan yang 
semakin terbatas, masih maraknya kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, tidak diatur, 
dan melanggar hukum (IUU Fishing), belum adanya kepastian spasial bagi usaha perikanan, 
masih tingginya harga input produksi, seperti pakan dan BBM, rendahnya kualitas benih dan 
induk, semakin menurunnya kualitas lingkungan perairan, serta belum optimalnya peran 
riset dan inovasi dalam pengelolaan perikanan. 

12.2.  Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

A. Kebijakan

Kebijakan umum peningkatan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan pada tiga 
hal pokok: (1) Menjamin keamanan pasokan energi dengan meningkatkan (intensifikasi) 
eksplorasi, ekploitasi, dan optimasi produksi minyak dan gas bumi, serta eksplorasi untuk 
meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi, termasuk gas metana batubara; (2) Mengurangi 
ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dengan menganekaragamkan 
atau diversifikasi energi primer, termasuk memanfaatkan EBT serta energi bersih; dan (3) 
Meningkatkan produktivitas pemanfaatan energi melalui gerakan efisiensi dan konservasi 
(penghematan), serta pemerataan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan dan daya 
beli masyarakat. Disamping itu, ketahanan dan kemandirian  energi juga akan didukung oleh 
adanya kebijakan harga energi serta insentif yang rasional, artinya kebijakan harga energi 
yang secara bertahap menggambarkan nilai ekonomi energi.

B. Sasaran 

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi pada 
tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Tercapainya produksi minyak bumi 1,01 juta barel per 
hari, produksi gas bumi 1.633 ribu SBM per hari atau 9.000 MMSCF per hari serta gas metana 
batubara 113 ribu SBM per hari; (2) Meningkatnya produksi BBM 45,9 juta KL, LPG 2 juta ton, 
LNG 23,15 juta ton; (3) Tercapainya pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG sebesar 77,7 
persen; (4) Tercapainya efisiensi pemanfaatan energi dengan elastisitas energi sebesar 1,48 dan 
intensitas energi sebesar 370 TOE/USD juta PDB; dan (5) Meningkatnya tingkat penghematan 
energi sebesar 13-15 persen dari perkiraan penggunaan energi business as usual.
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Gambar 12.9.

Proyeksi Total Kebutuhan Energi Final Menurut Sektor Pengguna

       

Sumber: Outlook Energi Indonesia 2013

C. Capaian 

Kebutuhan energi mengikuti laju perkembangan PDB nasional karena PDB dibentuk dari 
sektor-sektor pengguna energi, seperti industri, transportasi, komersial dan lainnya. 
Berdasarkan analisis perkembangan ekonomi, diperkirakan laju pertumbuhan GDP rata-rata 
adalah sebesar 7,1 persen per tahun, hal tersebut akan menyebabkan laju pertumbuhan 
kebutuhan energi meningkat sebesar 4,7 persen per tahun atau pada tahun 2030 menjadi 
2,4 kali dari tingkat kebutuhan pada tahun 2011. Meningkatnya kebutuhan energi bukan 
hanya disebabkan oleh sektor industri, namun juga oleh sektor transportasi dan komersial 
yang terpengaruh langsung oleh perkembangan ekonomi. Selain itu penggunaan energi 
di sektor rumah tangga juga mendorong meningkatnya kebutuhan energi secara nasional. 
Dapat dilihat pada Gambar 12.9 bahwa pertumbuhan kebutuhan energi secara total sangat 
dipengaruhi oleh sektor industri dan transportasi, sedangkan perkembangan sektor rumah 
tangga lebih landai mengikuti laju pertumbuhan penduduk.

Kebutuhan energi yang sedemikian besar menuntut ketahanan dan kemandirian energi, yang 
tercermin dari produksi minyak dan gas bumi, produksi dan konsumi BBM, diversifikasi energi 
melalui Energi Baru Terbarukan (EBT), dan penghematan energi.

Target pencapaian produksi minyak bumi tahun 2010-2014 adalah 1.010 ribu barel/hari, 
dengan realisasi yang terus mengalami penurunan rata-rata sekitar 5 persen per tahun, dari 
945 ribu barel/hari di tahun 2010 menjadi 818 ribu barel/hari di tahun 2014 (Gambar 12.10). 
Sementara itu, target pencapaian produksi gas bumi tahun 2010-2014 adalah 9.000 MMscf/
hari, dengan realisasi tahun 2010-2013 yang terus menurun, rata-rata sekitar 1 persen 
(Gambar 12.11). Hingga tahun 2013 telah dilakukan kegiatan eksplorasi 101 sumur, dan 
pada tahun 2014 direncanakan 205 sumur dengan realisasi 16 sumur sampai dengan April 
2014. Penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi dimungkinkan karena masih sedikitnya 
penemuan cadangan baru dan lamanya pembebasan area sumur eksplorasi.
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Boks 15.

