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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 telah memasuki tahun 

ketiga yang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) 2015, RKP 2016, dan RKP 2017. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk mencapai target-target dalam Nawacita atau 

sembilan Agenda Prioritas di “Jalan Perubahan” yang 

dijabarkan menjadi Sembilan Agenda Pembangunan Nasional 

pada RPJMN 2015-2019. 

Sembilan Agenda Pembangunan Nasional tersebut, 

selanjutnya dituangkan dalam strategi pembangunan yang 

terdiri dari empat bagian utama: (1) Norma pembangunan; 

(2) Tiga dimensi pembangunan; (3) Kondisi perlu agar 

pembangunan dapat berlangsung; serta (4) Program-

program quick wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi 

perlu ini memuat sektor-sektor prioritas RPJMN 2015-2019 

yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP tahunan. Tiga 

dimensi pembangunan dan kondisi perlu meliputi: (1) 

Dimensi Pembangunan Manusia yang merupakan penjabaran 

dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan; (2) 

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang merupakan 
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penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh; 

(3) Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan 

yang merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan 

Cita Keenam; serta (4) Kondisi Perlu yang merupakan 

penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat. 

Pada penyusunan RKP 2017, Sembilan Agenda Pembangunan 

Nasional ini menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas 

Nasional 2017. 

Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan RKP 2016 dan RKP 

2017, maka disusun dokumen Lampiran Pidato yang 

merupakan kelengkapan dari Pidato Kenegaraan Presiden RI 

Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah 2017 mengalami 

perubahan pendekatan setelah memperhatikan 

perkembangan ekonomi beserta prospeknya, dengan tujuan 

untuk peningkatan kualitas baik dari sisi perencanaan 

pembangunan maupun pengelolaan sumber daya terutama 

pendanaan. Bila dalam RKP 2016 kebijakan perencanaan dan 

penganggaran dilakukan dengan prinsip money follows 

function, maka pada penyusunan RKP 2017 pendekatan yang 

dilakukan dengan menggunakan prinsip money follows 

program. 

Untuk itu, pendekatan perencanaan pembangunan yang 

dituangkan dalam RKP 2017 ini dilakukan dengan Pendekatan 

Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). 

Penyempurnaan perencanaan ini penting mengingat 

kompleksitas permasalahan pembangunan yang dihadapi 

baik domestik maupun global, serta efisiensi dan efektivitas 

dalam pemanfaatan pendanaan yang makin terbatas. 

Untuk melaporkan hasil pelaksanaan RKP 2016 dan RKP 2017 

ini, hal-hal yang diuraikan dalam Lampiran Pidato 
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Kenegaraan Presiden RI Tahun 2017 meliputi: (1) Capaian 

utama pembangunan dalam kurun 2015-2017, (2) 

Permasalahan dan kendala pencapaian target, dan (3) Arah 

kebijakan dan strategi yang diperlukan.  

Memperhatikan agenda pembangunan nasional dan strategi 

pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka Lampiran 

Pidato disusun mencakup sepuluh bab, yaitu: (1) 

Pendahuluan; (2) Kerangka Kebijakan RPJMN 2015-2019 dan 

RKP 2017; (3) Perkembangan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan 

Kemiskinan; (4) Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (5) 

Pembangunan Sektor Unggulan; (6) Pemerataan dan 

Kewilayahan; (7) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup; (8) Pembangunan Sarana dan Prasarana; 

(9) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan 

Keamanan, serta Reformasi Birokrasi; dan (10) Penutup. 

Mencermati hasil-hasil pembangunan dalam pelaksanaan 

tahun ketiga RPJMN 2015-2019 sampai Juni 2017, sejauh ini 

memperlihatkan capaian yang baik pada berbagai dimensi 

pembangunan. Capaian yang baik ini ditunjukkan antara lain 

pada dimensi pembangunan sektor unggulan, yaitu 

pembangunan infrastruktur untuk konektivitas, 

pembangunan ekonomi maritim dan kelautan, serta 

pembangunan pariwisata. Sementara itu, pada dimensi 

pembangunan manusia dan masyarakat capaian yang cukup 

baik ditunjukkan seperti pada pembangunan pendidikan dan 

kesehatan. Sedangkan pembangunan politik, hukum, 

pertahanan dan keamanan telah pula menunjukkan capaian 

yang baik seperti dalam peningkatan tata kelola dan 

birokrasi, serta pembangunan pertahanan dan keamanan. 
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BAB 2  
KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 

DAN RENCA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016 

2.1 Kerangka Kebijakan RPJMN 2015-2019 

2.1.1 Visi  Misi Pembangunan 

Memperhatikan berbagai masalah dan tantangan 

pembangunan yang dihadapi, serta capaian pembangunan 

selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 

2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.  

Upaya mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui tujuh 

misi pembangunan, yaitu: (1) Mewujudkan keamanan 

nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian 

Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan 

masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar 

negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia 

yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa 

yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi 

negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 

kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat yang 

berkepribadian dalam kebudayaan. 

BAB 2 
KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 2017 
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2.1.2 Strategi Pembangunan Nasional 

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan 

hal-hal sebagai berikut: (1) Norma Pembangunan Kabinet 

Kerja; (2) Tiga Dimensi Pembangunan; (3) Kondisi Perlu; serta 

(4) Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya. Keempat hal 

tersebut ditunjukkan dalam Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 
Strategi Pembangunan Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 
2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan 

ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan 
produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, 
mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen 
pertumbuhan; 

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan 
keseimbangan ekosistem 
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2.2 Kerangka Kebijakan RKP 2017 

2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 

Arah Kebijakan Ekonomi Makro 

Untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomi makro, arah 

kebijakan bidang ekonomi yang dilaksanakan antara lain 

dengan perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, 

peningkatan ekspor nonmigas dan jasa, serta reformasi fiskal.  

Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha utamanya melalui 

penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana 

layanan/fasilitasi investasi ditujukan untuk perluasan 

kesempatan usaha dan penciptaan kesempatan kerja yang 

lebih banyak dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi 

Indonesia. Arah kebijakan perbaikan iklim investasi dan iklim 

usaha dilakukan dengan tujuh program prioritas, yaitu: (1) 

Peningkatan kemudahan bersama; (2) Pelaksanaan 

deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat 

dan daerah; (3) Pengembangan layanan perizinan terpadu; 

(4) Peningkatan persaingan usaha yang sehat; (5) Percepatan 

fasilitasi penyelesaian masalah investasi; (6) Pembenahan 

iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang 

harmonis; dan (7) Pengembangan infrastruktur pendukung 

kawasan strategis. 

Selanjutnya, kebijakan peningkatan ekspor nonmigas dan 

jasa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan 

meningkatkan ekspor nonmigas barang dan jasa yang bernilai 

tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi, 

serta meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam 

mendorong potensi produk ekspor daerah. Upaya 
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peningkatan ekspor nonmigas dilaksanakan melalui tujuh 

program prioritas, yaitu: (1) Peningkatan kualitas dan standar 

produk ekspor; (2) Peningkatan realisasi investasi 

berorientasi ekspor; (3) Peningkatan ekspor produk Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM); (4) 

Pengembangan industri pengolah sumber daya alam 

berorientasi ekspor; (5) Pengembangan fasilitas ekspor; (6) 

Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan 

internasional yang ditunjukkan dengan peningkatan 

penetrasi pasar (market access); dan (7) Penguatan market 

intelligence, promosi dagang, dan asistensi ekspor. 

Kebijakan reformasi fiskal harus didorong dengan 

mengoptimalkan pendapatan negara dan meningkatkan 

kualitas belanja negara. Program prioritas pengoptimalan 

pendapatan negara, terdiri dari: (1) Pengoptimalan 

perpajakan, (2) Dukungan regulasi, (3) Pengoptimalan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan (4) Penguatan 

institusi. Sementara, program prioritas pengoptimalan 

belanja negara, terdiri dari: (1) Perbaikan pelaksanaan 

anggaran, (2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja 

produktif, (3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke 

daerah dan dana desa, dan (4) Belanja subsidi dan bantuan 

sosial yang tepat sasaran. 

Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Manusia dan 

Masyarakat 

Kebijakan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mencakup 

revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan 

 pendidikan, serta pembangunan perumahan dan 

permukiman. Kebijakan revolusi mental merupakan upaya 

mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku 
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masyarakat yang berorientasi pada kemajuan yang 

berlandaskan Pancasila. Kebijakan ini diarahkan untuk: (1) 

Meningkatkan integritas, (2) Meningkatkan etos kerja, dan 

(3) Meningkatkan gotong royong.  

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk: (1) 

Meningkatkan status kesehatan ibu, anak, dan gizi 

masyarakat; (2) Menurunkan penyakit menular dan tidak 

menular; (3) Meningkatkan perlindungan finansial; (4) 

Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan 

dan sumber daya kesehatan; (5) Meningkatkan kepuasan 

terhadap pelayanan kesehatan; serta (6) Meningkatkan 

jumlah dokter yang meresepkan obat rasional (obat yang 

sesuai dengan kebutuhan klinis, dosis, jangka waktu, dan 

biaya). Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara 

memperkuat upaya promotif dan preventif melalui Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat, meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan, mempercepat perbaikan gizi 

masyarakat, dan meningkatkan pelayanan keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi.  

Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan 

pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Karena 

itu, arah kebijakan pembangunan pendidikan dilakukan 

dengan: (1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan 

pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan 

pemerataan akses, kualitas, dan relevansi dengan pendidikan 

menengah; (2) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

perkuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan 

kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem 

penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) 

Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan 
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penempatan guru yang merata; (4) Revitalisasi Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan 

mutu pendidikan keguruan; (5) Meningkatkan akses dan 

kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak 

usia dini; (6) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta 

pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (7) 

Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing 

pendidikan tinggi; dan (8) Meningkatkan kualitas pendidikan 

kewargaan, pendidikan agama,  dan pendidikan keagamaan. 

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman 

diarahkan untuk: (1) Meningkatkan akses masyarakat 

berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, 

aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan 

perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah 

swadaya, serta penciptaan iklim yang kondusif dalam 

penyediaan perumahan; (2) Peningkatan kualitas hunian dan 

permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui 

bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan 

prasarana, sarana, dan utilitas, serta penyelesaian rencana 

penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan 

penanganan permukiman kumuh; (3) Peningkatan akses air 

minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan 

infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta 

peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku 

masyarakat; dan (4) Menjamin ketahanan air melalui 

pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan 

sanitasi, serta optimasi sistem air minum dan pelaksanaan 

bauran air.  
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Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan 

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan meliputi 

pembangunan kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, 

kedaulatan energi, pariwisata, dan percepatan pertumbuhan 

industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK). 

Kedaulatan pangan memegang peranan strategis di dalam 

pembangunan nasional dalam pemenuhan kebutuhan bahan 

pokok penting guna mendukung peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Kebijakan pembangunan kedaulatan pangan 

diarahkan melalui: (1) Peningkatan produksi padi dan pangan 

lain, terutama produktivitas dan diversifikasi; (2) Kelancaran 

distribusi pangan, efisiensi rantai pasokan pangan, dan akses 

pangan masyarakat; (3) Peningkatan kualitas konsumsi 

pangan dan gizi masyarakat, terutama kecukupan nutrisi bagi 

masyarakat miskin dan keseimbangan gizi bagi masyarakat; 

dan (4) Penanganan gangguan terhadap produksi pangan. 

Kebijakan pembangunan maritim dan kelautan diarahkan 

melalui konektivitas (tol) laut dan industri maritim, 

peningkatan industri perikanan dan hasil laut, penataan 

ruang laut, peningkatan kesejahteraan nelayan, 

penanggulangan dan penyelesaian Ilegal, Unreported, 

Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut, penetapan 

batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau 

kecil. 

Kebijakan pembangunan kedaulatan energi diarahkan 

dengan cara meningkatkan produksi energi primer, cadangan 

energi, peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran 

energi, aksesibilitas energi, dan efisiensi dalam penggunaan 

energi. 
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Kebijakan pembangunan pariwisata akan difokuskan untuk 

peningkatan promosi, destinasi, industri, dan kelembagaan 

pariwisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 

nusantara dan mancanegara. 

Kebijakan pembangunan industri diarahkan untuk 

mengembangkan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa 

dan meningkatkan jumlah populasi industri guna 

meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. 

Sementara itu, pembangunan KEK di luar Jawa diarahkan 

untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah, 

mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas, 

mengembangkan SDM dan IPTEK, mengembangkan regulasi 

dan kebijakan, serta memperbaiki iklim investasi dan usaha. 

Arah Kebijakan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan 

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan meliputi pengurangan 

ketimpangan antarkelompok pendapatan; pengurangan 

ketimpangan antarwilayah yang meliputi daerah perbatasan, 

daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, dan 

perkotaan; peningkatan konektivitas; dan reforma agraria. 

Arah kebijakan pengurangan ketimpangan antarkelompok 

masyarakat adalah memperbaiki distribusi pendapatan untuk 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Sementara itu, kebijakan pembangunan pengurangan 

ketimpangan antarwilayah untuk kawasan perbatasan 

difokuskan dengan membangun kawasan perbatasan negara 

sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan 

dengan negara tetangga. Di daerah tertinggal, prioritas 

pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
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daerah-daerah dan desa memerlukan percepatan 

konektivitas, promosi potensi daerah, pemenuhan 

kebutuhan pelayanan dasar publik, dan pengembangan 

perekonomian masyarakat. Di desa dan kawasan perdesaan, 

pembangunan desa diarahkan untuk mendorong penguatan 

kemandirian desa. Di daerah perkotaan, pengurangan 

ketimpangan antarwilayah dilakukan dengan memperkuat 

perkotaan di luar Jawa-Bali. 

Peningkatan konektivitas diperlukan untuk mengurangi 

kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Oleh karena itu, 

percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas 

infrastruktur konektivitas nasional dititikberatkan pada 

wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan 

daerah terpencil. Konektivitas nasional meliputi 

pembangunan jaringan infrastruktur transportasi serta 

komunikasi dan informatika secara terpadu. 

Selanjutnya, kebijakan reforma agraria diarahkan melalui 

redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif, 

pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang 

pertanahan, dan penyediaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum. 

2.2.2 Kaidah Pelaksanaan RKP 2017 

Dalam melaksanakan RKP 2017, telah dirumuskan dua 

kerangka pokok, yaitu: (1) Kerangka Kelembagaan, 

merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan pembangunan, 

yang ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat 

fungsi, tepat ukuran, dengan tata kelola hubungan inter dan 

antarlembaga yang harmonis dan sinergis, serta didukung 

oleh aparatur sipil negara yang profesional, beretika, dan 
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berintegritas; serta (2) Kerangka Regulasi, merupakan 

perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku 

masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka 

mencapai tujuan bernegara. 

Selain itu, dalam proses penyusunan program/kegiatan 

pembangunan nonprioritas nasional, setiap Kementerian/ 

Lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengarah dan 

senantiasa memperhatikan norma-norma pembangunan, 

yaitu: (1) Pembangunan untuk manusia, (2) Pembangunan 

terintegrasi, (3) Perencanaan teknokratis, (4) Perencanaan 

partisipatif, (5) Penyerasian pelaksanaan program/kegiatan, 

dan (6) Penyelarasan rencana dan anggaran pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







BAB 3    
PERKEMBANGAN EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN 

KEMISKINAN 

Kinerja perekonomian Indonesia masih terus menunjukkan 

tren peningkatan dalam beberapa triwulan terakhir, di tengah 

perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan. 

Pencapaian tersebut didorong oleh semakin membaiknya 

kondisi perekonomian domestik dengan tingkat inflasi yang 

stabil serta belanja pemerintah yang lebih efisien. Sementara 

itu, peningkatan investasi masih dibutuhkan untuk lebih 

mendorong dan memperkuat perekonomian Indonesia.  

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

semakin membaik, tingkat pengangguran terbuka semakin 

berkurang dan tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren 

penurunan.  

 

 Ekonomi Makro 

 Capaian Utama Pembangunan 

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi global yang masih 

relatif lambat, pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dengan 

stabilitas makroekonomi yang relatif kuat. Setelah melambat 

BAB 3 
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KETENAGAKERJAAN, DAN KEMISKINAN 
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ke tingkat terendah di 4,74 persen pada triwulan II tahun 

2015, pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan tercatat 

sebesar 5,02 persen pada tahun 2016. Hingga semester I 

tahun 2017, kinerja ekonomi tetap terjaga dengan tumbuh 

sebesar 5,01 persen. Tren meningkat terus dijaga pada 

triwulan I tahun 2017, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 

5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat 

mencapai 5,20 persen pada tahun 2017. Sementara itu, 

stabilitas makroekonomi yang kuat ditunjukkan dengan inflasi 

yang relatif rendah, defisit transaksi berjalan yang sempit, dan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD) yang 

stabil.  

Gambar 3.1 
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi  

Tahun 2014 – Semester I Tahun 2017 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh 

konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan ekspor yang 

meningkat. Stabilnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga 

pada tingkat 5,01 persen pada tahun 2016, didorong salah 
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satunya oleh keberhasilan pemerintah menjaga inflasi pada 

tingkat yang rendah dan stabil. Hingga semester I tahun 2017 

konsumsi rumah tangga tetap tumbuh stabil sebesar 4,94 

persen. Sementara itu, perbaikan kinerja ekspor, yang tumbuh 

positif sejak triwulan IV tahun 2016 hingga semester I tahun 

2017, tidak hanya didorong oleh kenaikan harga komoditas 

ekspor utama Indonesia, seperti batubara, karet, dan crude 

palm oil (CPO), tetapi juga oleh peningkatan kinerja ekspor 

manufaktur. Peningkatan kinerja ekspor manufaktur tersebut 

merupakan indikator keberhasilan upaya kebijakan reformasi 

struktural yang telah dilakukan pemerintah sejak akhir tahun 

2014. 

 
Realisasi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (Persen, YoY) 

Tahun 2014 – Semester I Tahun 2017 

Uraian 2014 2015 2016 
Semester I 

Tahun 2017 

Konsumsi Rumah Tangga 5,15 4,96 5,01 4,94 

Konsumsi LNPRT 12,19 - 0,62 6,62 8,27 

Konsumsi Pemerintah 1,16 5,32 - 0,15 0,03 

Investasi (PMTB) 4,45 5,01 4,48 5,07 

Ekspor Barang dan Jasa 1,07 - 2,12 - 1,74 5,76 

Impor Barang dan Jasa 2,12 - 6,41 - 2,27 2,80 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Dari sisi investasi, meski sempat mengalami perlambatan 

pertumbuhan dari sebesar 5,01 persen pada tahun 2015 

menjadi 4,48 persen pada tahun 2016, upaya pemerintah 

untuk memperbaiki iklim investasi dan usaha mulai 

menunjukkan hasil. Pada semester I tahun 2017, investasi 

tumbuh sebesar 5,07 persen. Berbagai indikator terkini, 

seperti impor bahan modal dan kredit investasi, menunjukkan 
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investasi diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi 

motor pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. 

Dari sisi penawaran, sektor pertambangan dan penggalian, 

transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan 

asuransi adalah beberapa sektor yang mampu tumbuh lebih 

baik pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian kembali 

tumbuh positif pada tahun 2016, didorong oleh kenaikan 

harga komoditas batu bara dan mineral di pasar internasional 

serta kenaikan permintaan di sejumlah negara seperti 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang. Hingga semester 

I tahun 2017, harga komoditas yang masih relatif tinggi 

mendorong sektor pertambangan dan penggalian untuk tetap 

tumbuh positif hingga sebesar 0,78 persen. 