Pangkalan Pendaratan Ikan Dusun Eri Sebagai Infrastruktur 
Perikanan Pendukung Program Maluku Lumbung Ikan Nasional

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Eri terletak di Dusun Eri, Kecamatan Nusaniwe, Kota 
Ambon. Kecamatan Nusaniwe merupakan Zona Perikanan. Pangkalan Pendaratan 
Ikan Eri memiliki tiga cold storage, dua di antaranya dipergunakan oleh dua 
perusahaan swasta dengan sistem sewa kelola, yaitu PT. Tiga Sinergi Berjaya dan 
PT. Mina Maluku Sejahtera. Dermaga yang dimiliki PPI Eri sepanjang 48 meter yang 
maksimal dapat digunakan untuk merapat empat hingga lima kapal penangkap ikan 
per harinya. Sehari-harinya kapal-kapal perusahaan dan nelayan pancing tiba di PPI 
Eri, lalu memasukkan hasil tangkapan ke dalam cold storage yang selanjutnya diolah 
untuk kemudian diekspor. Produk unggulan dari kedua perusahaan di PPI Eri adalah 
cakalang (skipjack tuna) dan tatihu (yellow fin tuna).

Saat ini sedang dilakukan pengembangan PPI Eri berupa reklamasi, pembangunan 
slipway (landasan) dan docking. Pengembangan diharapkan dapat dilaksanakan 
dalam tiga tahun ke depan dengan pendanaan dari APBN dan APBD. Master plan 

pengembangan PPI Eri telah diselesaikan 
sejak tahun 2014 dengan anggaran yang 
dibutuhkan sekitar Rp.26 miliar. Dalam rencana 
pembangunannya, PPI Eri akan dilengkapi dengan 
kedai pesisir dan tempat pengolahan tuna asap 
yang dibiayai oleh APBD.

Selama tiga tahun ke depan tahap awal yang 
akan dilakukan adalah pemetaan dan reklamasi 
dengan biaya dari APBN. Pangkalan Pendaratan 
Ikan Eri diharapkan dapat menjadi infrastruktur 
perikanan pendukung Program Maluku sebagai 
Lumbung Ikan Nasional (LIN). Target Pemerintah 
Kota Ambon adalah menjadikan PPI Eri sebagai 
kawasan pengembangan industrialisasi perikanan, 

sehingga pengolahan ikan dapat dilakukan di tempat tersebut dan dapat menampung 
ikan dari Kota Ambon dan dari kabupaten/kota lainnya di Maluku.

Permasalahan yang masih terjadi di PPI Eri di antaranya adalah masih adanya keluhan 
dari nelayan lokal tentang pengelolaan fasilitas di PPI Eri yang kurang terbuka bagi 
masyarakat, sehingga nelayan masih menemui kesulitan untuk membekukan ikan 
hasil tangkapan mereka dengan memanfaatkan fasilitas pembeku yang ada di PPI Eri. 
Nelayan berharap pengelolaan PPI Eri lebih diperbaiki sehingga keberadaannya dapat 
benar-benar bermanfaat bagi kepentingan perikanan. Pangkalan Pendaratan Ikan 
Eri sebenarnya telah dilengkapi dengan Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) 
hasil MoU pemerintah daerah setempat dengan PT. Pertamina, namun hingga saat ini 
belum dioperasikan karena kendala internal di PT. Pertamina.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Maluku, 2015
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Boks 16.

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Waiheru Sebagai 
Pendukung Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Kelautan 

dan Perikanan di Provinsi Maluku

Dalam rangka pengembangan SDM perikanan, telah dibangun Sekolah Usaha Perikanan 
Menengah (SUPM) Negeri Waiheru Ambon berdasarkan Kepres No.136/1999 tentang 
Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Berdiri pada 1987 dengan 
nama Sekolah Pertanian Pembangunan, sekolah ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga 
teknisi menengah perikanan yang mampu mendukung pembangunan perikanan di Maluku. 
Program keahlian yang ditawarkan yaitu Program Nautika Laut, Program Teknika Perikanan 
Laut, Program Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, dan Program Teknologi Budidaya 
Perikanan. SUPMN Waiheru berperan sebagai UPT Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang sehari-hari 
dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Kurikulum SUPMN Waiheru menggunakan standar 
kompetensi Standar Nasional Indonesia (SNI), International 
Maritime Organization (IMO) tentang Standard Training 
Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personel 
(STCW-F 1995), serta program lainnya dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, seperti Code of Conduct Resposible 
Fisheries (Tatalaksana Perikanan yang Bertanggungjawab). 
Lulusan program keahlian Nautika Laut akan mendapatkan 
sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkapan Ikan Tingkat II 
(ANKAPIN II), Basic Safety Training (BST), dan Kompetensi 
Keahlian melayarkan kapal dan menangkap ikan dari 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Program yang 
cukup serupa, yaitu Program Teknika Perikanan Laut telah 
mendapatkan akreditasi A pada 2013. Selain sertifikat, 
ulusannya akan memiliki kompetensi sebagai Kepala 
Kamar Mesin (KKM).

Standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan 
pengembangan kurikulum Program Keahlian Teknologi 
Pengolahan Hasil Perikanan adalah Program Manajemen 
Mutu Terpadu dan kebutuhan dunia industri pengolahan 
hasil perikanan. Lulusan program ini akan mendapatkan 
sertifikat, di antaranya Hazard Analysis Critical Control 
Point (HACCP), Asisten Pengolahan Ikan (SAsPI), dan 
Kompetensi keahlian pengolah ikan dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP). Sedangkan, Program Keahlian 

Teknologi Budidaya Perikanan membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan 
dan sikap agar berkompeten sebagai: (1) tenaga pelaksana tambak dan kolam (pond 
operator), (2) enaga pelaksana pembenihan, (3) tenaga laboran pada kegiatan usaha 
tambak dan kolam, dan (4) asisten laboran di karantina ikan. 

Peserta didik SUPMN Waiheru 40 persen diperuntukkan bagi putra putri pelaku utama 
(nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat pesisir), 40 persen lainnya 
untuk masyarakat umum, dan 20 persen sisanya bagi mitra SUPMN Waiheru.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang Direktorat EKPS ke Provinsi Maluku, 2015
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Gambar 12.11.

Produksi Gas Bumi (MMscf/hari)
Tahun 2010-2014

Sumber: BPS, 2014

Konsumsi BBM bersubsidi tahun 2005 mencapai 59,7 juta KL dan turun menjadi 37,4 juta KL 
pada tahun 2009 dengan adanya program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Pada tahun 
2013, realisasi volume BBM bersubsidi sebesar 46,36 juta KL lebih rendah 3,42 persen dari 
kuota yang telah ditetapkan sebesar 48 juta KL. Untuk perkiraan volume BBM bersubsidi 
pada tahun 2014 sesuai dengan APBN-P sebesar 46 juta KL (Gambar 12.12).

Gambar 12.12.

Volume BBM Bersubsidi (Juta KL)
Tahun 2010-2014

Sumber: Kementerian ESDM, 2014
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Untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi telah dilakukan diversifikasi 
energi terutama dalam pemanfaatan gas, batubara, dan EBT untuk pemenuhan kebutuhan 
di sektor tenaga listrik, rumah tangga, dan transportasi. Realisasi penyaluran gas ke domestik 
memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan dalam sepuluh tahun terakhir dan pada 
tahun 2013 menunjukkan realisasi penyaluran gas ke domestik lebih besar dibandingkan 
jumlah gas yang diekspor. Pemanfaatan gas bumi pada tahun 2013 sebesar 47,5 persen 
untuk domestik. 

Pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga dilaksanakan dengan program konversi minyak 
tanah ke LPG 3 kg. Pada periode tahun 2008 hingga 2013 telah didistribusikan paket perdana 
LPG 3 kg ke 30 provinsi sebanyak 51,6 paket dengan estimasi penarikan minyak tanah 40 juta 
KL dan peningkatan penggunaan LPG 3 Kg dari 0,2 juta MT menjadi 4,4 juta MT. Program 
konversi ini telah berhasil menghemat subsidi Rp.108,3 triliun. Untuk perkiraan volume LPG 
3 kg pada tahun 2014 yang akan didistribusikan sekitar 1,6 juta paket dengan volume 4,4 juta 
MT.

Adapun program dan kegiatan yang diperkirakan paling berperan dalam pencapaian 
ketahanan dan kemandirian energi adalah: (1) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak 
dan Gas Bumi, dengan kegiatan: (a) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi, (b) Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; (2) Program 
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, dan (3) Program Pengaturan dan 
Pengawasan Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa.

Gambar 12.14.

Pertumbuhan Capaian Indikator Program
Terkait Ketahanan Energi Tahun 2011-2013

Gambar 12.13.

Jumlah Indikator Program Terkait 
Ketahanan Energi Tahun 2013
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Gambar 12.15.