Perlambatan terjadi pada dua sektor penyumbang PDB 

terbesar, yakni pertanian dan industri pengolahan, yang 

masing-masing tumbuh sebesar 3,25 persen dan 4,29 persen 

pada tahun 2016, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 

3,77 persen dan 4,33 persen. Faktor cuaca yaitu El Nino di awal 

tahun dan La Nina di penghujung tahun 2016 menjadi 

penyebab turunnya pertumbuhan di sektor pertanian karena 

adanya pergeseran musim tanam dan gagal panen untuk 

beberapa tanaman hortikultura. Sementara itu, dinamika 

ekonomi global dan permintaan yang masih lemah menjadi 

penyebab turunnya kinerja sektor industri pengolahan. Pada 

semester I tahun 2017, kinerja sektor pertanian mengalami 

perbaikan dan tumbuh sebesar 5,11 persen, didorong faktor 

cuaca yang lebih baik. Namun tren perlambatan masih dialami 

oleh sektor industri pengolahan yang hanya tumbuh sebesar 

3,88 persen. 
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Realisasi Pertumbuhan PDB Sisi Penawaran (Persen, YoY)  

Tahun 2014 – Semester I Tahun 2017 

Uraian 2014 2015 2016 
Semester I 

Tahun 2017 

Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan 

4,24 3,77 3,25 5,11 

Pertambangan dan 
Penggalian 

0,43 - 3,42 1,06 0,78 

Industri Pengolahan 4,64 4,33 4,29 3,88 

Pengadaan Listrik dan 
Gas, dan Air Bersih 

5,90 0,90 5,39 -0,50 

Pengadaan Air 5,24 7,07 3,60 4,03 

Konstruksi 6,97 6,36 5,22 6,46 

Perdagangan besar dan 
eceran, dan reparasi 
Mobil dan Sepeda 
Motor 

5,18 2,59 3,93 4,36 

Transportasi dan 
Pergudangan 

7,36 6,68 7,74 8,20 

Penyedia Akomodasi 
dan Makan Minum 

5,77 4,31 4,94 4,88 

Informasi dan 
Komunikasi 

10,12 9,69 8,87 10,02 

Jasa Keuangan 4,68 8,59 8,90 5,97 

Real Estate 5,00 4,11 4,30 3,76 

Jasa Perusahaan 9,81 7,69 7,36 7,47 

Administrasi 
Pemerintahan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

2,38 4,63 3,19 0,09 

Jasa Pendidikan 5,47 7,33 3,84 2,45 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

7,96 6,68 5,00 6,75 

Jasa Lainnya 8,93 8,08 7,80 8,32 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Di tengah pemulihan kondisi global, Neraca Pembayaran 

Indonesia (NPI) menunjukan perkembangan yang positif 

hingga triwulan I tahun 2017. Peningkatan surplus yang 

signifikan pada NPI menunjukan semakin baiknya 

keseimbangan eksternal perekonomian dan stabilitas 

makroekonomi. 

Peningkatan kinerja NPI bersumber dari tingginya surplus 

transaksi modal dan finansial yang melampaui defisit transaksi 

berjalan. Surplus transaksi modal dan finansial mencapai 

USD7,85 miliar, atau meningkat 86,54 persen (YoY). 

Peningkatan ini didorong oleh masuknya aliran modal 

investasi portofolio yang cukup besar pada instrumen yang 

berdenominasi rupiah, seperti Surat Utang Negara (SUN), 

Surat Perbendaharaan Negara (SPN), sukuk di pasar global, 

dan saham, seiring dengan meningkatnya kepercayaan 

investor terhadap perekonomian domestik. Sementara itu, 

investasi langsung masih menunjukkan perkembangan yang 

terbatas karena meningkatnya arus keluar (outflow) di sektor 

minyak dan gas (migas) seiring dengan meningkatnya harga 

minyak dunia. 

Di sisi lain, defisit transaksi berjalan pada triwulan I tahun 2017 

bergerak ke arah yang lebih sehat, yaitu sebesar 0,99 persen 

per PDB, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit 

pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 

2,15 persen per PDB. Menurunnya defisit transaksi berjalan 

utamanya didorong oleh meningkatnya surplus neraca 

perdagangan barang secara signifikan dimana pada triwulan I 

tahun 2017 tercatat surplus sebesar USD5,65 miliar, atau naik 

113,28 persen (YoY). Perbaikan kinerja tersebut dipengaruhi 

oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas yang 
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melebihi peningkatan defisit neraca perdagangan migas.  

Peningkatan harga komoditas baik pada produk primer 

maupun produk manufaktur dan peningkatan volume ekspor 

sebesar 3,70 persen (YoY) seiring dengan membaiknya 

ekonomi negara mitra dagang turut mampu mendorong 

peningkatan ekspor nonmigas sebesar 21,90 persen (YoY). 

Sementara pada sisi neraca perdagangan jasa, defisit 

mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya 

impor jasa barang (freight) dan menurunnya ekspor jasa 

(freight). 

 
Realisasi Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar USD) 

Tahun 2014 – Triwulan I Tahun 2017 

Uraian 2014 2015 2016 
Triwulan I 

Tahun 
2017 

Transaksi 
berjalan 

-27,51 -17,52 -16,91 -2,40 

Ekspor 175,29 149,12 144,44 40,76 

Impor -168,31 -135,07 -129,00 -35,11 

Jasa-jasa -10,01 -8,70 -7,04 -1,35 

Transaksi 
finansial 

44,92 16,84 28,35 7,85 

Investasi 
langsung 

14,73 10,70 16,02 2,50 

Investasi 
Portofolio 

26,07 16,18 18,95 6,47 

Posisi 
Cadangan 
Devisa 

111,86 105,93 116,36 121,81 

Sumber: Bank Indonesia 

Perbaikan kinerja NPI tersebut pada akhirnya meningkatkan 

jumlah cadangan devisa dari USD107,54 miliar pada triwulan I 

tahun 2016 menjadi USD116,36 miliar pada triwulan IV tahun 
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2016, dan mencapai USD121,81 miliar pada triwulan I tahun 

2017. Pada bulan Juni 2017, jumlah cadangan devisa mencapai 

USD123,09 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup 

untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang 

luar negeri pemerintah selama 8,5 bulan dan berada di atas 

kecukupan internasional. 

 Permasalahan dan Kendala 

Capaian ekonomi makro masih dihadapkan pada 

permasalahan dan kendala, baik di tingkat global maupun 

domestik.  

Permasalahan dan kendala di tingkat global yang dihadapi 

antara lain: (1) Pemulihan ekonomi global yang relatif lambat 

dan meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama 

yang menghambat peningkatan aktivitas perdagangan global; 

(2) Proses penyeimbangan (rebalancing) ekonomi RRT yang 

memperlambat pertumbuhan ekonomi RRT; (3) Kenaikan 

harga komoditas yang terbatas. Meskipun harga komoditas 

sudah mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2016, 

tetapi kenaikannya masih relatif moderat dan berada pada 

tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pada 

era commodity booms; (4) Ketidakpastian kebijakan di negara 

maju, di antaranya kebijakan Presiden Trump di Amerika 

Serikat (AS) dan situasi pasca negosiasi British Exit (Brexit) di 

Eropa; (5) Ketidakpastian juga muncul dikarenakan 

meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai 

belahan dunia; (6) Normalisasi kebijakan moneter di negara 

maju di antaranya berlanjutnya kenaikan Fed Fund Rate (FFR) 

dan normalisasi neraca keuangan the Fed. Selain di AS, 

pemulihan ekonomi di kawasan Eropa juga dapat mendorong 

normalisasi kebijakan moneter oleh bank sentral Eropa; dan 
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(7) Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia 

dan fenomena aging population di negara-negara maju 

berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang 

relatif terbatas dalam jangka menengah. 

Sementara permasalahan dan kendala yang dihadapi di 

tingkat domestik antara lain: (1) Belum optimalnya ruang 

untuk stimulus fiskal yang pada saat bersamaan masih 

dihadapkan pada kondisi perlunya peningkatan rasio 

penerimaan perpajakan; (2) Pengaruh cuaca ekstrim pada 

tahun 2016, yaitu La Nina, menjadi penyebab utama turunnya 

pertumbuhan di sektor pertanian khususnya tanaman 

hortikultura dan El Nino yang menyebabkan mundurnya 

musim panen; dan (3) Masih perlu ditingkatkannya 

produktivitas nasional dalam mendukung peningkatan kinerja 

ekonomi nasional.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Berdasarkan masalah dan kendala yang telah dijabarkan di 

atas, terdapat sejumlah arah kebijakan dan strategi ke depan 

yang perlu dilakukan.  

Pertama, percepatan investasi swasta-pemerintah melalui 

deregulasi peraturan, perbaikan iklim investasi secara 

berkesinambungan, percepatan fasilitasi penyelesaian 

masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana 

repatriasi untuk investasi, dan perbaikan iklim tenaga kerja 

untuk menarik minat investor melakukan investasi di 

Indonesia.  

Kedua, optimalisasi investasi pemerintah akan dilakukan 

melalui optimalisasi realokasi belanja nonproduktif menjadi 

belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih 
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merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta 

mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih 

tinggi. Selain itu, juga akan dilakukan prioritasisasi yang lebih 

baik dengan memfokuskan pembangunan pada proyek 

prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan 

peningkatan aktivitas sektor swasta. 

Ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat melalui: (1) 

Peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) 

Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM); (3) Pengendalian harga, terutama harga barang-

barang kebutuhan pokok; serta (4) Subsidi yang lebih tepat 

sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. 

Keempat, diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang 

sudah ada dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor barang 

nonmigas. Kelima, pengembangan sumber pertumbuhan 

ekonomi baru yang potensial seperti sektor pariwisata, 

industri pengolahan nonmigas, industri kreatif dan e-

commerce. Keenam, implementasi kebijakan pembangunan 

infrastruktur pendukung pertumbuhan sektoral seperti 

pembangunan smelter, waduk dan irigasi, alat tangkap ikan 

yang modern dan berkelanjutan, jaringan jalan, jembatan dan 

fasilitas transportasi lainnya serta fasilitas energi di kawasan 

industri. Ketujuh, revitalisasi industri pengolahan dan upaya 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang 

berkelanjutan. 
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 Perdagangan dan Ekspor 

3.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Perdagangan Dalam Negeri 

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, jumlah Pasar 

Rakyat yang telah berhasil dibangun/revitalisasi adalah 

sebanyak 1.806 unit. Target pembangunan pasar pada tahun 

2017 adalah sebanyak 891 unit, yang terdiri dari 273 pasar 

melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) dan 618 pasar melalui 

Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah pasar yang terbangun 

sampai dengan tahun 2017 sebanyak 2.697 pasar, sehingga 

masih tersisa 2.303 pasar untuk mencapai target 

pembangunan 5.000 pasar pada tahun 2019. 

Sementara itu, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya 

untuk menjaga kestabilan harga, terutama harga bahan 

pokok, yang antara lain melalui: kebijakan distribusi yang lebih 

efisien, operasi pasar, konsolidasi barang dengan melibatkan 

BUMN dan pihak lainnya, serta koordinasi antara pemangku 

kepentingan terkait. Selain itu juga dilakukan penetapan harga 

acuan untuk beberapa komoditi pokok dan kewajiban pelaku 

usaha distributor pangan untuk mendaftarkan usahanya. 

Dalam rangka melindungi keabsahan transaksi perdagangan, 

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kebenaran 

pengukuran serta ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, 

standar satuan, metode pengukuran alat-alat Ukur, Takar, 

Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Untuk itu, perbaikan 

terhadap kualitas pelayanan kemetrologian telah dilakukan  

melalui pembentukan Unit Metrologi Legal di 

Kabupaten/Kota, atau yang disebut dengan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (UPTD). Sampai dengan tahun 2017, telah 
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terbangun 112 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Metrologi Legal di 112 Kabupaten/Kota (Tabel 3.4).  

 

Pembangunan UPTD Kemetrologian (Unit)  

Tahun 2014 – 2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017*) 

Unit 
Pelaksana 

Teknis 
Daerah 

52 UPT 
Provinsi 

52 UPT 
Provinsi 

52 UPT 
Provinsi 

1 UPTD 
Provinsi (DKI 

Jakarta) 

4 UPTD 
Kab/Kota 

10 UPTD 
Kab/Kota 

28 UPTD 
Kab/Kota 

81 UPTD 
Kab/Kota 

Sumber: Kementerian Perdagangan 

Catatan: *) Sampai Dengan Akhir Juni 2017  

Di sisi lain,  perdagangan berjangka komoditi (PBK) juga 

mengalami peningkatan, dengan total volume transaksi PBK 

(Kontrak Multilateral dan Kontrak Sistem Perdagangan 

Alternatif/SPA) meningkat sebesar 6,40 persen (YoY), atau 

dari 6.590.530 lot pada tahun 2015 menjadi sebesar 7.012.220 

lot pada tahun 2016. Namun demikian, volume transaksi PBK 

pada bulan Januari-April 2017 mengalami penurunan sebesar 

3,01 persen (YoY), atau dari 2.367.584 lot (Januari-April 2016) 

menjadi 2.296.221 lot (Januari – April 2017). 

Dalam rangka memberikan alternatif pembiayaan bagi para 

petani dan untuk mendukung terciptanya harga komoditas 

pertanian yang lebih stabil, Pemerintah telah melakukan 

penguatan terhadap pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di 

berbagai daerah.  Jumlah Resi Gudang yang diterbitkan 

semakin meningkat, dengan total nilai Resi Gudang tahun 

2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp134,85 miliar, dan 

jumlah resi sebanyak 600. 
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Perkembangan Transaksi Resi Gudang 

Tahun 2014 - 2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 

Jumlah Resi 
Gudang 

Lembar 
Resi 

605 300  250  50 

Nilai Resi 
Gudang 

Rupiah 
Miliar 

116,51 81,17  42,64  11,04  

Sumber: Kementerian Perdagangan 
Catatan: *) Sampai Dengan Akhir Juni 2017  

Sementara itu, nilai transaksi di Pasar Lelang Komoditas juga 

mengalami peningkatan. Total transaksi Pasar Lelang 

sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mencapai 

nilai sebesar Rp620,20 miliar, dengan jumlah resi sebanyak 

322. 

 
Perkembangan Transaksi Pasar Lelang Komoditas  

Tahun 2014 - 2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 

Nilai 

Transaksi 

Rupiah 

Miliar 
725,8 240,5 283,5 96,2 

Jumlah 

Komoditas 

Jenis 

Komoditas 
114 137 138 47 

Sumber: Kementerian Perdagangan 
Catatan: *) Sampai Dengan Akhir Juni 2017  

Selama periode Januari-Mei 2017, 10 jenis komoditas dengan 

nilai transaksi terbesar di pasar lelang adalah cabe dengan 

kontribusi terhadap nilai transaksi sebesar 49,60 persen, 

diikuti oleh jagung (14,45 persen), kopra (12,69 persen), 

kelapa (5,35 persen), teh hitam (5,32 persen), ubi jalar (1,98 

persen), arang (1,20 persen), bawang (1,16 persen), karet 

(0,95 persen), dan salak (0,87 persen). 
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Perdagangan Luar Negeri 

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas 

Kinerja neraca perdagangan tahun 2016 membaik dan 

mencatatkan surplus lebih besar dibandingkan tahun 2015 

bahkan menjadi yang terbesar selama lima tahun terakhir. 

Neraca perdagangan tahun 2016 mengalami surplus sebesar 

USD9,53 miliar, yang berasal dari surplus perdagangan 

nonmigas sebesar USD15,16  miliar dan defisit perdagangan 

migas sebesar USD5,63 miliar. Amerika Serikat, India, Filipina, 

Belanda, dan Pakistan menjadi penyumbang surplus nonmigas 

terbesar selama tahun 2016 yang jumlahnya mencapai 

USD24,40 miliar. Sementara RRT, Thailand, Australia, Brazil, 

dan Argentina menyebabkan defisit nonmigas terbesar yang 

jumlahnya mencapai USD23,90 miliar. 

Perkembangan total ekspor Indonesia pada periode Januari-

Juni 2017 mencapai USD79,96 miliar dengan pertumbuhan 

positif sebesar 14,03 persen (YoY). Peningkatan ekspor selama 

Januari-Juni 2017 tersebut didukung baik oleh kenaikan 

ekspor nonmigas sebesar 13,73 persen (YoY) maupun ekspor 

migas sebesar 17,02 persen (YoY). Ekspor selama Januari-Juni 

2017 memperlihatkan kinerja yang membaik dibanding tahun-

tahun sebelumnya.  
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Neraca Perdagangan Indonesia (USD Miliar) 

Tahun 2014-2017 

No Uraian 2014 2015 2016 

Jan-Juni* Perubahan 
(Persen, 

YoY) 
2017/2016 

2016 2017 

I Ekspor 175,98 150,37 145,19 70,12 79,96 14,03 

    Migas 30,02 18,57 13,11 6,49 7,60 17,02 

    Non Migas 145,96 131,79 132,08 63,62 72,36 13,73 

II Impor 178,18 142,69 135,65 65,99 72,33 9,60 

    Migas 43,46 24,61 18,72 8,69 11,63 33,71 

    Non Migas 134,72 118,08 116,92 57,29 60,70 5,94 

III Neraca -2,20 7,67 9,53 4,13 7,63 84,77 

    Migas -13,44 -6,04 -5,63 -2,20 -4,02 -82,96 

    Non Migas 11,24 13,71 15,17 6,33 11,66 84,14 

Sumber: BPS  
Keterangan: *) Sampai Dengan Akhir Juni 2017  

Kontribusi Produk Manufaktur Terhadap Total Ekspor 

Pada tahun 2016, ekspor produk manufaktur tercatat sebesar 

USD69,65 miliar atau meningkat 2,73 persen (YoY) 

dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi ekspor produk 

manufaktur terhadap total ekspor pada tahun 2016 

meningkat menjadi 48,23 persen dibandingkan tahun 2015 

yang sebesar 45,09 persen. Pada periode Januari–Mei 2017, 

nilai ekspor produk manufaktur mencapai USD30,48 miliar 

atau meningkat sebesar 5,17 persen dari periode yang sama 

tahun 2017 yang mencapai USD28,98 miliar. Nilai ekspor 

produk manufaktur selama Januari-Mei 2017 tersebut 

memberikan kontribusi sebesar 44,61 persen terhadap total 

ekspor. Di sisi lain, ekspor komoditi primer periode Januari-
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Mei 2017 mencapai USD37,84 miliar, tumbuh 35,97 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun 2016 dengan 

kontribusi 55,39 persen terhadap total ekspor sehingga 

menyebabkan kontribusi produk manufaktur menurun pada 

periode tersebut. Pertumbuhan ekspor komoditi primer yang 

meningkat terutama dipicu oleh harga komoditi dunia yang 

meningkat. 

Pertumbuhan Ekspor Jasa 

Ekspor jasa tahun 2015 sebesar USD22,22 miliar dan pada 

tahun 2016 naik menjadi USD23,48 miliar. Sampai dengan 

triwulan I tahun 2017 ekspor jasa mencapai USD5,80 miliar, 

lebih besar dari nilai yang sama di triwulan I tahun 2015 dan 

2016 yang masing masing sebesar USD5,57 miliar dan USD5,77 

miliar. 

Neraca perdagangan jasa pada triwulan I tahun 2017 

mencatatkan defisit sebesar USD1,35 miliar. Penyumbang 

terbesar defisit transaksi jasa adalah defisit di neraca 

perdagangan jasa transportasi. Apabila diturunkan lebih lanjut 

maka defisit neraca perdagangan jasa transportasi barang 

yang menyumbangkan defisit terbesar, yaitu sebesar USD1,26 

miliar. 

3.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Perdagangan Dalam Negeri 

Permasalahan dan kendala di bidang perdagangan dalam 

negeri antara lain: (1) Keterbatasan ketersediaan infrastruktur 

distribusi di daerah terluar, terpencil, tertinggal, dan 

perbatasan; (2) Koordinasi dan sinergi program 

antarkementerian/lembaga (K/L) agar saling melengkapi 
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sehingga program tol laut yang mendukung perdagangan 

dalam negeri dapat dimanfaatkan dengan baik; dan (3) 

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan lahan untuk 

pembangunan pasar dan operasional pasar yang 

berkelanjutan. 

Perdagangan Luar Negeri 

Beberapa permasalahan dan kendala di bidang perdagangan 

luar negeri diantaranya: (1) Pelemahan perekonomian  dunia 

yang masih berlanjut; (2) Sebagian besar produk ekspor masih 

berbasis produk primer yang nilai tambahnya tidak tinggi dan 

dipengaruhi pergerakan fluktuasi harga internasional; (3) 

Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah 

melalui promosi produk unggulan daerah; (4) Dukungan 

infrastruktur penunjang perdagangan luar negeri yang masih 

lemah sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi; dan 

(5) Belum siapnya infrastruktur pada beberapa KEK yang akan 

didelegasikan. Selain itu dengan adanya perubahan Buku Tarif 

Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 ke BTKI 2017 pada 

direvisinya beberapa Permendag tentang pengaturan Lartas 

Ekspor dan Impor sehingga berpengaruh pada molornya 

finalisasi Permendag pendelegasian kepada KEK. 

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Perdagangan Dalam Negeri 

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun 

ke depan seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 

adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri 

yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui: (1) Pembenahan 

sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai 

agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif 
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perdagangan domestik sehingga dapat mendorong 

peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi 

kesenjangan antarwilayah; (2) Pembenahan iklim usaha 

perdagangan yang lebih kondusif; dan (3) Penguatan 

perlindungan konsumen dan standardisasi produk lokal di 

pusat dan di daerah. 

Pada tahun 2016-2017 penjabaran dari arah kebijakan jangka 

menengah Indonesia dituangkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah 2017, yaitu “Mendorong aktivitas perdagangan 

domestik yang lebih efisien agar dapat mendukung kelancaran 

distribusi barang antarwilayah, sehingga dapat memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi 

nasional”. 

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi perkuatan 

yang dititikberatkan pada: (1) Pembangunan sarana dan 

prasarana perdagangan; (2) Pengendalian harga pangan; (3) 

Peningkatan upaya perlindungan konsumen; (4) 

Pengembangan dan pemantauan skema perdagangan 

modern; dan (5) Peningkatan efisiensi perdagangan serta 

perdagangan antarwilayah. 

Perdagangan Luar Negeri 

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke 

depan seperti yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 

adalah “memperkuat daya saing ekspor produk nonmigas dan 

jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi 

ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan 

berkelanjutan” dan akan dicapai melalui empat pilar strategi, 

yaitu: (1) Menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk 

Indonesia di pasar ekspor utama (market maintenance); (2) 
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Meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif 

(market creation); (3) Mengidentifikasi peluang pasar ekspor 

produk dan jasa potensial (product creation); dan (4) 

Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung 

daya saing produk nasional (export facilitation and import 

management). 

Pada tahun 2016-2017 penjabaran dari arah kebijakan jangka 

menengah Indonesia dituangkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah 2017, yaitu “Peningkatan ekspor nonmigas barang 

dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang 

lebih bervariasi, serta meningkatkan peran aktif Pemerintah 

Daerah dalam mendorong potensi produk ekspor daerah”. 

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan strategi 

pokok: (1) Penguatan sisi produksi produk ekspor nonmigas; 

(2) Penguatan sisi permintaan ekspor; dan (3) Penetapan 

target ekspor provinsi, untuk mendorong potensi ekspor.  

 

 Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 

 Capaian Utama Pembangunan 

Investasi 

Investasi masih menjadi harapan untuk mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di 

wilayah Indonesia dan mampu menciptakan lapangan kerja 

serta meningkatkan kesejahteraan. Berbagai upaya terus 

dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha 

diantaranya melalui harmonisasi peraturan terkait perizinan, 

fasilitasi kemudahan berinvestasi, dan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan investasi. Membaiknya iklim investasi 
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diharapkan akan membawa dampak perekonomian Indonesia  

menjadi tumbuh lebih pesat.  

 
Realisasi Investasi PMA dan PMDN   

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 

PMA 
Rupiah 
Triliun 

307,02 365,95 396,64 206,90 

PMDN 
Rupiah 
Triliun 

156,13 179,47 216,23 129,80 

Total 
Rupiah 
Triliun 

463,15 545,42 612,87 336,70 

Kontribusi 
PMDN  

Persen 33,71 32,90 35,28 38,55 

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Catatan: *) Realisasi Sampai Dengan Semester I 2017  

 

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat tetap tumbuh tinggi.  

Pertumbuhan penanaman modal (PMA dan PMDN) pada 

semester I tahun 2017 adalah sebesar 12,95 persen. 

Pertumbuhan ini diikuti dengan sebaran penanaman modal di 

luar Jawa yang terus meningkat dari 45,55 persen pada 

semester I tahun 2016 menjadi 46,03 persen pada semester I 

tahun 2017.  

Selain itu, proporsi realisasi PMDN dari total investasi (PMA 

dan PMDN) semakin membaik, yaitu pada tahun 2016 

kontribusi realisasi PMDN sebesar 35,28 persen, lebih tinggi 

dari tahun 2014 yang sebesar 33,71 persen. Pada semester I  

tahun 2017, kontribusi PMDN  sebesar 38,55 persen. 
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Pelayanan dalam kemudahan perizinan diberikan melalui 

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik di pusat 

maupun di daerah. Dalam rangka memperkuat kelembagaan 

PTSP di daerah, Pemerintah telah melakukan penguatan 

organisasi dan penyamaan nomenklatur kantor PTSP menjadi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui PP 

No.18/2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No. 

100/2016 tentang Pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. Hingga Juni 2017, telah terbentuk 537 

PTSP di provinsi/kabupaten/kota/KPBPB/KEK. Dari jumlah 

tersebut, 362 unit sudah memakai nomenklatur DPMPTSP dan 

382 unit sudah mengimplementasikan Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

yang dikembangkan BKPM. 

Pada Maret 2017 telah terbit Permen ESDM No. 29/2017 

tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 

yang menyederhanakan perizinan sektor migas dari 104 izin 

menjadi 6 izin dan saat ini telah dilimpahkan ke PTSP Pusat. 

Dengan demikian, jumlah perizinan dan nonperizinan yang 

dilayani oleh PTSP Pusat di BKPM sampai bulan Juni 2017 

adalah 128 jenis. 

Dalam rangka mendorong perbaikan iklim investasi dan iklim 

usaha, pemerintah telah mengeluarkan 16 (enam belas) paket 

kebijakan ekonomi. Hasil dari paket kebijakan ini diantaranya 

tercermin dalam peningkatan peringkat Indonesia pada 

Laporan EODB tahun 2017 menjadi 91 dari 106 pada tahun 

sebelumnya, atau naik 15 peringkat. Berbagai terobosan 

perbaikan regulasi, prosedur, dan biaya terus dilakukan untuk 

mencapai peringkat menuju 40. Selain itu, lembaga 
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pemeringkat dunia S&P Global telah memberikan predikat 

Investment Grade dengan outlook positive (rating BBB-) bagi 

Indonesia. Lembaga Moody's meningkatkan predikat investasi 

Indonesia menjadi positif (Baa3) dari stabil. Saat ini, Indonesia 

termasuk salah satu negara yang layak untuk investasi. 

Berbagai upaya peningkatan persaingan usaha yang sehat 

telah dilakukan untuk mendukung iklim investasi. Hal ini 

antara lain ditunjukkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait penerapan 

competition checklist dalam penyusunan regulasi dan 

kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah guna 

meminimalisir regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip 

persaingan usaha yang sehat, serta penanganan perkara 

persaingan usaha yang sehat pada sektor strategis seperti 

kartel pangan dan infrastruktur. Upaya lainnya yang ditempuh 

adalah pengembangan sumber daya manusia utamanya bagi 

pelaku dan regulator melalui media knowledge sharing 

persaingan usaha di 49 universitas guna internalisasi nilai 

persaingan usaha yang sehat.  

Kerja Sama Ekonomi Internasional 

Pada skema kerja sama bilateral, Indonesia masih berunding 

untuk mencapai kesepakatan kerja sama pada Indonesia-

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement 

(IA-CEPA), Indonesia-Chile Free Trade Agreement (Indonesia-

Chile FTA), Indonesia-European Free Trade Association Free 

Trade Agreement (Indonesia-EFTA CEPA), Indonesia European 

Union Comprehensive Economic Partnership Agreement 

(Indonesia-EU CEPA), dan Indonesia-Iran Preferential Trade 

Agreement (Indonesia-Iran PTA). Indonesia saat ini juga 

sedang menjajaki kerja sama dengan negara-negara mitra 
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nontradisional, seperti Sri Lanka, Bangladesh, Peru, Nigeria, 

Kenya, Iran, Turki, dan Mozambique. Selain itu Indonesia juga 

telah mengajukan proposal pembentukan Preferential Trade 

Agreement (PTA) dengan  Southern African Customs Union 

(SACU), Economic Community of West African States 

(ECOWAS), dan East African Community (EAC). 

Pada skema kerja sama regional dan multilateral, Indonesia 

terlibat secara aktif dan memimpin dalam perundingan 

kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP) serta memperjuangkan kepentingan nasional 

Indonesia dalam forum-forum World Trade Organization 

(WTO). Sementara itu, pada skema kerja sama regional, 

Indonesia masih mengupayakan tercapainya kesepakatan 

pada kerja sama ASEAN-Hong Kong, China Free Trade 

Agreement (ASEAN-Hong Kong FTA). Indonesia juga secara 

aktif memaksimalkan pemanfaatan kerja sama ekonomi dan 

teknis pada forum-forum Asia-Pacific Economic Conference 

(APEC), World Economic Forum (WEF), Group of Twenty (G-

20), United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), The Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), Indian Ocean Rim Association (IORA), 

Developing-8 (D-8) dan Organisation of Islamic Cooperation 

(OIC). 

Partisipasi aktif Indonesia di Organisasi Internasional (OI) 

bertujuan untuk secara langsung dapat mengangkat 

kepentingan Indonesia dan meningkatkan kerja sama 

perdagangan Internasional yang sejalan dengan agenda 

nasional Indonesia. Selain itu,  Indonesia juga turut 

berpartisipasi aktif dalam Organisasi Internasional (OI) 

Komoditi dalam membentuk tata aturan internasional, 
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mendorong business confidence yang menopang 

pertumbuhan ekonomi, investasi dan bisnis, serta 

menghindari konflik yang mengganggu roda ekonomi 

internasional. Kepentingan Indonesia dalam sektor komoditi 

diperjuangkan melalui OI Komoditi, antara lain: International 

Tripartite Rubber Council (ITRC), Association of Natural Rubber 

Producing Countries (ANRPC), Asian and Pacific Coconut 

Community (APCC), International Coffee Organization (ICO), 

International Pepper Community (IPC), dan Council of Palm Oil 

Producing Countries (CPOPC). 

 Permasalahan dan Kendala 

Investasi 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi, yaitu: (1) Belum 

selarasnya regulasi dan kebijakan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah; (2) Masih perlunya perbaikan 

iklim investasi di daerah pasca diputuskannya pembatalan 

aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk 

mencabut peraturan daerah melalui Keputusan MK No. 

137/PUU-XIII/2015. Dengan adanya Keputusan MK tersebut, 

Menteri Dalam Negeri tidak dapat membatalkan Perda 

Kabupaten/Kota yang menghambat penanaman modal 

sehingga berpengaruh terhadap iklim penanaman modal di 

daerah; (3) Meningkatnya persaingan penanaman modal di 

kawasan regional; (4) Belum pulihnya ekonomi dunia dan 

peningkatan proteksionisme negara-negara importir terhadap 

komoditas utama Indonesia; (5) Masih banyaknya regulasi dan 

praktek persaingan usaha yang tidak selaras dengan prinsip 

persaingan usaha yang sehat sehingga dapat menghambat 

peluang investasi. 
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Kerja Sama Ekonomi Internasional 

Masyarakat menilai bahwa pemanfaatan hasil-hasil dan 

proses implementasi kerja sama ekonomi internasional masih 

jauh dari harapan. Indonesia belum dapat memanfaatkan 

pelaksanaan kerja sama ekonomi internasional secara 

optimal.  

Sejalan dengan hal tersebut, serta pentingnya investasi 

sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, kendala 

yang dihadapi dari pemanfaatan hasil-hasil perundingan kerja 

sama ekonomi internasional adalah belum maksimalnya 

upaya-upaya untuk meningkatkan manfaat dari implementasi 

hasil-hasil perundingan kerja sama ekonomi yang dilakukan 

pada sektor lain di luar sektor perdagangan, dalam hal ini pada 

sektor investasi.  

Hal tersebut perlu menjadi perhatian ke depan, mengingat 

manfaat pada sektor investasi yang diperoleh dari 

implementasi kerja sama ekonomi internasional selain dapat 

mengurangi dampak negatif terhadap sektor perdagangan 

juga dapat meningkatkan tingkat investasi dan menjadi 

sumber pembiayaan tambahan bagi proyek-proyek industri 

maupun infrastruktur dan energi di Indonesia. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Investasi 

Arah kebijakan perbaikan iklim investasi dan iklim berusaha, 

yaitu melalui penyederhanaan perizinan dan penyediaan 

sarana layanan/fasilitasi investasi yang memberikan 

kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk 

berinvestasi dan berusaha di seluruh wilayah Indonesia 

melalui: (1) Harmonisasi peraturan baik di tingkat pusat dan 
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daerah dengan meningkatkan koordinasi antarkementerian 

dan lembaga dan menyiapkan konstruksi hukum untuk dapat 

mengatur perda yang menghambat investasi; (2) 

Pengembangan layanan perizinan terpadu satu pintu melalui 

Standardisasi, Integrasi, dan Koordinasi (SIK) dengan K/L  

terkait maupun dengan BPM-PTSP Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; (3) Percepatan fasilitasi penyelesaian 

masalah investasi antara lain memberikan pendampingan 

atau fasilitasi baik kepada investor baru maupun yang sudah 

ada untuk menjalankan rencana investasinya; (4) Peningkatan 

persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan terhadap 

praktek persaingan usaha tidak sehat, pengawasan kegiatan 

usaha yang sesuai dengan mekanisme persaingan usaha yang 

sehat, serta penegakan hukum terhadap praktek persaingan 

usaha tidak sehat. 

Kerja Sama Ekonomi Internasional 

Kerja sama ekonomi internasional memegang peranan 

penting dalam membangun mitra strategis antara Indonesia 

dengan negara mitra dan dunia. Terlepas dari hal tersebut, 

kerja sama ekonomi internasional diarahkan untuk: (1) 

Meningkatkan kualitas diplomasi ekonomi dalam rangka 

mendukung tercapainya peningkatan ekspor, pariwisata, dan 

investasi; dan (2) Meningkatkan pemanfaatan hasil 

kesepakatan kerja sama ekonomi internasional agar 

memberikan keuntungan yang optimal bagi perekonomian 

domestik dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Strategi yang dilakukan dalam rangka mendukung 

implementasi arah kebijakan tersebut ditempuh melalui: (1) 

Meningkatkan sinergitas antara diplomasi politik dengan 

diplomasi ekonomi, terutama dalam proses identifikasi 



 

 

PERKEMBANGAN EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN KEMISKINAN 3-27 

  

potensi kerja sama yang menguntungkan ekonomi Indonesia, 

proses penyiapan posisi runding, serta diseminasi hasil 

perundingan untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya 

bagi kemakmuran Bangsa Indonesia; (2) Memaksimalkan serta 

melakukan evaluasi cost and benefit dari implementasi kerja 

sama ekonomi internasional yang telah dilaksanakan; (3) 

Mengedepankan kepentingan nasional pada perundingan 

kerja sama ekonomi  internasional  yang  masih  dalam  tahap 

perundingan atau yang akan diikuti; (4) Meningkatkan 

efektivitas diplomasi perdagangan untuk mengurangi 

hambatan perdagangan, terutama hambatan nontarif, di 

pasar ekspor utama maupun pasar ekspor potensial; (5) 

Menjaga stabilitas harga komoditi; dan (6) Meningkatkan 

peluang perdagangan dengan negara – negara non tradisional. 

Selain itu, guna memperkuat peran Indonesia dalam kerja 

sama global dan regional serta dalam rangka mengurangi 

dampak negatif globalisasi, tantangan yang dihadapi adalah 

bagaimana mengusung prinsip Economic Powerhouse (negara 

dengan perekonomian yang kuat dan memainkan peran 

penting dalam kancah perekonomian dunia) dalam kerja 

sama-kerja sama ekonomi internasional yang dilakukan. 

Membangun Economic Powerhouse menjadi penting karena 

kerja sama ekonomi yang dilakukan bukan hanya difokuskan 

untuk memanfaatkan pasar masing-masing, melainkan justru 

untuk bekerja sama memanfaatkan pasar pada negara ketiga 

maupun pasar dunia. 
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 Fiskal dan Moneter 

 Capaian Utama Pembangunan 

Fiskal 

Secara umum, perkembangan realisasi APBN selama 2015-

2017 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari sisi 

penerimaan, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 

2016 mencapai Rp1.555,93 triliun, naik 3,18 persen 

dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp1.508,02 triliun 

(Gambar 3.2). Peningkatan pada tahun 2016 tersebut 

ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.284,97 

triliun atau meningkat 3,59 persen dari tahun 2015 yang 

terutama merupakan kontribusi dari pelaksanaan program 

pengampunan pajak (Tax Amnesty/TA).  

Pelaksanaan program TA Indonesia yang diterapkan sejak Juli 

2016 hingga Maret 2017 tercatat paling sukses di dunia, 

terlihat dari uang tebusan yang mencapai Rp134,77 triliun 

atau 81,68 persen dari target yang ditetapkan serta total 

deklarasi harta dan repratriasi sebesar Rp4.865,68 triliun.  

Repatriasi dana yang masuk ke dalam negeri mampu 

meningkatkan likuiditas perbankan dalam negeri yang 

berdampak pada menurunnya biaya dana secara umum. 

Peningkatan likuiditas yang berlangsung sejak Oktober 2016 

tercermin pada Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan domestik 

sebesar sepuluh basis poin menuju 9,73 persen (YoY) pada 

Januari 2017. Selanjutnya, manfaat dari program 

pengampunan pajak juga dirasakan pada kinerja neraca modal 

dan finansial Indonesia. 

Selain perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

juga menunjukkan peningkatan. Realisasi PNBP tahun 2016 
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mencapai Rp261,98 triliun atau meningkat 2,48 persen. 

Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh PNBP sektor 

lainnya, sementara penerimaan sumber daya alam (SDA) 

mengalami penurunan signifikan sebesar 35,72 persen akibat 

rendahnya kinerja sektor migas. 

Gambar 3.2 
Perkembangan Realisasi Pendapatan 

Negara dan Hibah  
Tahun 2014 – Juni 2017 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Kementerian Keuangan  
Catatan: *) APBN-P 2017 

Pada APBN-P 2017, pendapatan negara dan hibah ditargetkan 

sebesar Rp1.736,06 triliun, meningkat 11,58 persen dari 

realisasi tahun 2016 (Gambar 3.2). Realisasi hingga Juni 2017 

adalah Rp718,25 triliun atau mencapai 41,37 persen dari 

target APBN-P 2017. 

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mengalami kenaikan. 

Belanja negara tahun 2016 mencapai Rp1.864,28 triliun, 

meningkat 3,20 persen dibandingkan tahun 2015 (Gambar 

3.3).  
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Gambar 3.3 
Perkembangan Realisasi Belanja Negara  

Tahun 2014 – Juni 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Kementerian Keuangan,  
Catatan: *) APBN-P 2017 

Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh belanja 

Pemerintah Pusat yang besarnya 61,90 persen terhadap total 

belanja negara. Dari keseluruhan belanja Pemerintah Pusat 

tersebut, peningkatan terbesar terjadi pada pembayaran 

bunga utang, yakni sebesar 17,15 persen. Sementara itu, 

langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan subsidi 

yang lebih tepat sasaran, tercermin dari realisasi subsidi 

energi yang terus mengalami penurunan menjadi Rp106,79 

triliun atau turun 10,33 persen dari realisasi tahun 2015. 

Mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi tahun 

2017, maka belanja negara pada APBN-P 2017, ditetapkan 

sebesar Rp2.133,30 triliun. Nilai tersebut meningkat 14,43 

persen dari realisasi tahun 2016. Selanjutnya, belanja 

Pemerintah Pusat ditetapkan meningkat 18,45 persen 

menjadi Rp1.366,96 triliun. Realisasi belanja negara hingga 
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Juni 2017 mencapai Rp893,32 triliun atau sekitar 36,47 persen 

dari target APBN-P 2017. 

Di sisi lain, transfer ke daerah dan dana desa terus mengalami 

peningkatan. Realisasi pada tahun 2016 mencapai Rp710,26 

triliun, meningkat 13,98 persen dari tahun 2015. Peningkatan 

tersebut terutama didorong oleh peningkatan penyaluran 

dana desa sebesar 124,79 persen menjadi Rp46,68 triliun. 