Pencapaian Indikator Program Terkait Ketahanan Energi                          
Tahun 2013
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Sumber:  Diolah dari Evaluasi Akhir Tahun RKP 2013
Keterangan:
1: Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi
2: Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
3: Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013, didapatkan bahwa pencapaian 
ketiga program yang paling berperan dalam pencapaian ketahanan dan kemandirian energi 
pada tahun 2013 masih berkisar antara 25-60 persen. Dilihat dari perkembangan tahun 
2011-2013, pertumbuhan capaian indikator positif adalah pada Program Pengaturan dan 
Pengawasan Penyediaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa (29,34 persen), sedangkan  untuk Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak 
dan Gas Bumi dan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
pertumbuhannya negatif, -4,08 persen dan -18,24 persen. Dengan demikian, secara umum 
ketiga program tersebut perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga dapat berkontribusi lebih 
baik kepada pencapaian sasaran ketahanan dan kemandirian energi.

D. Permasalahan 

Permasalahan di sektor energi adalah terbatasnya pasokan energi primer dalam 5 tahun ke 
depan, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dari kemampuan pasokan yang ada, termasuk 
optimalisasi penggunaan gas dan batubara serta meningkatkan kontribusi sumber energi 
baru dan terbarukan termasuk bahan bakar nabati (BBN) dan panas bumi. Selain itu dari 
sisi pemanfaatannya perlu terus meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Permasalahan 
lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi untuk pembangunan 
adalah peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan pengelolaan secara berkelanjutan. 
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12.3.  Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan     
  Pertambangan

A. Kebijakan

Kebijakan umum pembangunan pertambangan mineral dan batubara diarahkan pada dua hal 
pokok: (1) Meningkatkan poduksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara; 
dan (2) Mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan dan bencana geologi.

B. Sasaran

Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara yang akan dicapai pada tahun 
2014 adalah: (1) Tercapainya produksi batubara 309 juta ton, dengan Domestic Market 
Obligation sebanyak 110 juta ton; (2) Tercapainya produksi timah sebesar 110,25 ribu ton; 
(3) Tercapainya produksi bijih nikel sebesar 12,32 juta ton, feronikel sebesar 20,36 ribu ton, 
dan nikel matte sebesar 91,82 ribu ton; (4) Tercapainya produksi bauksit sebesar 11,46 juta 
ton; (5) Tercapainya produksi konsentrat tembaga sebesar 944,92 ribu ton; (6) Tercapainya 
produksi emas sebesar 117,75 ton dan perak sebesar 274,41 ton; dan (7) Tercapainya 
produksi bijih besi sebesar 4,59 juta ton.

C. Capaian

Selama tahun 2013, realisasi produksi batubara 421 juta ton sedangkan konsentrat tembaga 
450 ribu ton, emas 59 ribu ton, timah 88 ribu ton, bijih nikel 60 juta ton, bauksit 56 juta 
ton, dan bijih besi 19 juta ton. Hingga April 2014, produksi batubara mencapai 110 juta ton, 
konsentrat tembaga 60 ribu ton, emas 3,34 ton, bijih nikel 3,86 juta ton, bauksit 2,83 juta ton, 
serta bijih besi 1,15 juta ton. 

Total potensi batubara sampai April 2014 adalah 161 miliar ton dengan cadangan 28 miliar 
ton. Kalimantan memproduksi 94 persen dan Sumatera 6 persen dari total produksi batubara 
walaupun potensi terbesar ada di Pulau Sumatera, sebesar 53 persen dari potensi nasional. 
Batubara dari Kalimantan berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan 
Selatan. Batubara dari Sumatera sebagian besar berasal dari Sumatera Selatan.

Adapun program dan kegiatan yang diperkirakan paling berperan dalam pencapaian 
pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan adalah Program Pembinaan dan 
Pengusahaan Mineral dan Batubara  melalui dua kegiatan: (1) Pembinaan dan Pengusahaan 
Batubara; (2) Pembinaan dan Pengusahaan Mineral. Berdasarkan hasil Evaluasi Akhir 
Tahun (EAT) RKP 2013, didapatkan bahwa pencapaian Program Program Pembinaan dan 
Pengusahaan Mineral dan Batubara pada tahun 2013 secara umum cukup baik. Dari total 15 
indikator program, sebagian besar (66,67 persen) telah berhasil mencapai target tahun 2013 
yang ditetapkan. Lebih dari 80 persen indikator program menunjukkan perkembangan yang 
membaik selama tahun 2011-2013, yaitu mengalami peningkatan capaian (Gambar 12.16).
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Gambar 12.16.