Sementara pada sisi dana perimbangan, peningkatan terbesar 

didorong oleh realisasi dana bagi hasil (DBH) yang meningkat 

sebesar 15,99 persen menjadi Rp90,53 triliun. 

Pada APBN-P 2017, transfer ke daerah dan dana desa 

ditargetkan sebesar Rp766,34 triliun atau meningkat sebesar 

7,89 persen dari realisasi 2016. Dana transfer khusus nonfisik 

mengalami peningkatan sebesar 29,82 persen dari realisasi 

tahun 2016 atau menjadi Rp115,11 triliun. Secara umum, dana 

transfer khusus nonfisik lebih ditujukan untuk layanan 

pendidikan di daerah. Hingga Juni 2017, realisasi transfer ke 

daerah dan dana desa mencapai Rp394,76 triliun atau 51,51 

persen dari APBN-P 2017. Dengan perkembangan pendapatan 

dan belanja negara tersebut, defisit anggaran selama tahun 

2015-2016 masih terjaga (berada dibawah tiga persen PDB). 

Realisasi defisit anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar 

2,49 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan realisasi 

defisit tahun 2015 yang mencapai 2,59 persen dari PDB (Tabel 

3.9). 
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Perkembangan Realisasi APBN (Rp Triliun)  

Tahun 2014 – Juni 2017 

Uraian 2014 2015 2016 
2017 

APBN-P Juni 

Pendapatan 
Negara dan Hibah 

1.550,49 1.508,02 1.555,93 1.736,06 718,25 

 
Penerimaan 
Perpajakan 

1.146,87 1.240,42 1.284,97 1.472,71 571,92 

 
Penerimaan 
Bukan Pajak 

398,59 255,63 261,98 260,24 146,12 

 Hibah 5,03 11,97 8,99 3,11 0,21 

Belanja Negara 1.777,35 1.806,52 1.864,28 2.133,30 893,32 

 
Belanja 
Pemerintah 
Pusat 

1.203,58 1.183,30 1.154,02 1.366,96 498,56 

 
*) Belanja 
Subsidi Energi 

341,96 119,09 106,79 89,90 37,63 

 
Transfer Ke 
Daerah dan 
Dana Desa 

573,70 623,14 710,26 766,34 394,76 

 *) DAK Fisik 31,89*) 54,88 75,21 69,50 17,45 

Keseimbangan 
Primer 

- 93,42 - 142,49 - 125,58 -178,04 -68,25 

Surplus/Defisit 
Anggaran 

- 226,86 - 298,50 - 308,34 -397,24 -175,07 

Persentase thd 
PDB 

- 2,15 - 2,59 - 2,49 -2,92 -1,29 

Pembiayaan 248,89 323,11 334,50 397,24 209,36 
Sumber: Kementerian Keuangan 
Catatan:  *) Sub Komponen pada belanja yang dimaksud   

Dalam APBN-P 2017, defisit anggaran ditargetkan Rp397,24 

triliun atau sebesar 2,92 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari 

realisasi 2016. Hingga Juni 2017, defisit anggaran mencapai 

Rp175,07 triliun. Untuk menutup defisit tersebut realisasi 
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pembiayaan mencapai Rp209,36 triliun atau 52,70 persen dari 

target APBN-P 2017 

Moneter 

Selama periode 2016 sampai dengan Juni 2017, stabilitas 

moneter terutama inflasi dan nilai tukar tetap terjaga sesuai 

dengan fundamental ekonomi Indonesia. 

Selama tahun 2015-2016, inflasi cenderung menurun baik 

secara tahunan (YoY), bulanan (MtM), dan tahun kalender 

(YtD) (Gambar 3.4).  

Gambar 3.4 
Perkembangan Laju Inflasi  

Tahun 2014 - Juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, diolah 

Inflasi tahun 2016 (YoY) relatif stabil dan berada dalam 

rentang target inflasi yang ditetapkan, yaitu sebesar 4±1 

persen. Inflasi tahun 2016 tercatat 3,02 persen (YoY), lebih 

kecil dari inflasi tahun 2015 sebesar 3,35 persen (YoY), dan 
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merupakan inflasi terendah selama tujuh tahun terakhir, sejak 

tahun 2009.  

Penurunan inflasi tersebut terutama disebabkan oleh 

komponen administered price dan inflasi inti (Gambar 3.5), 

dan masih turunnya harga minyak dunia sejak pertengahan 

tahun 2014 yang mulai dirasakan oleh perekonomian 

domestik di tahun berikutnya.  

Gambar 3.5 
Perkembangan Laju Inflasi Berdasarkan Komponen  

Tahun 2014 – Juni 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: BPS, diolah kembali 
 

Memasuki tahun 2017, inflasi cenderung meningkat terutama 

didorong oleh komponen harga diatur pemerintah 

(administered price) yang berasal dari kenaikan tarif 

perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 

kenaikan bertahap tarif listrik 900 VA di bulan Januari, Maret, 

dan Mei karena pencabutan subsidi. Pada Juni 2017, inflasi 

tercatat sebesar 4,37 persen (YoY) atau 2,38 persen (YtD). Hal 

tersebut tercermin pada komponen inflasi administered price 

sebesar 7,80 persen (YtD).  
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Selanjutnya, komponen inflasi volatile food cenderung rendah 

yang disebabkan oleh tercukupinya pasokan beberapa bahan 

pangan pokok. Di sisi lain, inflasi inti masih terjaga stabil 

sebesar 1,59 persen (YtD). Kondisi tersebut dikontribusikan 

oleh kebijakan moneter yang stabil.  

Hingga Juni 2017, Bank Indonesia tetap menjaga tingkat suku 

bunga BI 7 day repo rate pada level yang stabil, yaitu sebesar 

4,75 persen. Selain terjaganya tingkat inflasi inti, tingkat suku 

bunga yang dijaga stabil pada level 4,75 persen  berkontribusi 

pula dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 

nasional yang lebih baik. Pada akhir tahun 2017 diperkirakan 

tingkat inflasi masih terkendali sesuai target yaitu 4±1 persen. 

Meningkatnya stabilitas ekonomi terlihat dari penguatan nilai 

tukar Rupiah yang mencerminkan fundamental ekonomi. 

Posisi nilai tukar Rupiah terhadap USD mulai tahun 2015 

sampai dengan Juni 2017 cenderung mengalami apresiasi 

(Gambar 3.6). Jika dilihat dari pergerakannya, selama tahun 

2016 nilai tukar Rupiah terhadap USD cenderung menguat.  

Pada akhir tahun 2016 nilai tukar Rupiah mencapai Rp13.473,- 

per USD (menguat 2,30 persen dibandingkan awal tahun 

2016). Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran 

dana masuk terutama di SUN yang didorong oleh persepsi 

positif investor terhadap perekonomian domestik. Memasuki 

awal tahun 2017 nilai tukar Rupiah melanjutkan 

penguatannya, di mana pada akhir Juni 2017 posisi nilai tukar 

Rupiah mencapai Rp13.348,- per USD (menguat 0,94 persen 

dibandingkan akhir tahun 2016).  

Dari sisi internal, penguatan nilai tukar Rupiah ditopang oleh 

membaiknya stabilitas makroekonomi domestik dan persepsi 

positif pasar terhadap perekonomian Indonesia, terutama 
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setelah meningkatnya rating investasi Indonesia yang semula 

BB+ (non-investment grade) menjadi BBB- (investment grade). 

Selanjutnya, penguatan nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi 

oleh faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut yaitu 

membaiknya indikator ekonomi global, menurunnya defisit 

transaksi berjalan, serta meningkatnya surplus transaksi 

modal dan finansial.  

Gambar 3.6 
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah  

Tahun 2014 - Juni 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Bloomberg, posisi akhir 31 Mei 2017 

Selain nilai tukar rupiah yang cenderung menguat, fluktuasi 

nilai tukar rupiah juga cenderung stabil. Fluktuasi nilai tukar 

rupiah yang cenderung stabil di awal tahun 2017 didorong 

oleh stabilitas ekonomi domestik yang juga cenderung stabil. 

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar 

Rupiah relatif memiliki arah yang sama dengan empat negara 

ASEAN kecuali Malaysia. Hal ini menunjukkan adanya 

keterkaitan ekonomi antara lima negara ASEAN (ASEAN 5).  
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Gambar 3.7 
Perkembangan Indeks Nilai Tukar-Asean 5*)  

Tahun 2014 - Juni 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bloomberg, diolah kembali 
Catatan: *) 2015=100 

Stabil dan rendahnya tingkat inflasi serta nilai tukar tahun 

2015-2017 tidak terlepas dari koordinasi yang erat antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia 

(BI). Melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) pusat dan daerah, 

implementasi rencana kerja pemerintah serta paket-paket 

kebijakan ekonomi menjadi lebih efektif dalam mendukung 

terciptanya stabilitas harga. 

 Permasalahan dan Kendala 

Fiskal 

Dari sisi penerimaan negara, beberapa permasalahan yang 

dihadapi, yaitu: (1) Perlambatan pemulihan perekonomian 

global; (2) Belum kompetitifnya iklim investasi Indonesia 

dibandingkan negara kawasan ASEAN; (3) Belum semua harga 

komoditas primer menunjukan perbaikan; (4) Kinerja impor 

yang belum membaik; (5) Masih terbatasnya basis pajak; (6) 

Posisi Indonesia yang belum cukup kuat dalam kerja sama 
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antarnegara di bidang perpajakan; dan (7) Masih rendahnya 

kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan penerimaan negara 

tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas fiskal 

Pemerintah, terutama untuk membiayai pembangunan 

sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.   

Dari sisi belanja, permasalahan utama yang dihadapi adalah 

masih rendahnya kualitas belanja. Tingginya belanja yang 

bersifat mengikat (mandatory) belum sepenuhnya ditunjang 

oleh kualitas belanja pada bidang-bidang tersebut. Hal ini 

mengakibatkan ruang gerak fiskal menjadi terbatas. 

Sementara itu, dana transfer ke daerah dan dana desa juga 

mengalami kendala, antara lain: (1) Masih rendahnya alokasi 

belanja daerah yang produktif; (2) Masih rendahnya kualitas 

aparatur pemerintah daerah; dan (3) Masih rendahnya upaya 

peningkatan kapasitas fiskal daerah. 

Dari sisi pembiayaan, permasalahan yang dihadapi antara lain 

adalah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global yang 

dapat menyebabkan peningkatan volatilitas asumsi dasar 

ekonomi makro. Perubahan nilai tukar dan suku bunga akan 

memberikan tambahan risiko bagi APBN jika tidak dikelola 

dengan baik.  

Risiko terhadap APBN tidak hanya berupa tambahan defisit 

namun juga berupa adanya tekanan terhadap pembiayaan. 

Saat ini, risiko ekonomi global yang perlu diperhatikan antara 

lain, yaitu rencana The Fed yang akan menaikkan FFR di tahun 

2017, adanya perubahan kebijakan ekonomi, politik dan 

kelembagaan pemerintahan AS yang baru, perlambatan 

ekonomi RRT, serta belum semua harga komoditas primer 

global menunjukkan perbaikan.   
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Moneter 

Secara umum stabilitas moneter Indonesia tetap terjaga 

dengan baik, namun masih dihadapkan pada beberapa 

permasalahan dan kendala. 

Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi global berpotensi 

memicu instabilitas di pasar keuangan dan pasar komoditas 

domestik. Kebijakan ekonomi Amerika yang masih belum bisa 

diprediksi menjadi tantangan selama tahun 2017. Adanya 

peningkatan suku bunga The Fed Amerika yang akan 

berdampak pada perlunya penyesuaian suku bunga BI 7 day 

repo rate. Selain itu, perbedaan suku bunga yang besar antara 

Indonesia dan Amerika berpotensi menimbulkan instabilitas di 

pasar keuangan.  

Selanjutnya, pergerakan nilai tukar Rupiah masih akan 

dipengaruhi oleh rencana kenaikan suku bunga The Fed dan 

kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Atas kondisi tersebut 

pergerakan nilai tukar Rupiah di tahun 2017 diperkirakan akan 

mengalami depresiasi, namun dengan tingkat volatilitas yang 

rendah dan masih sesuai dengan fundamentalnya. 

Dari sisi domestik, stabilitas moneter khususnya inflasi masih 

terkendala oleh faktor-faktor seperti pembangunan 

infrastruktur yang belum optimal sehingga mempengaruhi 

distribusi barang baik bahan pangan pokok maupun bahan 

strategis lainnya. Selain itu, kebijakan reformasi subsidi 

menjadi tantangan tersendiri karena berpengaruh pada inflasi 

harga diatur Pemerintah (administered prices).  

Dengan demikian, Pemerintah dan Bank Indonesia harus terus 

meningkatkan koordinasi dalam menetapkan momen yang 
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tepat untuk memberlakukan kebijakan pengurangan subsidi 

tertentu. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Fiskal 

Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkeadilan, serta mendorong reindustrialisasi, 

maka diperlukan kapasitas fiskal negara. Untuk itu, pada tahun 

2017 kebijakan fiskal diarahkan sebagai berikut. 

Pada sisi penerimaan, arah kebijakan yang ditempuh antara 

lain: (1) Peningkatan kapasitas SDM perpajakan; (2) 

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan; 

(3) Pembenahan sistem administrasi perpajakan; (4) 

Optimalisasi PNBP, baik dari sektor migas dan nonmigas, 

maupun yang dikelola BLU dan umum; serta (5) Inventarisasi, 

intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP yang dikelola oleh K/L. 

Pada sisi belanja, arah kebijakan yang ditempuh antara lain: 

(1) Alokasi anggaran K/L diprioritaskan bagi program/ kegiatan 

produktif; (2) Merancang ulang kebijakan subsidi guna 

mewujudkan subsidi yang tepat sasaran; (3) Pemantapan 

penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan 

disiplin dan kepastian fiskal; (4) Penyempurnaan dan 

perbaikan regulasi dan kebijakan untuk memperbaiki 

penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, 

pinjaman dan kredit program; (5) Modernisasi control dan 

monitoring pelaksanaan anggaran melalui sistem informasi 

yang terintegrasi; (6) Percepatan penyelesaian RUU tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 

dan (7) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke 

daerah untuk urusan yang telah menjadi wewenang daerah.  
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Sementara pada sisi pembiayaan, arah kebijakan yang 

ditempuh antara lain: (1) Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih 

(SAL) untuk mengantisipasi terjadinya gejolak di pasar Surat 

Berharga Negara (SBN); (2) Optimalisasi perencanaan dan 

pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif; (3) 

Pengelolaan SBN melalui pengembangan pasar SBN domestik 

dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih 

fleksibel; (4) Pengelolaan risiko keuangan yang terintegrasi; 

dan (5) Implementasi Asset Liability Management (ALM) untuk 

mendukung pengelolaan utang dan kas negara. 

Moneter 

Secara umum kebijakan di bidang moneter tetap diarahkan 

untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar agar tetap 

terkendali. Ke depan, arah kebijakan pengendalian inflasi 

difokuskan pada beberapa hal, sebagai berikut: (1) 

Peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui 

perbaikan pola tanam; (2) Penyediaan produk olahan oleh 

industri pangan; (3) Penguatan infrastruktur logistik pangan di 

daerah, khususnya pergudangan dan penyediaan data 

distribusi barang terutama komoditas pangan; (4) 

penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah 

daerah dalam rangka stabilisasi harga; (5) Penguatan kerja 

sama antardaerah; (6) Edukasi masyarakat mengenai pola 

konsumsi dan alternatif pangan pokok; serta (7) penguatan 

koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat 

maupun daerah) melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat dan 

Daerah (TPI/TPID).  

Disamping itu, Pemerintah dan Bank Indonesia perlu 

mengantisipasi kondisi yang ada dan memperkuat kerja sama 

internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap Rupiah. 
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 Peningkatan Daya Saing Jasa Keuangan dan BUMN 

3.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Peningkatan Daya Saing Jasa Keuangan 

Pada bulan Mei 2017, stabilitas sistem keuangan tetap kuat 

didukung oleh ketahanan industri perbankan dan pasar 

keuangan yang terjaga. Rasio kecukupan modal (Capital 

Adequacy Ratio/CAR) perbankan tercatat 22,86 persen 

sedangkan rasio kredit bermasalah NPL tercatat 3,07 persen. 

Transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan 

makroprudensial membaik meski belum optimal sejalan 

dengan kehati-hatian bank dalam mengelola risiko kredit. 

Pertumbuhan kredit Mei 2017 tercatat 8,78 persen (YoY) ini 

lebih tinggi dari pertumbuhan kredit Mei 2016 sebesar 8,17 

persen (YoY).  

Gambar 3.8 
Perkembangan Perbankan di Indonesia 

Tahun 2014 – 2017* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017 
Keterangan: *) angka sampai dengan Bulan Mei 2017 
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Peningkatan pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat. Selanjutnya, pertumbuhan Dana 

Pihak Ketiga (DPK) pada Mei 2017 tercatat 11,18 persen (YoY), 

meningkat dibandingkan dengan Mei 2016 sebesar 6,53 

persen (YoY). Sejalan dengan perkiraan meningkatnya 

kegiatan ekonomi dan makroprudensial yang telah dilakukan 

sebelumnya, pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2017 

diperkirakan akan lebih tinggi, masing-masing berada dalam 

kisaran 10-12 persen dan 9-11 persen.  

Peningkatan juga terjadi dalam kegiatan pasar modal 

Indonesia. Pada akhir tahun 2016, IHSG tercatat sebesar 

5.296,71. Seiring dengan perbaikan transaksi di pasar-pasar 

modal negara maju dan emerging market, transaksi pasar 

modal di Indonesia juga kian membaik. Pada Juni 2017, IHSG 

tercatat sebesar 5.831,34. Hal tersebut merupakan 

peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  

Perkembangan daya saing dan intermediasi industri keuangan 

nonbank (IKNB) seperti industri asuransi dan dana pensiun 

juga menunjukkan perkembangan yang cukup kondusif pada 

tahun 2016 dan 2017 (Gambar 3.9). 

Aset industri keuangan nonbank terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Aset industri asuransi 

mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 2016, aset 

industri asuransi tercatat sebesar Rp944,58 triliun dan pada 

Juni 2017 aset industri asuransi mengalami peningkatan 

menjadi Rp1.012,34 triliun.  
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Gambar 3.9 
Aset Industri Keuangan Non Bank  

Tahun 2014 – 2017*  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017 
Keterangan: *) angka sampai dengan Bulan Juni 2017 

Aset industri dana pensiun dan aset perusahaan pembiayaan 

juga mengalami peningkatan. Aset industri dana pensiun 

meningkat dari Rp238,31 triliun pada akhir tahun 2016 

menjadi Rp254,13 triliun pada Juni 2017. Aset perusahaan 

pembiayaan meningkat dari Rp442,7 triliun menjadi Rp532,84 

triliun pada Juni 2017 seiring dengan perkembangan kegiatan 

ekonomi yang cukup baik dan stabil.  

Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan 

Selama periode 2016-2017, BUMN sebagai agen 

pembangunan telah membantu terwujudnya pemerataan 

ekonomi yang berkeadilan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah 

capaian utama, antara lain: (1) Penguatan BUMN melalui 

penyertaan modal negara (PMN), (2) Proyek-proyek strategis 

BUMN, (3) Kebijakan BBM Satu Harga oleh Pertamina, dan (4) 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam rangka 

BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN). 
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Capaian pertama, penguatan BUMN melalui PMN pada tahun 

2016 terdapat 14 BUMN yang memperoleh tambahan modal 

berupa PMN dengan nilai Rp41,81 triliun untuk mendukung 

pelaksanaan Progam Prioritas Nasional oleh BUMN. 

Pelaksanaan progam prioritas nasional tersebut untuk 

mewujudkan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, 

infrastruktur, dan maritim serta keberpihakan Pemerintah 

dalam membangun UMKM. 

Capaian kedua, yaitu proyek-proyek strategis BUMN. Selama 

kurun waktu 2015-2016, total proyek infrastruktur strategis 

yang telah dikerjakan oleh BUMN mencapai Rp304 triliun, 

antara lain di bidang pelabuhan, jalan tol, kereta api, bandar 

udara, telekomunikasi, dan elektrifikasi. Investasi BUMN 

tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp410 triliun yang di 

dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek 

sebesar Rp347 triliun. Nilai investasi BUMN akan terus 

didorong dan pada tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp764 

triliun. 

Capaian ketiga, yaitu Kebijakan BBM Satu Harga untuk 

mendukung perwujudan keadilan sosial dalam pemerataan 

kesempatan memperoleh BBM. Dengan adanya program ini, 

harga BBM di Jawa dan di Papua menjadi sama, sebuah 

capaian yang pertama kalinya terjadi sejak Indonesia 

merdeka.  

Capaian keempat, yaitu PKBL dalam rangka BUMN Hadir 

Untuk Negeri (BHUN). Pada masa pemerintahan Kabinet Kerja 

tahun 2014-2019, PKBL BUMN mendukung program Nawacita 

Presiden khususnya dalam aspek mewujudkan kemandirian 

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik. Salah satu program unggulan adalah 
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BHUN yang secara berkesinambungan dilakukan sejak tahun 

2015 sampai dengan tahun 2017.  

 Permasalahan dan Kendala Lainnya 

Peningkatan Daya Saing Jasa Keuangan 

Salah satu tantangan/permasalahan yang dihadapi adalah 

ketidakseimbangan likuiditas internasional, serta fragmentasi 

likuiditas di sistem keuangan regional dan domestik  

memberikan pengaruh berarti pada harga dan insentif pada 

sistem keuangan di dalam negeri. Kenaikan suku bunga The 

Fed meningkatkan risiko arus dana investasi ke luar negeri. 

Di bidang keuangan syariah, meskipun perkembangan 

keuangan syariah sejauh ini terus menunjukkan pertumbuhan 

yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa isu dan 

permasalahan yang dapat menghambat  potensi yang dimiliki 

Indonesia. Permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) Aset 

lembaga keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil 

dibanding dengan aset lembaga keuangan konvensional dan 

dibanding dengan aset lembaga keuangan syariah di beberapa 

negara; (2) Kurangnya koordinasi dan dukungan dari 

pemerintah untuk mempromosikan keuangan syariah; (3) 

Kurangnya  sumber daya manusia di bidang keuangan syariah 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas atau kompetensi; dan 

(4) Berbagai produk lembaga-lembaga keuangan syariah 

sangat terbatas dan belum memenuhi kebutuhan atau 

permintaan konsumen dan pelaku usaha. 

Mengingat keterbatasan perkembangan keuangan syariah, 

beroperasinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 

perlu segera dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan 

agenda kerja pengembangan keuangan syariah sesuai yang 
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tercantum dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah 

Indonesia. 

Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan 

Dalam mendorong BUMN menjadi agen pembangunan 

terdapat tiga permasalahan utama yang dihadapi. Pertama, 

masih rendahnya daya saing produk-produk BUMN karena 

rendahnya nilai tambah produk-produk BUMN, adanya 

persaingan produk-produk BUMN di kancah regional, dan 

kurang dikenalnya produk-produk BUMN di tingkat global. 

Kedua, adanya tumpang tindih peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pembinaan BUMN. Ketiga, 

Pembentukan holding BUMN yang melibatkan banyak 

pemangku kepentingan yang belum mempunyai persepsi yang 

sama terkait kebijakan holding BUMN tersebut.  

 Arah Kebijakan  dan Strategi  

Peningkatan Daya Saing Jasa Keuangan 

Arah kebijakan jasa keuangan adalah meningkatkan 

pembiayaan pembangunan melalui perluasan inklusi 

keuangan sehingga akses keuangan masyarakat meningkat 

secara berarti. Berbagai perkembangan pelaksanaan 

kebijakan dan strategi kelembagaan keuangan di bidang 

stabilitas, daya saing dan intermediasi keuangan selama tahun 

2015-2016, serta kebijakan yang diperlukan ke depan 

diuraikan sebagai berikut. 

Pada tanggal 1 September 2016, Presiden telah menetapkan 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan 

menerbitkan Perpres No 82/2016 tentang Strategi Nasional 

Keuangan Inklusif (SNKI) beserta dengan lampirannya. Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif merupakan strategi nasional yang 
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dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran 

dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan 

kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan 

antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia.  

Kebijakan keuangan inklusif mencakup pilar dan fondasi SNKI 

beserta indikator keuangan inklusif yang didukung oleh 

koordinasi antar K/L atau instansi terkait, serta dilengkapi 

dengan Aksi Keuangan Inklusif. Pilar SNKI terdiri dari Pilar 

Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, Pilar 

Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar 

Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Pilar 

Perlindungan Konsumen. Kelima pilar tersebut ditopang oleh 

tiga fondasi yang terdiri dari kebijakan dan regulasi yang 

kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang 

mendukung, organisasi dan mekanisme implemetasi yang 

efektif.  

Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan 

Arah kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan 

dan kendala tersebut di atas adalah: (1) Mempercepat 

hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal melalui 

pengembangan produk-produk hilir (yang mampu 

meningkatkan nilai tambah) yang berada di dalam rantai nilai 

yang sama dan pengembangan produk input/pendukung yang 

diperlukan oleh beragam BUMN secara domestik; (2) BUMN 

melakukan ekspansi bisnis dan melihat peluang untuk 

bersaing di kancah regional; (3) Menyelenggarakan pameran 

produk BUMN di skala nasional dan internasional; (4) 

Pengenalan produk BUMN dalam pameran kelas dunia; (5) 
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Harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengelolaan 

BUMN; (6) Mempercepat penyelesaian payung hukum holding 

BUMN; dan (7) Peningkatan sosialisasi, koordinasi, dan peran 

serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses 

pembentukan holding BUMN. 

 

 Penciptaan Lapangan Kerja 

 Capaian Utama Pembangunan 

Kinerja perekonomian yang baik telah mampu menciptakan 

lapangan kerja yang sangat tinggi pada satu tahun terakhir ini, 

yaitu mencapai 3,89 juta orang. Penambahan lapangan kerja 

ini dapat mengurangi jumlah penganggur sekitar 19.000 

orang sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat turun 

menjadi 5,33 persen dari sebelumnya 5,50 persen (Tabel 3.10 

dan Gambar 3.10).  

 
Pencapaian Penciptaan Lapangan Kerja  

Tahun 2014 - 2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 

1. Tingkat 
pengangguran 
terbuka 

Persen 5,70 5,81 5,50 5,33 

2. Penyediaan 
lapangan kerja 

Juta orang 2,24 2,68 -0,20 3,89 

3. Persentase 
pekerja formal 

Persen 40,19 42,06 41,71 41,65 

Sumber: Sakernas, Februari 2014-2017 
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Gambar 3.10  
Pengangguran Terbuka  

Tahun 2014─2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sakernas, Februari 2014-2017 

Penciptaan lapangan kerja yang tinggi ini sebagian besar 

terjadi di sektor jasa formal (bertambah sekitar 2,32 juta). Di 

sisi lain, penambahan pekerja informal banyak terjadi pada 

tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga di sektor 

pertanian (1,72 juta). Sementara itu, lapangan kerja sektor 

industri pengolahan bertambah sekitar 600.000 orang dan 

sebagian besar yang bertambah adalah pekerja informal 

(Gambar 3.11). Secara umum pekerja formal meningkat 

sebanyak 1,54 juta orang, dan pekerja  informal naik 2,35 juta. 

Hal ini menyebabkan proporsi pekerja formal terhadap total 

lapangan kerja menurun tipis dari yang sebelumnya 41,71 

persen menjadi 41,65 persen.  
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Gambar 3.11 
Penciptaan Lapangan Kerja Berdasarkan Sektor dan Status 

Tahun 2014─2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Sakernas, Februari 2014-2017 

Salah satu faktor sangat diperlukan untuk meningkatkan daya 

saing ekonomi suatu negara adalah berlangsungnya pasar 

kerja secara efisien dan fleksibel. Secara global, pilar efisiensi 

pasar tenaga kerja Indonesia dalam Global Competitiveness 

Report 2016-2017 masih berada pada peringkat 108 dari 138 

negara, meskipun naik tujuh peringkat dari peringkat 115 pada 

tahun sebelumnya. Peringkat efisiensi pasar tenaga kerja ini 

disebabkan oleh masih adanya kekakuan (rigidity) pasar kerja 

akibat tingginya biaya redundansi, rendahnya tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan, dan terbatasnya 

fleksibilitas penetapan upah. Untuk itu, diperlukan upaya yang 

lebih keras untuk menekan biaya redundansi yang masih 

tinggi, antara lain dengan melakukan harmonisasi berbagai 

peraturan perundangan yang terkait dengan pengupahan, 

pesangon, dan jaminan sosial, serta meningkatkan kualitas 

hubungan industrial. Penetapan PP No. 78/2015 tentang 

Pengupahan telah meningkatkan kepastian bagi pekerja dan 
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pemberi kerja dalam penetapan upah, sehingga 

meminimalisasi konflik kepentingan dalam penetapan upah 

minimum setiap tahun. Pada akhirnya, peringkat daya saing 

Indonesia dapat meningkat dan jumlah kasus perselisihan 

hubungan industrial dapat ditekan (Tabel 3.11). 

  
Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan 

Penciptaan Hubungan Industrial  
Tahun 2014 – 2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah kasus 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

kasus 2.628 1.263 1.680 954*) 

2. Peringkat daya 
saing dalam 
pilar efisiensi 
pasar tenaga 
kerja 

peringkat 103 110 115 108**) 

Sumber: Kemnaker dan World Economic Forum 

Catatan: *) Realisasi s.d. Juni  2017 

**) Sesuai Global Competitivesness Report 2016 – 2017, dipublikasi pada 28 

September 2016 

3.6.2 Permasalahan dan Kendala 

Pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan I tahun 2017 

mencapai 7,12 persen dan menyebabkan lapangan kerja 

tumbuh 3,62 persen. Namun, pertumbuhan lapangan kerja 

yang tinggi ini didominasi oleh pekerja keluarga atau pekerja 

tidak dibayar yang rentan dan tanpa perlindungan yang 

memadai. 



 

 

PERKEMBANGAN EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN KEMISKINAN 3-53 

  

Di sisi lain, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang 

cukup tinggi (4,21 persen) telah berhasil menumbuhkan 

kesempatan kerja sebesar 3,74 persen. Pertumbuhan ini 

adalah yang diharapkan karena sektor industri memiliki nilai 

tambah tinggi, meningkatkan produktivitas, dan sekaligus 

dapat menciptakan lapangan kerja formal.   

Tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang 

masih terbatas mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga 

kerja. Sebesar 59,61 persen angkatan kerja hanya 

berpendidikan SMP ke bawah, sehingga mereka cenderung 

masuk ke pasar kerja sebagai pekerja informal. Selain itu, 

persentase setengah penganggur juga masih tinggi, yaitu 

mencapai 9,49 juta orang. 

Keberhasilan penciptaan lapangan kerja banyak disebabkan 

oleh kondisi iklim investasi nasional yang lebih baik, yang salah 

satunya disebabkan oleh lebih kondusifnya iklim 

ketenagakerjaan. Konflik hubungan industrial dan aksi unjuk 

rasa pekerja/buruh yang erat kaitannya dengan tuntutan 

perbaikan kesejahteraan telah berhasil ditekan. Hal ini antara 

lain terjadi karena ketetapan PP No. 78/2015 telah mulai 

dipahami oleh para pelaku hubungan industrial dengan 

didukung oleh komunikasi dan kerja sama yang baik antara 

Pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan 

dan kendala tersebut di atas adalah: (1) Mendorong investasi, 

terutama investasi padat pekerja, dengan mengedepankan 

kepastian berusaha, antara lain dengan menyempurnakan 

peraturan perundangan yang mempengaruhi arus investasi 
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seperti peraturan di bidang ketenagakerjaan; (2) 

Meningkatkan akses kepada pendidikan dan pelatihan, serta 

pelayanan informasi pasar kerja; (3) Meningkatkan kualitas 

pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi antara 

kurikulum lembaga diklat dengan kebutuhan dunia 

usaha/dunia industri; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi pasar kerja di daerah untuk memfasilitasi 

bertemunya pekerja dengan pemberi kerja; (5) Melaksanakan 

perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi melalui 

kegiatan pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan 

pengembangan kewirausahaan; (6) Mendorong terlaksananya 

hubungan industrial yang harmonis di perusahaan melalui: (a) 

Melanjutkan upaya pemberdayaan serikat pekerja/serikat 

buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip 

collective bargaining; (b) Perbaikan kerangka hubungan 

industrial dengan antara lain melakukan peningkatan 

kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial; (c) 

Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong 

perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi 

pekerja; dan (7) Meningkatkan kelembagaan pelayanan 

pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan 

prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan 

peraturan ketenagakerjaan utama. 

 

 Penurunan Tingkat Kemiskinan 

 Capaian Utama Pembangunan 

Peningkatan kesejahteraan rakyat salah satu indikatornya 

adalah penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai upaya terus 

diarahkan untuk mengejar target tingkat kemiskinan sebesar 
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7,00-8,00 persen yang ingin dicapai pada akhir RPJMN 2015-

2019. Dalam enam bulan terakhir yaitu periode September 

2016 - Maret 2017, persentase penduduk miskin menurun 

sebesar 0,04 persen dari 10,70 persen (September 2016) 

menjadi 10,64 persen (Maret 2017). Adanya kenaikan jumlah 

penduduk, secara absolut jumlah penduduk miskin meningkat 

sekitar 6,90 ribu dari 27,76 juta jiwa pada September 2016. 

Jika dihitung dari periode yang sama pada tahun sebelumnya 

(Maret 2016) jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 0,24 

juta jiwa yaitu dari 28,01 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 

27,77 juta jiwa pada Maret 2017 (Gambar 3.12).      

Gambar 3.12 
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia  

Tahun 2007 – Maret 2017  

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dalam menurunkan jumlah penduduk miskin perlu didukung 

oleh kondisi perekonomian yang membaik dan tingkat inflasi 

yang dijaga rendah, serta pengendalian laju pertumbuhan 

penduduk. Faktor utama yang langsung mempengaruhi 

kenaikan angka kemiskinan adalah daya beli masyarakat 

(purchasing power). Inflasi yang rendah dapat menjaga daya 
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beli masyarakat miskin terutama terhadap komoditas pangan 

seperti beras yang berkontribusi besar pada Garis Kemiskinan. 

Dalam enam tahun terakhir, inflasi pada komponen makanan 

selalu lebih tinggi dari komponen nonmakanan. Namun pada 

tahun 2017, inflasi makanan dapat ditekan rendah sehingga 

mendukung penurunan angka kemiskinan.  

Gambar 3.13 
Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran 

Tahun 2010 – Mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPS 
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Tabel 3.12 
Bantuan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan  

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

Bantuan Tunai 
Bersyarat (PKH) 

Keluarga 
(Juta) 

2,90 3,50 6,00 5,89*) 

Subsidi bantuan 
pangan bagi 
masyarakat 
berpendapatan 
rendah (Rastra) 

Kepala 
Keluarga 

(Juta) 
15,53 15,53 15,53 14,21**) 

Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) 

Keluarga 
(Juta) 

- - - 1,28**) 

Bantuan iuran 
jaminan 
kesehatan (KIS) 

Individu 
(Juta) 

86,40 88,20 92,40 92,4**) 

Bantuan 
Pendidikan (KIP) 

Anak usia 
sekolah 
(Juta) 

11,20 20,37 19,54 7,00**) 

 Sumber: RKP 2018 dan Kementerian Sosial, 2017 
 Catatan: *) Realisasi penyaluran tahap I sampai dengan bulan Juni 2017  
                 **) Realisasi sampai dengan akhir bulan Juni 2017  

 

Program Keluarga Harapan (PKH)  

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan tunai 

bersyarat bagi keluarga miskin penerima manfaat dengan 

anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil, disabilitas atau 

lansia. PKH memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Meningkatkan 

taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui 

peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; 

(2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan 

pendapatan keluarga miskin dan rentan; (3) Mendorong 

perubahan perilaku positif dan kemandirian KPM; serta (4) 

Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antarkelompok 

pendapatan.  
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Pada tahun 2016, penerima PKH diperluas hingga 6 juta KPM, 

dan disalurkan melalui dua cara yaitu secara non tunai melalui 

perbankan kepada 1.256.364 KPM dan secara tunai melalui PT 

Pos kepada 4.725.164 KPM. Pada tahun 2017, penyaluran PKH 

bagi 6 juta KPM seluruhnya dilakukan secara nontunai.  

Penyaluran PKH secara non tunai dengan menggunakan satu 

kartu dilaksanakan untuk mendorong komplementaritas 

program-program yang dibutuhkan bagi keluarga miskin dan 

perluasan inklusi keuangan.  

Bantuan Pangan/Rastra  

Subsidi Pangan/Rastra merupakan instrumen kebijakan yang 

diberikan kepada 40 persen penduduk berpendapatan 

terbawah dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran 

dalam memenuhi kebutuhan pangan (beras) yang merupakan 

salah satu hak dasar. Selama ini penyaluran dilakukan dalam 

bentuk beras sebanyak 15 kg per bulan per KPM dengan harga 

tebus sebesar Rp1.600 per kg. Pada tahun 2017, Rastra 

dialihkan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara 

bertahap, dimulai di 44 kota dengan nilai bantuan Rp110.000,- 

per bulan.  

Beberapa manfaat BPNT antara lain: (1) Meningkatkan 

ketepatan sasaran dan lebih mudah dipantau; (2) Memberikan 

masyarakat pilihan pangan yang dapat dibeli agar 

mendapatkan nutrisi yang lebih seimbang; dan (3) Mendorong 

akses jasa keuangan yang lebih inklusif. Pada tahun 2016 

realisasi penyaluran Rastra adalah sebesar 2,8  juta ton atau 

99,53 persen dari pagu yang ditetapkan, sedangkan sampai 

dengan bulan Juni 2017 realisasi penyaluran mencapai 78,56 

persen atau sebanyak 1,05 juta ton. 
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 Permasalahan dan Kendala  

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam 

penanggulangan kemiskinan antara lain adalah pertumbuhan 

ekonomi yang belum merata dan fluktuasi inflasi terutama 

inflasi yang dirasakan masyarakat miskin (poverty basket 

inflation). Dari sisi pelaksanaan program-program 

penanggulangan kemiskinan, permasalahan utamanya antara 

lain: (1) Pemutakhiran data penerima program yang belum 

sesuai dengan kondisi dinamis di lapangan; dan (2) Belum 

optimalnya penyelenggaraan program-program perlindungan 

sosial karena keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya 

manusia seperti pendamping/fasilitator, tenaga pendidik dan 

kesehatan yang terdidik, terlatih dan memiliki kemampuan 

sesuai kebutuhan daerah dan tantangan di lapangan.         

 Arah Kebijakan dan Strategi  

Pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih 

merata dan menjaga inflasi tetap rendah terutama pada 

harga-harga komoditas pangan sehingga daya beli masyarakat 

miskin tidak turun. Hal ini akan berpengaruh positif bagi 

keberlanjutan peningkatan kesejahteraan dan mendorong 

aktivitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, 

pernyempurnaan basis data terpadu dan mekanisme 

pemutakhirannya agar program-program perlindungan sosial 

sehingga lebih efektif dan tepat sasaran. Ketiga, penguatan 

kelembagaan dan koordinasi melalui penguatan kualitas dan 

ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standardisasi 

kelembagaan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem 

layanan  dan rujukan terpadu, dan penguatan tim koordinasi 

penanggulangan kemiskinan daerah.  
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 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

3.8.1 Capaian Utama Pembangunan 

Koperasi memberikan manfaat yang besar dalam mendukung 

aktivitas perekonomian masyarakat. Pada akhir tahun 2016 

jumlah koperasi aktif di Indonesia sejumlah 151.952 unit 

koperasi. Jumlah koperasi aktif dari tahun 2014 hingga tahun 

2016 mengalami peningkatan sebesar rata-rata 4,12 persen 

per tahun.  

Perkembangan usaha koperasi dicerminkan oleh volume 

usaha, sisa hasil usaha, modal sendiri, dan modal luar. Nilai 

volume usaha koperasi mencerminkan perkembangan 

transaksi usaha koperasi. Dari tahun 2014-2016 terjadi 

peningkatan jumlah volume usaha sebesar rata-rata 0,25 

persen per tahun. Adapun perkembangan sisa hasil usaha 

yang diterima anggota koperasi pada periode yang sama 

mengalami peningkatan sebesar rata-rata 1,18 persen per 

tahun.  