Pencapaian dan Perkembangan Indikator 
Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

 Tahun 2013
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Sumber: Evaluasi Akhir Tahun (EAT) RKP 2013

D. Permasalahan

Permasalahan dalam peningkatan daya saing komoditas tambang adalah: (1) Belum efektifnya 
pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang terkendala oleh: 
(a) masih terbatasnya sumber daya manusia dan penguasaan teknologi pengolahan dan 
pemurnian; (b) belum memadainya infrastruktur pendukung, terutama tenaga listrik dan 
transportasi laut; dan (c) belum berkembangnya industri hilir domestik yang dapat menyerap 
produk tambang yang sudah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (2) Belum 
selesainya renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B). Hingga Maret 2014, belum semua perusahaan KK dan PKP2B telah 
menyepakati isi penyesuaian kontraknya. Dari 37 perusahaan KK dan 75 perusahaan PKP2B 
yang ada, baru 6 perusahaan KK dan 19 perusahaan PKP2B yang telah menyepakati seluruh 
hasil renegosiasi kontraknya; (3) Kurangnya pengawasan dan pengendalian aspek lingkungan 
hidup pada proses penambangan, banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian 
fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik 
seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 
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Penutup
13

Pelaksanaan evaluasi kebijakan pembangunan difokuskan pada capaian pembangunan bidang 
sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2010-2014. Hasil evaluasi terhadap berbagai capaian kebijakan pembangunan yang 
dilaksanakan, secara umum telah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Namun demikian 
tentu saja terdapat juga berbagai capaian yang belum sesuai dengan sasaran yang telah 
ditentukan. Berikut ini disampaikan kesimpulan terhadap capaian masing-masing bidang 
pembangunan, beserta permasalahan dan tantangan yang dihadapi. 

1. Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

Secara umum capaian pembangunan telah menunjukkan kinerja yang meningkat 
dibandingkan tahun 2010. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 72,27 (2010) 
menjadi 73,81 (2013). Namun demikian, bila dilihat berdasarkan sasaran pembangunan yang 
akan dicapai, beberapa capaian pembangunan sosial dan kehidupan beragama masih belum 
memenuhi target yang telah ditentukan. 

Belum tercapaianya target pembangunan tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa 
hal. Dibidang kesehatan belum tercapainya target pembangunan banyak dipengaruhi oleh 
pelayanan kesehatan masih belum memenuhi standar kualitas yang ditentukan, akses 
terhadap pelayanan kesehatan primer terutama pada daerah-daerah terpencil, ketersediaan 
obat dan alat kesehatan, dan minimnya tenaga promosi kesehatan. Pada bidang pendidikan 
permasalahannya adalah belum terwujudnya pemenuhan pelayanan pendidikan dasar yang 
berkalitas dan adanya kesenjangan dalam mengakses sarana pendidikan yang disebabkan 
oleh faktor ekonomi dan faktor budaya. 



Evaluasi RPJMN 2010-2014XIII - 2

2. Pembangunan Ekonomi. 

Pembangunan ekonomi selama periode 2010-2014 berlangsung pada saat perekonomian 
dunia mengalami kelesuan sebagai dampak dari memburuknya perekonomian global yang 
terjadi di Eropa. Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi upaya pencapaian target 
pembangunan ekonomi. Realisasi investasi PMDN dan PMA mengalami peningkatan tiap 
tahunnya. investasi PMA mengalami pergeseran dari semula terkonsentrasi pada sektor 
tertier, sejak 2012 terkonsentrasi pada sektor sekunder (industri), sedangkan PMDN 
mengalami hal yang sebaliknya, yaitu lebih terkonsentrasi pada sektor tersier. Neraca 
perdagangan sejak 2012 mengalami defisit yang disebabkan oleh semakin menurunnya 
ekspor migas, sedangkan untuk nonmigas, walaupun  masih surplus namun sejak 2011 
mengalami penurunan.  Pertumbuhan industri, terutama industri non migas menunjukkan 
capaian yang membaik dan mampu melebihi pertumbuhan PDB.  Nilai tukar rupiah 
cenderung mengalami pelemahan, pada akhir 2010 nilai tukar rupiah Rp.8.996 per USD 
meningkat menjadi Rp.11.876 per dolar dalam triwulan II 2014. Perkembangan inflasi relatif 
terkendali selama periode 2010-2012 dan mengalami peningkatan sejak triwulan III tahun 
2013. Penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan dari 
104,87 juta menjadi 118,17 juta pada Februari 2014 dengan sektor pertanian paling banyak 
menyerap tenaga dikerja diiukti dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. 