Perkembangan koperasi terus membaik sejak tahun 2014 

hingga tahun 2016. Hal ini merupakan implikasi dari upaya 

penataan kelembagaan koperasi yang gencar dilaksanakan 

pada periode tersebut. Penataan kelembagaan yang dilakukan 

mencakup pengawasan bagi kesehataan kelembagaan 

koperasi dan pelaksanaan tindak lanjut pengawasan melalui 

pembubaran atau peleburan bagi koperasi-koperasi yang 

masuk dalam kategori tidak sehat. Penataan kelembagaan 

tersebut semata-mata sebagai bagian dari peningkatan 

kualitas koperasi untuk meningkatkan kontribusinya sebagai 

salah satu pilar pendukung perekonomian nasional.  
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Perkembangan Koperasi  

Tahun 2014 - 2016 

Indikator Satuan 2014 2015 2016 

Jumlah Koperasi Aktif unit 145.937 149.089 151.952 

Anggota Koperasi 
ribu 

orang 
26.711 26.842 26.928 

Koperasi aktif telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

a. Jumlah Koperasi 
aktif telah RAT 

unit 1.443 7.370 9.992 

b. Persentase 
Koperasi aktif telah 
RAT 

persen 1,00 4,94 6,58 

Modal     

a. Modal Sendiri 
Rp 

Miliar 
68.232 68.534 68.706 

b. Modal Luar 
Rp 

Miliar 
76.017 76.373 76.545 

Volume Usaha 
Rp 

Miliar 
172.086 172.594 172.940 

Sisa Hasil Usaha 
Rp 

Miliar 
6.088 6.219 6.237 

Tenaga Kerja orang 367.968 370.393 372.062 
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2017) 

Berdasarkan data sensus ekonomi 2016, jumlah unit usaha 

mikro dan kecil (UMK)  nonpertanian mendominasi sekitar 

98,33 persen dari total unit usaha secara keseluruhan yang 

didominasi oleh: (1) Lapangan usaha perdagangan besar dan 

eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor; 

(2) Akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman; serta 

(3) Industri pengolahan. Kontribusi UMK terhadap penyerapan 

tenaga kerja cukup tinggi, yaitu sebesar 76,28 persen. Tiga 

wilayah penyebaran sektor UMK paling besar adalah di Pulau 

Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. 
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Tabel 3.14 
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

Tahun 2014 – 2016 

Indikator Satuan 2014 a) 2015b) 2016d) 

UMKM Ribu Unit 57.895 59.262 59.698 

a.Usaha Mikro  57.189 58.521 58.915 

b.Usaha Kecil  654 681 717 

c.Usaha 
Menengah 

 52 59 66 

Tenaga Kerja  Ribu Orang 114.144 123.229 132.333 

a.Usaha Mikro  104.624 110.807 117.255 

b.Usaha Kecil  5.570 7.307 8.906 

c.Usaha 
Menengah 

 3.949 5.114 6.172 

PDBc) Nonmigas  
Rupiah 
Triliun 

1.536 1.655 1.777 

a.Usaha Mikro  807 849 881 

b.Usaha Kecil  342 395 460 

c.Usaha 
Menengah 

 386 411 436 

Ekspor Nonmigas  Rp Miliar 182.113 185.975 192.467 

a.Usaha Mikro  15.989 15.562 15.143 

b.Usaha Kecil  32.051 31.289 29.811 

c.Usaha 
Menengah 

 134.071 139.124 147.513 

Investasic)  Rp Miliar 341.342 361.031 389.800 

a.Usaha Mikro  42.053 45.387 46.615 

b.Usaha Kecil  111.652 116.970 123.244 

c.Usaha 
Menengah 

 187.635 198.674 219.941 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2017) 
Catatan: a) Angka sampai dengan akhir Desember 2014 (Angka Sementara) 
                b) Angka sampai dengan akhir Desember 2015 (Angka Sangat Sementara) 
                c) Berdasarkan harga konstan tahun 2000 
                d) Angka sampai dengan akhir Desember 2015 (Angka Sangat Sementara) 

 

Sebagai upaya untuk meningkatkan akses UMKM ke sumber 

pembiayaan, sejak tahun 2007 Pemerintah melaksanakan 
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program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Total penyaluran KUR 

sampai dengan 31 Mei 2017 mencapai Rp37,09 Triliun (34,78 

persen dari target 2017 sebesar Rp106,64 Triliun). Dari total 

penyaluran KUR tahun 2017, sebaran tertinggi adalah Pulau 

Jawa diikuti Pulau Sumatera.  Sektor terbesar yang mengakses 

adalah sektor perdagangan sebesar 57 persen, selanjutnya 

sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan yaitu sebesar 23 

persen.  

Gambar 3.14 
Perkembangan Penyaluran KUR 

Tahun 2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2017) 
Catatan: Untuk Realisasi Tahun 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 

 

Pencapaian pelaksanaan program KUR didukung dengan 

beberapa program, antara lain Izin Usaha Mikro dan Kecil 

(IUMK) dan pendampingan UMKM dalam mendapatkan 

Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). IUMK ditujukan agar UMKM 

(1) Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha 

dilokasi yang telah ditetapkan; (2) Mendapatkan 

pendampingan untuk pengembangan usaha; (3) 
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lembaga keuangan bank dan nonbank; serta (4) Mendapatkan 

kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Sampai dengan 

Juni 2017, jumlah IUMK yang telah diterbitkan adalah 

sebanyak 231.905 atau 91 persen dari pengajuan yang 

diajukan oleh usaha mikro dan didominasi dengan sektor 

perdagangan. Wilayah terbanyak yang menerbitkan IUMK 

adalah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. 

Sementara itu, SHAT dilaksanakan agar UMKM bisa memiliki 

aset yang legal sehingga dapat digunakan sebagai jaminan 

dalam mengakses kredit di perbankan.  

Gambar 3.15 
Sebaran IUMK berdasarkan Sektor Usaha 

Tahun 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: www.iumk.bri.co.id, 2017, Diolah 
Catatan: Data merupakan data sampel pada 34 kecamatan dengan pengajuan 

IUMK terbanyak 

Sumber pembiayaan lain bagi UMKM adalah penyaluran dana 

bergulir yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan 

UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir.  Dari tahun ke 

http://www.iumk.bri.co.id/
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tahun tren penyaluran pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir 

LPDB sesuai dengan yang diharapkan dimana minimal realisasi 

adalah sebesar 80 persen dari Pagu Dana Bergulir. 

Secara kumulatif realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan 

Dana Bergulir LPDB-KUMKM hingga Mei 2017 sebesar Rp8,22 

triliun. Perkembangan realisasi penyaluran pinjaman/ 

pembiayaan LPDB-KUMKM empat tahun terakhir dari tahun 

2013 hingga 31 Desember 2016 telah disalurkan 

pinjaman/pembiayaan sebesar Rp5,4 triliun kepada 638.078 

UMKM, melalui 27 Mitra Koperasi Sekunder, 1.167 Mitra 

Koperasi Primer Langsung, 267 Mitra Perusahaan Modal 

Ventura dan Bank, serta 971 UKM Strategis. Dari pengelolaan 

dana tersebut telah mampu menyerap sebanyak 1.174.341 

tenaga kerja. Untuk meningkatkan akses UMKM pada 

permodalan, pada tahun 2017 LPDB-KUMKM menurunkan 

tarif layanan/bunga kepada mitranya. Sektor Simpan Pinjam 

dari sebelumnya 8,00 persen per tahun  menjadi 7,0 persen 

per tahun  atau 0,30 persen per bulan flat. Sedangkan sektor 

riil 4,50 persen per tahun  atau 0,19 persen per bulan flat.   

Upaya lain untuk mempercepat peningkatan daya saing 

kemandirian UMKM adalah melalui program pendampingan 

yang melibatkan berbagai pihak terkait. Fungsi pendampingan 

yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut dapat 

dimaksimalkan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) 

KUMKM.  Sampai dengan tahun 2017, jumlah PLUT yang telah 

dibangun sebanyak 51 unit di 31 provinsi. Selain itu, sebagai 

bentuk perwujudan untuk mendukung Nawacita telah 

dilakukan revitalisasi pasar baik secara fisik maupun 

manajemen. Hal ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan 

nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran. Pada tahun 
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2016, telah direvitalisasi sebanyak 79 pasar yang dikelola oleh 

koperasi. Selama kurun waktu tahun 2003-2017, Kementerian 

Koperasi dan UKM telah membangun 730 pasar yang dikelola 

koperasi di 385 kabupaten/kota.  

3.8.2 Permasalahan dan Kendala 

Sebagian UMKM dan koperasi di Indonesia sudah memiliki 

jaringan produksi global. Namun demikian, sebagian besar 

masih berorientasi pada pasar domestik. Tantangan dan 

peluang terhadap perluasan akses pasar ekspor antara lain: (1) 

Perlu adanya standardisasi produk berkualitas ekspor; (2) 

Masih terbatasnya informasi pasar yang terbaharui (up to 

date); (3) Belum optimalnya penggunaan IT dalam bisnis 

KUMKM; dan (4) Semakin terbukanya pasar persaingan global.  

Transformasi ekonomi membuka kesempatan yang lebih 

besar bagi tumbuhnya wirausaha baru. Namun, masyarakat 

belum memiliki kapasitas yang memadai untuk 

memanfaatkan peluang usaha yang ada. Hal ini juga 

disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk 

usia kerja, sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan 

teknis dan manajerial. Permasalahan selanjutnya adalah 

belum meratanya akses pembiayaan usaha karena belum 

optimalnya peran lembaga keuangan dan tersedianya 

pemetaan kebutuhan pembiayaan berbagai lapisan 

masyarakat.  

Faktor lain penghambat perkembangan UMK adalah akses 

permodalan dan juga pinjaman modal dengan suku bunga. 

Selama ini kepercayaan pengelola jasa keuangan kepada 

pelaku UKM masih rendah yang menyebabkan penjaminan 

untuk mendapatkan permodalan sulit terpenuhi. Selain itu, 
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tingkat suku bunga yang diberlakukan untuk UKM dan 

Konsumen di Indonesia juga masih tinggi dibandingkan negara 

lain.  

3.8.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM, 

Pemerintah melakukan kebijakan dan strategi antara lain: (1) 

Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha 

termasuk perizinan terutama melalui pendampingan dan 

penyediaan izin usaha mikro dan kecil, serta pendampingan 

dalam mengantisipasi dan mitigasi dampak bencana; (2) 

Peningkatan akses ke pembiayaan melalui peningkatan 

jangkauan dan kualitas penyaluran KUR, dana bergulir, start 

up capital bagi wirausaha baru/pemula, serta pendampingan 

sertifikasi hak atas tanah; (3) Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia, dilakukan melalui pengembangan 

kewirausahaan, pelatihan manajemen, perkoperasian dan 

vokasi, yang didukung pendampingan dari PLUT; (4) 

Peningkatan produktivitas melalui penguatan sentra usaha 

mikro, khususnya dalam pengembangan komoditas unggulan; 

(5) Perluasan pemasaran melalui peningkatan nilai tambah 

produk dengan melakukan perbaikan manajemen produksi 

dan pemasaran koperasi/sentra produksi, inovasi produk, 

green business, standardisasi/sertifikasi, revitalisasi pasar 

rakyat, penataan pedagang kaki lima, fasilitasi promosi dan 

trading house; dan (6) Penguatan kelembagaan, salah satunya 

melalui penguatan koperasi sektor riil (produsen dan 

pemasaran) dan kemitraan investasi berbasis rantai 

nilai/pasok, serta pengembangan kerja sama dengan 

organisasi masyarakat sipil dalam bentuk usaha sosial untuk 

meningkatkan kemandirian usaha mikro dan masyarakat 
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dalam pengembangan usaha produktif dan penyelesaian 

masalah sosial. 

 

 Inovasi dan Teknologi 

3.9.1 Capaian Utama Pembangunan 

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang 

melahirkan inovasi dalam pembangunan sangat penting untuk 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Peran sentral Iptek 

dan inovasi berdampak sangat nyata pada percepatan 

pertumbuhan ekonomi, yang berkontribusi pada semua 

sektor pembangunan. Pemerintah terus mendorong dan 

mengupayakan pemajuan Iptek dan inovasi untuk 

meningkatkan akselerasi pembangunan secara keseluruhan.  

Perkembangan Iptek dan inovasi di Indonesia dapat dilihat 

dalam laporan tahunan, antara lain, Global Competitiveness 

Report 2016-2017, yang menggambarkan tingkat penguasaan 

teknologi oleh suatu negara. Dalam Technological Readiness 

Index, Indonesia memang belum beranjak dari posisi lama 

dengan poin 3,5, namun untuk indeks inovasi mengalami 

kenaikan dari 3,9 menjadi 4,0. 

Pada tingkat domestik, pencapaian yang menggembirakan 

terlihat dalam pengembangan teknologi untuk pangan dan 

energi, yang dimotori oleh para ilmuwan Indonesia di 

perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan Science dan 

Technopark (STP). IPB telah berhasil mengembangkan benih 

unggul untuk padi, buah tropis, dan sayuran; BATAN juga 

sukses melakukan inovasi untuk bibit padi. LIPI melalui 

Pusinov berhasil menciptakan inovasi dengan 

mengembangkan teknologi untuk energi, berupa turbin angin 
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dan pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan, BPPT telah 

menghasilkan implan tulang buatan dari bahan stainless steel 

dari bahan lokal yang mengurangi ketergantungan pada 

produk impor. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya 

Pemerintah melalui program pengembangan Science dan 

Technopark, yang sudah mulai berjalan terutama yang 

dipelopori oleh LPIK-ITB, IPB-STP, Pusinov-LIPI, Puspitek-

Kemenristekdikti, dan N-STP BATAN. Kelima Science dan 

Technopark ini sudah melakukan proses hilirisasi produk hasil 

riset. Pembangunan Science dan Technopark akan terus 

dilanjutkan pada masa mendatang dengan menimbang sekitar 

22 Science dan Technopark yang dianggap potensial.   

Untuk mendukung pengembangan iptek dan inovasi, perlu 

dilakukan penguatan kelembagaan dan pengembangan 

jaringan, yang didukung oleh peraturan berupa Keppres 

No.9/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Rumah 

Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). 

Kelembagaan AIPI sangat penting sebagai induk bagi 

pembentukan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), yang 

sangat diperlukan untuk membantu pembiayaan riset dasar 

yang dapat melahirkan invensi dan inovasi. 

3.9.2 Permasalahan dan Kendala 

Adapun beberapa permasalahan dan kendala dalam 

pembangunan Iptek dan inovasi, antara lain, adalah: (1) Hasil-

hasil riset yang telah mencapai tahap prototype belum 

sepenuhnya dapat ditindaklanjuti melalui proses hilirisasi 

untuk menjadi produk komersial yang dapat dipasarkan; (2) 

Sinergi kegiatan LPNK Iptek dan Kemenristekdikti masih belum 

tercipta terutama dalam mendukung pengembangan STP; (3) 

Belum ada inisiasi forum khusus hilirisasi hasil riset untuk 
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mendorong proses komersialisasi paten penelitian, yang telah 

dihasilkan oleh para peneliti; (4) Belum tersedia database 

proses hilirisasi yang mencakup ide, proposal riset, hasil riset 

antara, publikasi ilmiah, hasil riset skala lab, paten, contoh 

produk, business plan, tenant mitra yang siap 

mengkomersialkan hasil riset inovatif dan prototype yang 

layak menjadi produk komersial, mitra pembeli, dan lisensi; 

dan (5) Sistem database menurut kategori riset strategis 

belum terbangun untuk memudahkan pemantauan dan 

alternatif solusi bila ada permasalahan. 

3.9.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan Iptek dan 

inovasi adalah sebagai berikut: 

Pertama, peningkatan dukungan Iptek bagi daya saing sektor 

produksi melalui: (1) Penyelanggaraan litbang (riset): dengan 

output teknologi/produk baru terdifusi ke sektor produksi 

dengan fokus pada bidang: (a) pangan dan pertanian; (b) 

energi, energi baru dan terbarukan; (c) kesehatan dan obat; 

(d) transportasi; (e) telekomunikasi, informasi dan 

komunikasi; (f) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (g) 

material maju; (2) Layanan perekayasaan dan teknologi dalam 

bentuk penyediaan sarana perekayasaan, desain, dan 

pengujian; (3) Layanan infrastruktur mutu yang mencakup 

standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu; (4) 

Layanan pengawasan tenaga nuklir yang mencakup 

pengawasan penggunaan tenaga nuklir di  industri, pertanian, 

kesehatan, dan energi; dan (5) Penguatan kerja sama swasta-

pemerintah-perguruan tinggi khususnya untuk sektor 

pertanian dan industri serta pengembangan wirausahawan 

pemula lewat pembangunan inkubator dan modal ventura. 
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Kedua, peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan 

pemanfaatan sumber daya alam, yang mencakup: (1) Sumber 

daya hayati (bioresources) yang meliputi eksplorasi, 

konservasi dan peningkatan kemanfaatan flora, fauna, dan 

mikroba Indonesia bagi kesejahteraan rakyat; serta 

melindungi flora, fauna, dan mikroba Indonesia dari ancaman 

kepunahan akibat perdagangan domestik dan internasional; 

(2) Sumber daya nirhayati yang meliputi teknologi eksplorasi 

dan pengelolaan sumber daya alam, baik mengkaji produk 

perekayaan teknologi eksplorasi sumber daya kebumian 

maupun penerapan teknologi pengelolaan sumber daya air 

terpadu; (3) Penginderaan jauh yang meliputi penelitian, 

pengembangan, dan penerapan Iptek untuk pengembangan 

penginderaan jauh, antara lain: (a) pemanfaatan data 

penginderaan jauh, (b) pengembangan satelit, dan (c) 

pengembangan roket sipil; dan (4) Mitigasi perubahan iklim 

yang meliputi kegiatan pengembangan teknologi hijau, 

pengukuran emisi karbon, dan penelitian atmosfir, seperti 

antara lain: konservasi SDA, teknologi proses menuju industri 

hijau, dan infrastruktur hijau perkotaan. 

Ketiga, peningkatan dukungan Iptek dalam rangka penyiapan 

masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju 

dan modern, melalui perkuatan kontribusi penelitian di bidang 

sosial dan kemanusiaan dengan membentuk enam simpul 

(hub) penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia 

yang berpusat di LIPI. 

Keempat, pembangunan Iptek dalam rangka peningkatan 

dukungan bagi riset dasar dan riset terapan melalui: (1) 

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) 

Pembangunan sarana dan prasarana Iptek antara lain 
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revitalisasi Puspitek; (3) Pembangunan repositori dan 

diseminasi informasi Iptek; dan (4) Peningkatan jaringan Iptek 

melalui konsorsium riset. 

 

  Data dan Informasi Statistik 

3.10.1 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam rangka mendukung RPJMN periode 2015-2019 dan 

pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan 

dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 

diperlukan data dan informasi statistik yang berkualitas 

sebagai rujukan dalam perencanaan dan evaluasi atas 

kebijakan yang di implementasikan. 

Data dan informasi statistik yang berkualitas sangat 

diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk 

menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat 

keputusan, dan memformulasikan kebijakan, agar sasaran 

kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif 

dan efisien. Ketersediaan data yang berkualitas, tidak hanya 

dibutuhkan pada tingkat nasional, namun sampai pada 

wilayah pemerintahan terkecil, guna mengembangkan 

potensi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan. 

Data dan informasi statistik juga seringkali dimanfaatkan 

sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian 

program pembangunan pemerintah. Dengan data yang 

berkualitas (akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses, 

koheren, dan mudah di interpretasi), pemerintah dapat 

membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat 

sesuai dengan kondisi di lapangan atau berdasarkan 

perkembangan fakta terkini (evidence-based policy). 
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Upaya lain yang telah dilakukan adalah menghasilkan beragam 

data dan indikator sosial-ekonomi yang mencakup tujuh hal. 

Pertama, penyusunan Statistical Bussiness Register, yang 

merupakan sistem statistik berbasis direktori perusahaan 

yang dikumpulkan berdasarkan data administrasi dan bukan 

hasil pendataan lapangan.   