Dalam melaksanakan berbagai kebijakan tersebut, beberapa hal berkaitan dengan 
permasalahan pembangunan ekonomi. Dalam upaya peningkatan investasi, belum 
berimbangnya sebaran investasi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa karena masih 
timpangnya infrastruktur pendukung kegiatan usaha, proses perijinan masih belum efisien 
dan proses kerja birokrasi yang rumit, belum optimalnya implementasi insentif fiskal bagi 
pengusaha, ketersediaan infrastruktur, energi dan listrik yang masih terbatas, permasalahan 
regulasi, dan pasar tenaga kerja  yang kurang kondusif. Upaya peningkatan ekspor barang 
dan jasa masih terkendala, sebagian besar ekspor merupakan komoditas primer, rendahnya 
tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor, rendahnya daya saing ekspor jasa, meningkatnya 
hambatan non tarif, dan fasilitasi ekspor yang belum optimal. Dalam hal revitalisasi industri, 
permasalahan adanya deindustrialisasi, struktur industri lemah, belum optimalnya peluang 
dalam peningkatan nilai tambah, ketergantungan pada impor yang tinggi, produktivitas 
tenaga kerja rendah, dan industri terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dibidang 
moneter, menjaga stabilitas laju inflasi pada tingkat yang aman, menjaga stabilitas nilai tukar 
Rupiah yang rasional, dan meningkatkan koordinasi bauran kebijakan fiskal-moneter yang 
efektif. Selain itu, berkaitan dengan ketenagakerjaan, permasalahan yang dihadapi berkaitan 
dengan transformasi struktur pasar tenaga kerja lebih ke arah sektor jasa dengan produktivitas 
rendah, rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah, 
ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan 
keterampilan yang tersedia, dan produktivitas tenaga kerja yang rendah, serta melambatnya 
laju pertumbuhan ekonomi mengakibatkan turunnya pertumbuhan lapangan kerja.
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3. Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Capaian pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi selama tahun 2010-2014, 
berdasarkan indikator yang telah ditentukan, menunjukkan hasil yang sesuai dengan telah 
ditargetkan. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, mengingat 
teknologi merupakan salah satu komponen penting dalam lebih mempercepat pertumbuhan 
ekonomi. Dalam hal inovasi, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek peranannya 
masih sangat terbatas, sehingga  belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. 
Hal tersebut lebih banyak pada ketersediaan tenaga peneliti yang belum memadai dan 
ketersediaan pembiayaan yang masih sangat terbatas.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana. 

Pencapaian pembangunan selama 2010-2014 secara umum menunjukkan hasil yang 
baik. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi telah mencapai sasaran yang telah 
ditentukan. Begitu juga dengan pembangunan jalan, kecuali pada pembangunan jalan tol 
yang masih belum mencapai target.  Pembangunan fasilitas pelabuhan dan bandara telah 
mencapai sasaran, sedangkan pembangunan jalan kereta api masih belum mencapai target. 
Pembangunan perumahan dan ketenagalistrikan  sesuai dengan target yang telah ditentukan. 
Pembangunan telekomunikasi, terutama sasaran desa yang dilayani akses telekomunikasi 
masih belum sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

Terkait dengan pencapaian pembangunan tersebut, permasalahan yang dihadapi 
pembangunan jaringan irigasi adalah daya tampung waduk masih rendah, tidak efisiennya pola 
pemanfaatan air, dan tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam, serta 
belum optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan. Permasalahan dalam pembangunan 
jalan adalah lemahnya integrasi antarmoda transportasi, sehingga mengakibatkan inefisiensi 
biaya dan waktu transportasi, dan masalah pembebasan lahan. Dalam hal akses perumahan, 
tingginya harga lahan dan bahan bangunan serta rumitnya perizinan yang membebani para 
pengembang. Belum optimalnya koordinasi antarinstitusi Pemerintah dalam pembangunan 
perumahan. Regulasi yang belum mendorong keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan 
rumah, khususnya untuk MBR, sebagai contoh, proses pengajuan kredit kepemilikan rumah 
melalui LPP untuk MBR yang masih rumit. Akses dan layanan komunikasi dan informatika 
yang modern masih terkendala kurangnya tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat 
untuk menggunakan TIK secara produktif. Adapun peningkatan jangkauan pelayanan 
ketenagalistrikan dikarenakan ketersediaan energi primer untuk tenaga listrik terutama 
batubara dan gas bumi, ketersediaan lahan dalam pembangunan infrastruktur energi dan 
ketenagalistrikan, dan lokasi pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik yang 
berada di area hutan lindung atau kawasan konservasi, serta adanya perilaku monopoli yang 
menghambat efisiensi dan efektivitas sistem industri.
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5. Pembangunan Politik  