Kedua, penyusunan System of National Accounts 2008 (SNA 

2008). System of National Accounts  2008 merupakan 

pedoman/referensi dalam penyusunan indikator makro 

ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Supply and Use 

Table (SUT), maupun rangkaian Statistik Neraca Nasional, dan 

mengacu pada standar dan metoda baku yang telah 

ditetapkan secara internasional. System of National Accounts  

2008, menyediakan satu kerangka kerja untuk menjaga 

konsistensi dan koherensi data yang sekaligus akan 

mempertajam tingkat relevansi indikator yang dihasilkan, dan 

meningkatkan kualitas data serta memudahkan perbandingan 

antarnegara. Perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 

2000 menjadi tahun 2010 dan mengadopsi rekomendasi PBB 

yang tertuang dalam SNA 2008 melalui penyusunan SUT 2010 

sebagai dasar penghitungan PDB mencakup tiga (3) 

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan 

pendapatan. Perubahan tahun dasar juga mendukung 

penghitungan yang lebih akurat, terkait tingkat dan struktur 

ekonomi dengan menerapkan metodologi penghitungan yang 

lebih baik, sumber data yang lebih akurat dan cakupan 

kegiatan ekonomi baru yang lebih aktual. 

Ketiga, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) di tahun 2015, 

yang merupakan kegiatan survei periodik tiap lima tahun 

setelah pelaksanaan Sensus Penduduk yang bertujuan untuk 



3-74 PERKEMBANGAN EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN KEMISKINAN 

 

dapat memperkirakan jumlah, distribusi dan komposisi 

penduduk, menyediakan data karakteristik kependudukan 

dan penghitungan parameter demografi, serta sebagai koreksi 

terhadap hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035. 

Keempat, Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT 2015) 

tahun 2015, yang merupakan kegiatan nasional yang 

dilakukan berdasarkan amanat Inpres RI No. 7/2014 tentang 

Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program 

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk 

membangun Keluarga Produktif, dan bertujuan untuk 

melakukan perbaikan terhadap Basis Data Terpadu rumah 

tangga yang kondisinya dianggap sudah mengalami 

perubahan karena dikumpulkan pada tahun 2011 (dengan 

nama Pendataan Program perlindungan Sosial 2011/PPLS 

2011). Pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015 telah 

berhasil melakukan pemutakhiran terhadap 25.771.493 

rumah tangga (40 persen) yang akan digunakan sebagai 

sumber data tunggal program perlindungan sosial. Hasil 

pendataan telah diserahkan ke Sekretariat Wakil Presiden 

dalam hal ini TNP2K. 

Kelima, pemutakhiran database ekonomi melalui pelaksanaan 

Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016, yang merupakan amanat 

dari nawacita ke-6 yaitu “meningkatkan produktivitas rakyat 

dan daya saing di pasar internasional”, serta nawacita ke-7 

yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. 

Sensus Ekonomi ditujukan untuk melihat potensi ekonomi di 

sektor riil (output, bahan baku yang digunakan dalam proses 

produksi dalam negeri atau impor) dan penyerapan tenaga 

kerja. Adapun manfaat dari sensus ekonomi adalah: (1) 



 

 

PERKEMBANGAN EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN KEMISKINAN 3-75 

  

Sebagai dasar bagi para pengusaha untuk melakukan 

perencanaan untuk pengembangan usaha, pangsa pasar, dan 

potensi pasar; (2) Pengembangan basis data di seluruh sektor 

ekonomi; (3) Penyajian data dan informasi statistik tentang 

sektor informal, yang sangat bermanfaat bagi pembuat 

kebijakan dan pengguna data lainnya.  

Keenam, Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 

tahun 2017 yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 

2014 dengan tujuan utama mengukur kebahagiaan penduduk 

Indonesia dengan pendekatan kepuasan hidup. Tahun 2017 

dilakukan penambahan dimensi, yaitu dimensi perasaan 

(afeksi) dan dimensi makna hidup (eudaimonia).  

Ketujuh, Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) tahun 2017 yang 

sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2014,  

kegiatannya berkaitan dengan PP No. 55/2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

(Stranas PPK) dan adanya tuntutan presiden untuk 

menyediakan indikator pengukuran sebagai upaya pendidikan 

dan budaya anti korupsi. 

Kedelapan, penyediaan data survei rutin, seperti: Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas), Survei Harga-Harga, Survei Bidang Distribusi dan 

Jasa, Survei Pertanian, Survei Industri Besar/Sedang, Survei 

Industri Mikro dan Kecil, Survei Pertambangan, Survei 

Konstruksi, Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Perdagangan, 

serta berbagai kegiatan analisis. Kegiatan ini menghasilkan 

data rutin historis, seperti: PDB dan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), inflasi, ekspor dan impor barang dan jasa, 

pariwisata, kemiskinan, ketenagakerjaan, transportasi, harga 

komoditas dan sembako, nilai tukar petani, indeks persepsi 
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anti korupsi, indeks kebahagiaan, indeks demokrasi indonesia, 

data kesehatan, produksi pangan, perikanan, perkebunan, 

jasa-jasa, dan lain-lain. 

Dukungan data dan informasi statistik dalam rangka perbaikan 

data pangan dengan memberi dukungan terhadap prioritas 

nasional kedaulatan pangan yaitu; (1) Survei Struktur Ongkos 

Usaha Tani (SOUT) untuk mendapat profil rumah tangga usaha 

subsektor, struktur usaha dari komoditas strategis, serta 

keadaan sosial ekonomi dari rumah tangga usaha subsektor; 

(2) Survei Ubinan, yang akan menghasilkan data produktivitas 

tanaman pangan; dan (3) pelaksanaan uji coba metode 

kerangka sampel area (KSA) yang dikembangkan oleh BPPT di 

pulau Jawa dalam rangka upaya perbaikan data luas panen 

padi dan sebagai pengganti metode eye estimate. 

3.10.2 Permasalahan dan Kendala 

Berbagai kendala masih harus dihadapi dalam penyediaan 

data dan informasi statistik. Pertama, masih rendahnya 

tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya data 

serta informasi statistik yang tercermin dari response rate 

(tingkat respon) penyedia data belum memuaskan. Mengingat 

kegiatan statistik banyak bergantung kepada pengakuan, 

keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang 

sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik yang 

dihasilkan. 

Kedua, masih perlunya peningkatan metodologi sensus dan 

survei yang digunakan. Beberapa contohnya adalah perbaikan 

kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun 

perusahaan/usaha, perbaikan peta wilayah kerja statistik dan 

wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan 

pengumpulan serta penyajian data dan informasi statistik, 
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penyempurnaan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk 

keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik, 

serta penerapan desain sensus dan survei yang lebih efisien. 

Ketiga, masih perlunya pengembangan analisis statistik, 

dengan meningkatkan kualitas analisis statistik lintas sektor, 

meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor, dan 

membangun sistem manajemen kualitas total.  

Keempat, masih perlunya peningkatan hubungan dengan 

pengguna data, yang antara lain dengan meningkatkan 

kepuasan pelanggan, kemitraan dengan penyedia data, serta 

komunikasi antara pengguna data dengan penyedia data. 

Kelima, masih perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi 

diseminasi data dan informasi statistik, yang antara lain 

dengan memperbaiki kemudahan akses terhadap data, 

memperbaiki kualitas layanan dan hasil (data dan informasi 

statistik), serta meningkatkan penggunaan Sistem Rujukan 

Statistik dan kompilasi metadata. 

Keenam, meningkatnya kebutuhan data akibat pemekaran 

daerah yang berlangsung dengan cepat. Sementara itu, proses 

pengumpulan data sering terhambat, karena keterbatasan 

jumlah petugas statistik (khususnya di tingkat kabupaten/kota 

dan kecamatan) serta kondisi daerah yang sulit dijangkau;  

Ketujuh, terbatasnya ketersediaan anggaran ikut membatasi 

ruang gerak proses pengumpulan data untuk memenuhi 

target sampel yang menyebabkan tingkat response rate 

rendah, bahkan beberapa survei rutin tidak dapat 

dilaksanakan; 

Kedelapan, meningkatnya kebutuhan data sektoral untuk 

kementerian dan lembaga telah berdampak pada 

meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad-hoc. 
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Sementara itu, penambahan permintaan kegiatan survei 

sektoral ini tidak sebanding dengan ketersediaan SDM 

statistik. 

3.10.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, 

kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk  

mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang 

lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, 

relevan, aktual, tepat waktu (timeliness), mudah diakses 

(accessibility), konsisten (koheren); mudah di interpretasi 

(interpretability) untuk mendukung perencanaan dan 

perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (evidence-

based policy). 

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik akan 

arahkan pada: (1) Peningkatan komunikasi dengan pengguna 

data statistik (user), dengan memperbaiki kemudahan akses 

terhadap data serta sosialisasi dan diseminasi kepada 

masyarakat tentang data dan informasi statistik. Hal ini guna 

meningkatkan respon rate atau mengurangi tingkat 

keengganan responden (respondent burden) pada saat 

pelaksanaan sensus/survei data statistik; (2) Pengembangan 

data dan informasi statistik yang mampu mendukung 

perumusan dan implementasi prioritas nasional 

pembangunan, khususnya perbaikan data pangan; (3) 

Penyediaan data untuk memenuhi kebutuhan indikator dan 

metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta 

pengembangan sistem informasi indikator dan data TPB. Hal 

ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap 

global serta untuk memudahkan dalam memonitor dan 

mengevaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia; (4) Penyediaan 
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data statistik yang berkualitas, melalui pelaksanaan kegiatan 

statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun 

internasional, dengan pengembangan satu data Indonesia 

sebagai pendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. 

Untuk mewujudakan satu data Indonesia, dibentuk portal 

resmi data Indonesia. Portal ini berisi data dan informasi 

statistik dari instansi pemerintah, baik di pusat maupun di 

daerah, untuk meningkatkan pemanfaatan data dan informasi 

statistik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik 

bagi masyarakat; (5) Penghimpunan metadata statistik di 

seluruh Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Rujukan 

Statistik (SIRuSa) untuk meningkatkan efisiensi 

penyelenggaraan kegiatan statistik dan untuk menghindari 

terjadinya duplikasi kegiatan statistik; (6) Penyediaan data 

rutin untuk menjaga keberlanjutan data, dengan lebih 

berkualitas dan tepat waktu. Hal ini akan dilakukan melalui: 

proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas 

metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar nasional 

dan internasional, peningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sebagai penghasil data yang berkualitas, peningkatan 

koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran 

teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan 

data; serta (7) Pelaksanaan reformasi birokrasi lembaga 

statistik yang meliputi empat pilar: peningkatan kualitas data, 

pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana 

kerja; dan penguatan kelembagaan dan hubungan dengan 

sumber data dan pengguna data. 
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Pembangunan manusia dan masyarakat mencakup bidang 

pendidikan, kesehatan dan gizi masyarakat, perumahan dan 

kawasan permukiman, kebudayaan, agama, perpustakaan, 

pemuda dan olahraga, revolusi mental, kesejahteraan sosial, 

pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan jaminan 

sosial. Pembangunan di berbagai bidang tersebut merupakan 

rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih makmur dan 

sejahtera. 

Ikhtiar membangun manusia Indonesia yang berkualitas terus 

dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

meningkatkan kemajuan, yang diukur antara lain melalui 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berdasarkan 

perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2016, 

IPM Indonesia telah mencapai 70,18 (Tabel 4.1). Angka ini 

meningkat 0,63 poin atau tumbuh 0,91 persen dibandingkan 

dengan IPM Indonesia pada tahun 2015 sebesar 69,55. Pada 

tahun 2016, pembangunan manusia di Indonesia masuk 

kategori status tinggi yaitu berada pada kisaran 70 sampai 

dengan 80. Status tersebut meningkat dari kondisi tahun 

BAB 4 
PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN MASYARAKAT 
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sebelumnya. Selama periode 2014 hingga 2016, komponen 

pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru 

lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 70,90 tahun, 

meningkat 0,31 tahun dibandingkan tahun 2014. Anak-anak 

usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 

tahun, meningkat 0,33 tahun dibandingkan tahun 2014. 

Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-

rata telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun, 

meningkat 0,18 tahun dibandingkan tahun 2014 yang hanya 

7,73 tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat telah 

mencapai Rp10,42 juta pada tahun 2016 (harga konstan 

2012), meningkat Rp517 ribu dibandingkan tahun 2014. 

Tabel 4.1 
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

Komponen Pembentuknya 
Tahun 2014-2016 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 

Indeks Pembangunan Manusia  68,90 69,55 70,19 

Komponen Pembentuk IPM:     

Angka Harapan Hidup Tahun 70,59 70,78 70,90 

Angka Harapan Lama 

Sekolah 

Tahun 12,39 12,55 12,72 

Rata -rata Lama Sekolah 25 

tahun keatas 

Tahun 7,73 7,84 7,95 

Pengeluaran Per Kapita 

Disesuaikan 

Ribu 

Rupiah 

9.903 10.150 10.420 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

4.1 Pendidikan 

4.1.1 Capaian utama pembangunan 

Pembangunan pendidikan telah meningkatkan taraf 

pendidikan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya 



 

 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 4-3 

 

rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun keatas 

dari 8,07 tahun pada tahun 2012 menjadi 8,42 tahun pada 

tahun 2016 (Gambar 4.1). Capaian angka RLS pada 14 

provinsi masih berada di bawah capaian nasional. 

Peningkatan taraf pendidikan penduduk juga terlihat dari 

membaiknya tingkat keberaksaraan penduduk yang diukur 

melalui angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas, 

yang meningkat dari 95,22 persen pada tahun 2015 menjadi 

95,38 persen pada tahun 2016.  

Gambar 4.1 
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Keatas 

Menurut Provinsi 
Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sumber: Susenas, Maret 2016 

Peningkatan taraf pendidikan penduduk didukung oleh 

meningkatnya angka partisipasi pendidikan di semua jenjang. 

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A cenderung 
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meningkat dari 93,38 persen pada tahun 2015 menjadi 93,70  

persen di tahun 2016. Sementara APM jenjang SMP/MTs/ 

Paket B mengalami penurunan dalam kurun waktu yang 

sama, yakni dari 81,01 persen menjadi 76,29 persen. 

Gambar 4.2 
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi KasarMenurut 

Jenjang Pendidikan 
Tahun 2009-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemdikbud, 2016 

Pada jenjang pendidikan menengah, angka partisipasi kasar 

(APK) SMA/SMK/MA/Paket C juga mengalami peningkatan 

dari 76,45 persen pada tahun 2015, meningkat menjadi 81,95 

persen pada tahun 2016. Selain itu, akses pendidikan tinggi 

juga meningkat yang ditandai dengan peningkatan APK 

pendidikan tinggi dari 29,92 persen pada tahun 2015 menjadi 

31,61 persen pada tahun 2016, dan diharapkan meningkat 

menjadi 33,00 persen pada tahun 2017 (Gambar 4.2).  
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Gambar 4.3 
APM Jenjang SMP/MTs/Paket B 

Tahun 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemdikbud, 2016 

Kesenjangan partisipasi pendidikan masih ditemui baik 

antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota di dalam 

provinsi (Gambar 4.3). Provinsi Papua dengan APM 

SMP/MTs/Paket B terendah di tingkat nasional juga memiliki 

kesenjangan APM antarkabupaten/kota yang terbesar, 

dengan APM tertinggi di Kota Jayapura sebesar 59,63 persen 

dan APM terendah di Kabupaten Intan Jaya sebesar 10,74 

persen. Provinsi Jawa Timur yang capaian APM SMP/MTs/ 

Paket B nya cukup tinggi juga masih mengalami kesenjangan 

capaian cukup besar pada tingkat kabupaten/kota dengan 

capaian tertinggi di Kabupaten Trenggalek sebesar 93,24 

persen dan capaian terendah di Kabupaten Sampang sebesar 

62,21 persen. Secara umum kesenjangan tersebut terjadi 

karena kendala geografis dan ketersediaan infrastruktur 
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penunjang yang memudahkan anak dalam mengakses 

layanan pendidikan. 

Kesenjangan partisipasi pendidikan juga terjadi 

antarkelompok pendapatan. Angka partisipasi sekolah (APS) 

tahun 2016 pada penduduk usia 16-18 tahun dari kelompok 

masyarakat kaya (kuintil 5) sudah mencapai 84,04 persen, 

jauh lebih tinggi daripada APS dari kelompok masyarakat 

miskin (kuintil 1) yang baru mencapai 56,88 persen  

(Gambar 4.4).  

Gambar 4.4 
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun  

Menurut Kelompok Pendapatan 
Tahun 2005-2016 

 

 

 

 

 

Sumber: Susenas, berbagai tahun 
 

Upaya meningkatkan pemerataan dan memperluas akses 

pendidikan ditempuh melalui penyediaan bantuan 

operasional di semua jenjang untuk mengurangi beban 

masyarakat dalam menanggung biaya pendidikan di sekolah. 

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah 

menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan 

biaya satuan sebesar Rp580 ribu/siswa/tahun untuk jenjang 

SD/MI, Rp710 ribu/siswa/tahun untuk jenjang SMP/MTs, dan 

Rp1,4 juta/siswa/tahun untuk jenjang SMA/SMK/MA. Hal ini 
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sejalan dengan perluasan dan pemerataan pendidikan dalam 

mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun. 

Pada tahun 2016, BOS telah disalurkan bagi 26,56 juta siswa 

SD, 10,04 juta siswa SMP, 4,53 juta siswa SMA, dan 4,47 juta 

siswa SMK. Pada tahun yang sama, BOS telah disalurkan bagi 

3,61 juta siswa MI, 3,39 juta siswa MTs, 1,26 juta siswa MA, 

dan 120,5 ribu santri pada pondok pesantren 

Ula/Wustha/Ulya yang menyelenggarakan pendidikan 

umum.  

Sementara itu, upaya mengatasi kesenjangan partisipasi 

antarkelompok pendapatan dilakukan melalui penyediaan 

bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Bantuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban 

rumah tangga dalam menyekolahkan anak, termasuk untuk 

biaya transportasi ke dan dari sekolah, seragam, uang saku, 

dan alat tulis. Pada tahun 2015, telah disalurkan dana KIP 

19,0 juta siswa dari rencana awal 20,37 juta siswa dengan 

alokasi anggaran Rp 12,81 triliun. Sedangkan KIP pada tahun 

2016 telah diberikan kepada 19,2 juta siswa dari rencana 

awal 19,72 juta siswa dengan alokasi anggaran Rp12,40 

triliun. Pada tahun 2017, sasaran KIP ditargetkan 19,72 juta 

siswa dengan alokasi anggaran Rp12,39 triliun (Gambar 4.5). 

Penyediaan KIP tidak hanya terbatas pada penduduk usia 

sekolah yang sudah duduk di bangku sekolah, namun juga 

mencakup penduduk usia 6 sampai dengan 21 tahun yang 

belum pernah bersekolah/tidak bersekolah lagi. Bagi mereka 

yang masih mungkin dikembalikan ke bangku sekolah, dana 

KIP dapat membantu biaya individu proses pembelajaran di 

sekolah. Namun, apabila mereka tidak dapat dikembalikan ke 

sistem pendidikan formal karena kendala usia dan hambatan 

lainnya, dana KIP dapat dimanfaatkan untuk menempuh 
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pendidikan di jalur pendidikan nonformal seperti pendidikan 

kesetaraan Paket A/B/C, maupun pendidikan keterampilan di 

layanan kursus dan pelatihan. 

Gambar 4.5 
Dinamika Perkembangan Beasiswa Bantuan Siswa Miskin/ 

Kartu Indonesia Pintar Tahun 2008-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: APBN berbagai tahun 

Gambar 4.6 
Jumlah Kumulatif Pembangunan Unit Sekolah Baru 

SMP, SMA, dan SMK 
Tahun 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemdikbud, berbagai tahun 
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Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, 

Pemerintah terus meningkatkan ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai melalui pembangunan 

unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB). Pada 

tahun 2016, telah dibangun 196 USB SMP, 204 USB SMA, dan 

216 USB SMK, sehingga total USB yang dibangun dalam 

periode tiga tahun terakhir adalah sebanyak 2.899 SMP, 715 

SMA, dan 1.328 SMK (Gambar 4.6). Sementara itu, pada 

tahun 2016 Pemerintah telah membangun 2.807 RKB SMP, 

4.187 RKB SMA, dan 5.478 RKB SMK, sehingga total RKB yang 

dibangun dalam periode tiga tahun terakhir adalah 18.804 

RKB SMP, 28.061 RKB SMA, dan 36.496 RKB SMK  

(Gambar 4.7).  