Selama tahun 2010-2014 pembangunan bidang politik telah memberikan ruang bagi 
kelembagaan demokrasi, kebebasan sipil, dan terjaminnya hak-hak politik. Berkenaan 
dengan kelembagaan demokrasi, salah satu perkembangan yang dicapai adalah berfungsinya 
sistem checks and balances ketiga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. 
Terkait dengan partai politik, pemerintah telah mendukung pelaksanaan sejumlah kebijakan 
pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, 
serta transparansi dan akuntabilitas partai politik. Peran organisasi masyarakat sipil telah 
mengalami perubahan besar sejak satu dasawarsa terakhir ini, dengan makin meningkatnya 
keikutsertaan organisasi masyarakat sipil di dalam proses penyusunan kebijakan publik 
dan pengawasan pelaksanaannya. Tingkat partisipasi politik rakyat dalam Pemilu 2014 
mengalami peningkatan dan mencapai rata-rata 75,11 persen. Tingkat partisipasi politik 
tahun 2009 adalah sebesar 70,99 persen untuk Pemilu Legislatif dan 72,56 persen untuk 
Pemilu Presiden.  Dalam hal politik luar negeri, Indonesia dinilai memiliki prakarsa dan 
kontribusi yang besar dalam mendukung pembentukan identitas dan pemantapan integrasi 
regional ASEAN. Menyambut berlakunya Komunitas ASEAN pada tahun 2015, Indonesia terus 
melakukan persiapan melalui tiga pilar, yaitu pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan 
pilar sosial-budaya. Selain itu dalam rangka turut serta dalam perdamaian dunia, pemerintah 
terus berperan aktif melalui pengiriman pasukan perdamaian. 

Permasalahan dalam mempercepat dan memelihara keberlanjutan proses konsolidasi demokrasi 
masih belum kuatnya lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, baik dari sisi 
kelembagaan maupun dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk 
meningkatkan kualitas pemilu pada masa mendatang. Terkait pemberdayaan ormas guna 
meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas, Pemerintah perlu tetap 
konsisten memperkuat masyarakat sipil dengan melanjutkan upaya pembentukan kelembagaan 
yang dapat memperkuat ormas termasuk dari sisi pemantapan jaringan dan penguatan sisi 
sumber finansial dan pengelolaannya secara lebih profesional. Masih lemahnya kesadaran politik 
masyarakat, untuk itu perlu lebih diperkuat melalui proses pendidikan yang lebih baik, antara lain 
agar mampu melaksanakan hak-hak politik untuk dipilih dan memilih, serta melakukan pengawasan 
partisipatif terhadap proses politik penyelenggaraan pemilu. Dalam upaya mewujudkan 
Komunitas ASEAN 2015, salah satu tantangan yang muncul adalah kurangnya pemahaman publik 
domestik, termasuk pemerintah daerah, mengenai manfaat dan efek dari berlakunya Komunitas 
ASEAN. Sebagai wujud keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, diperlukan 
adanya landasan hukum dan ketersediaan anggaran agar dapat sewaktu-waktu mengirimkan 
pasukan perdamaian sesuai dengan permintaan PBB.

6. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan selama periode 
2010-2014 dari hasil evaluasi berdasarkan beberapa indikator pembangunan menunjukkan 
capaian yang kurang menggembirakan, dimana capaiannya masih belum memenuhi target 
pembangunan yang telah ditentukan.
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Belum tercapainya pembangunan pertahanan dan keamanan berkaitan dengan produksi 
alutsista dikarenakan terbatasnya kemampuan teknologi dan pembiayaan industri pertahanan 
dalam negeri. Terkait wilayah perbatasan dan pulau terluar, belum tuntas garis batas antara 
Indonesia dengan negara tetangga. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polisi, oleh 
karena itu, kebijakan peningkatan profesionalisme Polri. Penanggulangan tindak terorisme 
masih menghadapi permasalahan radikalisme yang cenderung meningkat dan koordinasi 
antar lembaga yang belum optimal. 

7. Pembangunan Hukum dan Aparatur

Perkembangan capaian pembangunan hukum dan aparatur selama lima tahun pelaksanaan 
RPJMN 2010-2014, telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Sebagian besar indikator telah 
berhasil mencapai targetnya di tahun 2014. Meskipun beberpa indikator tidak mencapai 
target, seperti penanganan kasus korupsi berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan, 
indeks persepsi korupsi dan opini WTP atas laporan Pemda, integritas pelayanan publik, 
akuntabilitas dan efektivitras pemerintahan.

Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan tersebut, permasalahan yang dihadapi 
sebagai berikut: (1) Pembangunan bidang hukum adalah kualitas penegakan hukum 
berkaitan dengan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, kondisi pelayanan 
hukum saat ini belum optimal, dan akses terhadap pelayanan hukum yang baik dan 
berkualitas. (2) Pencapaian pemberantasan korupsi, masih rendahnya komitmen aparatur 
negara dan rendahnya tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap korupsi. (3) 
Kualitas pelayanan publik, pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan 
publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi. (4) Akuntabilitas kinerja birokrasi, belum 
optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah, mengakibatkan adanya inefisiensi, 
menghambat koordinasi dan sinkronisasi, dan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. 
(5) Permasalahan lainnya: belum efektif, efisien, transparan, dan partisipatifnya bisnis proses 
baik pada tingkat makro maupun mikro; belum meratanya penerapan e-government pada 
seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi; 
dan inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan 
pemanfaatan infrastruktur TIK.

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang  

Capaian pembangunan bidang wilayah dan tata ruang khususnya terkait dengan 
pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal secara umum dapat dikatakan berhasil 
mencapai target yang ditetapkan. Pembangunan perdesaan telah berhasil meningkatkan 
kesejahteraan masyrakat perdesaan yang antara lain terlihat dari meningkatnya produksi dan 
produktivitas hasil pertanian tanaman pangan. Untuk pembangunan daerah tertinggal, dari 
empat indikator yang telah ditetapkan, dua indikator yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi 
di daerah tertinggal dan jumlah kabupaten daerah tertinggal berhasil mencapai target dan 
dua indikator lagi, yaitu persentase penduduk miskin di daerah tertinggal dan IPM daerah 
tertinggal tidak dapat mencapai target.
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Pembangunan perdesaan yang identik dengan pembangunan pertanian, permasalahan 
peningkatan luas areal lahan pertanian ini diakibatkan terus terjadinya konversi lahan 
pertanian terutama lahan sawah ke non pertanian seperti pemukiman dan industri. Adapun 
permasalahan Pembangunan Daerah Tertinggal, antara lain: (1) Belum tercapainya sasaran 
pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal karena: (a) Program-program penanggulangan 
kemiskinan berjalan secara parsial dan belum sesuai dengan karakteristik daerah; (b) Belum 
berkembangnya kelembagaan permodalan bagi masyarakat miskin dalam pengembangan 
usahanya; dan (c) Rendahnya sarana dan prasarana transportasi; (2) Permasalahan kualitas 
SDM dikarenakan: (a) Rendahnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana 
pendidikan dan kesehatan; (b) Minimnya akses terhadap pelayanan dasar; dan (c) Kurangnya 
kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat dan bersekolah.

9. Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  

Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, difokuskan pada: (1)  Peningkatan 
Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; (2) Peningkatan 
Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral 
dan Pertambangan. Capaian selama lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 secara umum 
belum memenuhi target yang ditetapkan pada akhir tahun 2014.

Selama 2010-2014 produksi pangan mengalami pelambatan. Permasalahan yang dihadapi 
dalam upaya peningkatan produksi pangan adalah: (1) Meningkatnya konversi lahan pertanian 
ke non pertanian terus meningkat, (2) Sistem perbenihan nasional yang tidak tertata baik 
dan kesenjangan antara lembaga perbenihan dengan petani pengguna menyebabkan benih-
benih unggul tidak termanfaatkan dengan baik, (3) Peran penyuluhan belum optimal, (4) 
Dampak iklim/cuaca ekstrim, khususnya perubahan pola hujan dan meningkatnya ancaman 
hama dan penyakit, (5) Keragaman konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada 
beras saja dan konsumsi protein, baik dari protein nabati maupun protein hewani (telur, 
daging, dan ikan), makin meningkat. Di bidang perikanan, permasalahan yang dihadapi 
adalah belum optimalnya pemanfaatan ikan sebagai bahan baku industri pengolahan, 
masih tingginya illegal fishing, belum optimalnya peran riset dan inovasi dalam pengelolaan 
perikanan. Permasalahan di sektor energi adalah terbatasnya pasokan energi primer dalam 
5 tahun ke depan, belum optimalnya penggunaan gas dan batubara dan sumber energi baru 
dan terbarukan.

Dalam upaya peningkatan daya saing komoditas tambang, permasalahan yang ada berkaitan 
dengan sumberdaya manusia dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian, belum 
memadainya infrastruktur pendukung terkait tenaga listrik dan transportasi laut, belum 
berkembangnya industri hilir domestik yang dapat menyerap produk tambang yang sudah 
menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, belum selesainya renegosiasi Kontrak Karya 
(KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan kurangnya 
pengawasan dan pengendalian aspek lingkungan hidup pada proses penambangan, banyak 
menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.