Gambar 4.7 
Jumlah Kumulatif Pembangunan Ruang Kelas Baru 

SMP, SMA, dan SMK 
Tahun 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kemdikbud, berbagai tahun 

Selain itu, pada tahun 2016 juga dibangun 24 USB SD dan 

1.141 RKB SD yang diprioritaskan bagi daerah Terluar, 

Tertinggal, dan Terdepan (3T) atau daerah yang belum 

terjangkau layanan pendidikan SD atau sederajat. 
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Pemerintah juga telah menginisiasi program Sekolah Garis 

Depan (SGD) yang merupakan sekolah terintegrasi dari 

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah dalam rangka 

menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi siswa di 

wilayah terjauh, terpencil, dan perbatasan. Pada tahun 2016, 

dilakukan pengembangan SGD di 49 kabupaten, dengan 

membangun 11 USB dan mengembangkan 113 sekolah yang 

sudah ada. 

Terkait pendidikan jenjang madrasah, pada tahun 2015 

tercatat 23.678 MI, 16.283 MTs, dan 7.260 MA melayani 

pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Pada periode tersebut, perluasan akses 

pendidikan hanya dilakukan melalui pembangunan 878 RKB 

MI, 1.061 RKB MTs, dan 624 RKB MA. Sebagian besar 

pendidikan madrasah diselenggarakan oleh masyarakat.  

Perkuatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pendidikan 

madrasah terus mendapatkan perhatian dari Pemerintah, 

diantaranya melalui pengembangan Madrasah Insan 

Cendekia di 15 lokasi yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, dan Sulawesi. Peningkatan kualitas madrasah 

juga dilakukan melalui pengembangan program ilmiah 

madrasah riset dan penyelenggaraan olimpiade sains 

madrasah.  

Sementara itu, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) juga terus ditingkatkan melalui program Satu Desa 

Satu PAUD. Program ini secara signifikan berhasil 

meningkatkan APK PAUD dari 70,06  persen pada tahun 2015 

menjadi 72,35 persen pada tahun 2016. Pemerintah 

menyediakan berbagai bantuan penyelenggaraan PAUD, 

diantaranya penyediaan Bantuan Operasional 
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Penyelenggaraan (BOP) PAUD, penyediaan bantuan rintisan 

PAUD baru pada daerah 3T terutama yang belum memiliki 

lembaga PAUD, serta bantuan alat permainan edukatif (APE). 

Sementara itu, pendidikan orang dewasa dikembangkan 

melalui penyediaan BOP Pendidikan Keaksaraan, pendidikan 

keterampilan melalui layanan kursus dan pelatihan, serta 

pendidikan keluarga. Pada tahun 2016, khusus untuk wilayah 

Papua dengan tingkat buta aksara mencapai 28,98 persen, 

Pemerintah menyelenggarakan program Afirmasi Pendidikan 

Keaksaraan (APIK). 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pada tahun 2016, 

pemerintah juga memperbaiki tata kelola guru. Dari sekitar 

3,98 juta guru di bawah pengelolaan Kemdikbud dan 

Kemenag, masih terdapat sebanyak 0,98 juta guru yang 

belum memenuhi syarat minimal kualifikasi akademik S1/DIV 

dan sekitar 1,91 juta guru yang telah tersertifikasi. Dalam 

rangka memenuhi UU Guru dan Dosen, Pemerintah 

berkomitmen untuk menyelesaikan proses sertifikasi bagi 

guru-guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2005 

secara bertahap. 

Dalam rangka mencetak guru-guru profesional dan 

berkualitas, Pemerintah mengembangkan sistem Pendidikan 

Profesi Guru (PPG) berbasis hybrid learning. Sistem ini salah 

satunya ditujukan untuk mendukung penyediaan guru-guru 

produktif di pendidikan kejuruan (SMK). Model PPG sistem 

hybrid akan diselenggarakan melalui dua mekanisme, yaitu 

PPG pra jabatan bagi calon guru berkualifikasi S1/DIV dari 

perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPTK) dan PPG dalam jabatan sebagai bentuk Rekognisi 

Pembelajaran Lampau (RPL) bagi mereka yang berprofesi 

sebagai guru. Untuk tahun 2017, pemberian bantuan 
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pendidikan diperuntukkan bagi 7.000 calon guru melalui 

mekanisme PPG pra jabatan, termasuk diantaranya 3.500 

mahasiswa sebagai calon guru produktif di SMK, dan 2.500 

guru dalam jabatan melalui sistem penyetaraan dan 

pengakuan guru produktif SMK.  

Pemerintah juga mensyaratkan pengangkatan  guru baru 

hanya bagi lulusan PPG dan harus mengikuti program induksi 

terlebih dahulu sebelum resmi berstatus pendidik di satuan 

pendidikan. Gelombang pensiun guru yang diperkirakan 

dimulai tahun 2015 dan mencapai puncaknya pada lima 

tahun ke depan dapat diantisipasi dengan mengangkat guru-

guru baru dengan kualitas yang tinggi. 

Sementara itu, dalam rangka menghasilkan guru-guru 

profesional dan berkualitas khususnya untuk di daerah-

daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil, pada tahun 2011 

Pemerintah mulai menginisiasi pelaksanaan program Sarjana 

Mendidik di daerah-daerah 3T (SM3T). Peserta program 

SM3T adalah para sarjana pendidikan dari perguruan tinggi 

LPTK di seluruh Indonesia, yang ditempatkan untuk mengajar 

di daerah 3T di seluruh Indonesia selama satu tahun. Sejak 

dimulai pada tahun 2011 sampai masa akhir pelaksanaan 

SM3T pada tahun 2016, jumlah calon guru yang mengikuti 

SM3T mencapai 16.096 orang. Sebagai bentuk apresiasi 

pemerintah terhadap pengabdian mereka mengajar di 

daerah 3T, telah disalurkan beasiswa bagi 6.433 calon guru 

untuk mengikuti program PPG.  

Selanjutnya, Pemerintah mengangkat peserta SM3T yang 

telah menyelesaikan program PPG sebagai guru PNS Daerah 

yang ditugaskan di daerah-daerah 3T. Program yang dikenal 

dengan nama Guru Garis Depan (GGD) dimulai pada tahun 
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2015 dengan 798 orang dan pada tahun 2016 akan 

menempatkan 7.000 orang GGD di 93 kabupaten pada 28 

provinsi termasuk di Papua dan Papua Barat. Pemerintah 

Daerah penerima GGD dan Kemdikbud telah 

menandatangani nota kesepahaman yang mengatur agar 

guru program GGD tersebut diangkat menjadi PNS Daerah.  

Dalam rangka merespon cepatnya perkembangan industri 

manufaktur, pengembangan dan penguatan pendidikan 

vokasi merupakan pilihan utama untuk menghasilkan calon 

tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai 

kebutuhan pasar kerja. Pendidikan vokasi, baik SMK maupun 

Pendidikan Tinggi Vokasi (Politeknik), menjadi pilihan 

strategis untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas 

angkatan kerja. Pada tahun 2017, Kemristekdikti mulai 

menginisiasi penyelenggaraan program revitalisasi Politeknik 

yang difokuskan pada 12 Politeknik sebagai pilot project yang 

mewakili wilayah Jawa dan Luar Jawa. Beberapa kegiatan 

terobosan yang dilakukan antara lain merevitalisasi 

kurikulum yang berbasis kebutuhan industri, program 

retooling dosen dan sertifikasi dosen, dan peningkatan 

kerjasama dengan industri termasuk pelibatan industri dalam 

proses pembelajaran di Politeknik. Disamping itu, dilakukan 

reorientasi pengembangan pendidikan vokasi dari supply-

driven menjadi demand-driven, diharapkan akan mampu 

memasok tenaga kerja terampil dan ahli yang mengisi sektor-

sektor utama penggerak perekonomian. 

Kebijakan pemerataan akses dan layanan pendidikan tinggi, 

melalui program bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 

Miskin Berprestasi (Bidikmisi), program Afirmasi Pendidikan 

Tinggi (ADik), dan program Peningkatan Prestasi Akademik 

(PPA) secara nyata berkontribusi pada peningkatan 
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partisipasi pendidikan tinggi. Program Bidikmisi dirancang 

sebagai skema bantuan biaya pendidikan yang ditujukan bagi 

calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, 

namun memiliki potensi akademik dalam menempuh 

pendidikan tinggi sampai lulus tepat waktu. Setiap 

mahasiswa penerima Bidikmisi mendapatkan dana sebesar 

Rp12,6 juta/tahun selama empat tahun masa kuliah di 

perguruan tinggi di luar biaya pendidikan yang digratiskan 

selama menjalani studi. Pada tahun 2015, jumlah penerima 

Bidikmisi tercatat sebanyak 248.600 mahasiswa dan 

kemudian meningkat menjadi 305.025 mahasiswa di tahun 

2016. Saat ini beasiswa Bidikmisi telah disalurkan kepada 

259.233 mahasiswa dari target sebanyak 340.083 mahasiswa 

pada tahun 2017 dengan total anggaran sebesar Rp3,5 

triliun.  

Selain menyasar pada masyarakat berpendapatan rendah, 

keberpihakan pemerintah juga ditujukan untuk percepatan 

dan pemerataan akses pendidikan tinggi pada daerah 3T. 

Melalui program beasiswa ADik, Pemerintah berupaya 

memberikan kesempatan bagi orang asli Papua (OAP) dan 

putra-putri yang berasal dari daerah 3T untuk memperoleh 

pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri di seluruh 

Indonesia. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 

2012, jumlah penerima beasiswa ADik terus meningkat yaitu 

sebanyak 361 orang (2012), 481 orang (2013), 563 orang 

(2014), 746 orang (2015), dan 682 orang (2016) sehingga 

secara akumulasi pada tahun 2016 terdapat 2.833 mahasiswa 

yang menerima beasiswa ADik. Pada tahun 2017, calon 

penerima beasiswa Adik angkatan baru ditargetkan sebanyak 

1.750 orang, masing-masing 1.000 mahasiswa yang berasal 
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dari Papua dan Papua Barat dan 750 bagi mahasiswa dari 

daerah 3T.  

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan 

beban operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi, 

Pemerintah menyediakan Bantuan Operasional Perguruan 

Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Operasional Perguruan 

Tinggi Agama Negeri (BOPTAN). Pada tahun 2016, alokasi 

BOPTN di bawah koordinasi Kemristekdikti mencapai Rp4,45 

triliun dan jumlahnya meningkat menjadi sebesar Rp4,65 

triliun di 2017 bagi 118 PTN. Sesuai dengan amanat UU 

No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemberian dana 

BOPTN tidak hanya diberikan secara proporsional kepada 

PTN namun juga perlu dimanfaatkan untuk membantu 

kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk oleh 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yakni sebesar 30 persen dari 

total alokasi BOPTN. Sementara itu, BOPTAN di bawah 

koordinasi Kemenag juga terus meningkat dari Rp622,2 miliar 

(2015), Rp769,4 miliar (2016), dan Rp813,5 miliar (2017) yang 

didistribusikan secara proporsional kepada 56 Perguruan 

Tinggi Keagamaan Negeri.  

Sebagai salah satu aspek penting dalam reformasi pendidikan 

tinggi, Pemerintah berupaya mendorong perguruan tinggi 

untuk berkembang menjadi Perguruan Tinggi Negeri 

Berbadan Hukum (PTN-BH). Saat ini, terdapat  11 PTN 

berstatus badan hukum, yaitu UGM, UI, ITB, IPB, UNAIR, UPI, 

USU, UNPAD, UNDIP, ITS, dan UNHAS. Status berbadan 

hukummemberikan kemandirian perguruan tinggi dalam 

mengelola kegiatan akademik, penelitian, pengabdian 

masyarakat, serta pengalokasian dan pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki. Dari 11 PTN-BH terdapat tiga PTN-BH yang 



4-16 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 

  

masuk dalam rangking 600 besar dunia berdasarkan 

peringkat Quacqiarelli Symonds (QS) 2016, yaitu UI (358), ITB 

(431), dan UGM (551). Sedangkan UNAIR, IPB, UNDIP, dan ITS 

masih berada di bawah rangking 700 dunia.  

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang 

berkualitas sesuai amanat UU No.14/2005 tentang Guru dan 

Dosen,  Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah 

dosen berkualifikasi S2 dan S3 melalui penyediaan beasiswa 

program pascasarjana (master dan doktoral) di dalam dan di 

luar negeri. Posisi dosen yang sangat vital dalam sistem 

pendidikan tinggi menuntut adanya ketersediaan dosen yang 

memiliki standar dan memenuhi kualifikasi minimal. Selama 

tahun 2015 dan 2016, jumlah dosen PTN dan PTS yang 

menerima beasiswa pendidikan master dan doktoral di 

dalam negeri masing-masing sebanyak 12.272 dan 10.142 

orang, sedangkan yang belajar di luar negeri masing-masing 

182 orang dan 73 orang. Untuk mendukung pembiayaan 

beasiswa dosen S2/S3, sejak tahun 2016 Pemerintah 

melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan 

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).  

Sebagai tolok ukur para akademisi, peneliti dan lembaga 

penelitian dalam kegiatan riset dan pengembangan, 

digunakan indikator tingkat produktivitas dalam penulisan 

karya ilmiah dan penerbitan artikel di jurnal-jurnal 

internasional. Berdasarkan data Januari 2016, lima PTN yang 

dinilai paling produktif dalam menerbitkan artikel di jurnal 

internasional yang telah terindeks Scopus adalah ITB (5.033), 

UI (4.123), UGM (2.741), IPB (1.917), dan ITS (1.389). Melalui 

berbagai skema insentif bagi dosen-dosen di PT, Pemerintah 

terus mendorong agar mereka dapat lebih produktif dengan 

meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi internasional.  
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Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidikan 

tinggi Islam di bawah koordinasi Kemenag, Pemerintah juga 

berupaya mendorong transformasi perguruan tinggi 

keagamaan Islam (PTKI), antara lain melalui pembangunan 

sarana dan prasarana pembelajaran serta fasilitas akademik 

lainnya, dengan menggunakan berbagai skema pembiayaan 

yang ada termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) 

serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Upaya tersebut 

berhasil meningkatkan status kelembagaan perguruan tinggi 

keagamaan Islam negeri (PTKIN). Sampai dengan tahun 2016, 

terdapat 19 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 20  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan 17 Universitas Islam 

Negeri (UIN). Sejumlah IAIN yang telah ditingkatkan 

statusnya menjadi UIN mengembangkan program studi 

umum seperti sains, kedokteran, ekonomi dan bisnis, serta 

bidang ilmu sosial dan humaniora. 

Pemerintah terus berkomitmen melaksanakan amanat 

konstitusi untuk menyediakan anggaran pendidikan minimal 

sebesar 20 persen dari total belanja negara. Sejak dimulai 

tahun 2009 anggaran pendidikan di tingkat nasional terus 

mengalami peningkatan, dari Rp208,3 triliun pada tahun 

2009 menjadi  Rp416,1 triliun pada tahun 2017 (Gambar 4.8). 

Pada tahun 2017, anggaran pendidikan tersebut dialokasikan 

melalui belanja pemerintah pusat Rp145,1 triliun, belanja 

transfer ke daerah Rp268,4 triliun, serta belanja pembiayaan 

dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 

sebesar Rp2,50 triliun. Anggaran Pendidikan melalui Belanja 

Pemerintah Pusat dialokasikan di Kemdikbud, Kemristekdikti, 

Kemenag, serta 17 kementerian/lembaga (K/L) lainnya yang 

menyelenggarakan pendidikan. Belanja melalui transfer 

daerah untuk pendidikan mencakup komponen BOS SD, SMP, 
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SMA, SMK; BOP PAUD; serta gaji dan tunjangan profesi guru 

PNS Daerah. 

Gambar 4.8 
Anggaran Pendidikan yang Disediakan dalam APBN 

Tahun 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: APBN 2013-2017 

4.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Berbagai capaian pembangunan pendidikan telah 

menunjukkan hasil yang mengarah pada perbaikan. Namun, 

pembangunan pendidikan ke depan masih dihadapkan pada 

permasalahan dan tantangan sebagai berikut: (1) Belum 

semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang 

berkualitas; (2) Masih terdapat kesenjangan partisipasi 

pendidikan dasar antarwilayah dan antarkelompok 

pendapatan; (3) Belum maksimalnya pelaksanaan wajib 

belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas; (4) Masih 

rendahnya akses, kualitas, relevansi, dan daya saing 

pendidikan tinggi; (5) Masih rendahnya kualitas proses 

pembelajaran, terutama terkait dengan jaminan kualitas 

layanan pendidikan, lemahnya pelaksanaan kurikulum, serta 
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lemahnya sistem penilaian pendidikan; (6) Masih terdapat 

ketidaksesuaian pendidikan kejuruan dengan kebutuhan 

dunia kerja; (7) Masih timpangnya ketersediaan guru 

antarsekolah dan antarwilayah; (8) Belum signifikannya 

dampak berbagai program peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar siswa; (9) Belum memadainya 

kapasitas LPTK, terutama LPTK swasta dalam menciptakan 

guru-guru berkualitas; (10) Melemahnya pendidikan budi 

pekerti di sekolah; (11) Makin pudarnya karakter dan jati diri 

bangsa pada diri siswa; serta (12) Masih belum optimalnya 

pendidikan masyarakat dan pendidikan keterampilan kerja. 

4.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan penduduk 

serta mengatasi beberapa permasalahan di atas, kebijakan 

pembangunan pendidikan diarahkan pada: (1) Meningkatkan 

akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta 

memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, 

dan relevansi pendidikan menengah; (2) Meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan, 

pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta 

perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif 

dan kredibel; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, 

pengelolaan, dan penempatan guru yang merata; 

(4) Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan 

keguruan; (5) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 

masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini; 

(6) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan 

dan pelatihan keterampilan kerja; (7) Meningkatkan akses, 

kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; dan 
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(8) Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan 

agama, dan pendidikan keagamaan.  

Kebijakan pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk 

mendukung pelaksanaan revolusi mental khususnya di 

satuan pendidikan, melalui: (1) Peningkatan kualitas dan 

efektivitas pendidikan karakter/budi pekerti dan budaya 

bangsa; (2) Penciptaan lingkungan pendidikan yang 

menumbuhkan integritas, bebas intimidasi, dan kekerasan, 

serta; (3) Penegakan hukum dan disiplin di sektor pendidikan, 

termasuk bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiasi, dan 

perilaku membolos.  

Penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan 

penempatan yang merata dilakukan melalui: (1) Revitalisasi 

LPTK; (2) Peningkatan profesionalisme guru dan dosen; 

(3) Distribusi dan pemerataan guru dan dosen; 

(4) Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen; dan 

(5) Peningkatan kapasitas akademik dosen. Sementara itu,  

peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan dilakukan 

melalui: (1) Penguatan sekolah berbudaya mutu; 

(2) Peningkatan kapasitas SDM pendidikan termasuk kepala 

sekolah dan pengawas sekolah; serta (3) Penilaian mutu 

satuan pendidikan. 

Untuk mengembangkan pembelajaran yang berkualitas, 

strategi yang diambil adalah: (1) Penyiapan kurikulum yang 

andal; (2) Penguatan sistem penilaian yang komprehensif dan 

kredibel yang dapat menggambarkan capaian prestasi 

peserta didik lengkap dari aspek pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/karakter; serta (3) Penyediaan tenaga pendidik 

yang profesional dan kompeten dalam menyampaikan 

kurikulum dan melaksanakan sistem penilaian yang telah 
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disusun. Dalam rangka penguatan karakter siswa, 

peningkatan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan 

pendidikan karakter dilakukan melalui: (1) Peningkatan 

kualitas pendidikan agama dan pendidikan kewargaan; 

(2) Penciptaan lingkungan pendidikan yang berintegritas, 

bebas intimidasi, dan bebas kekerasan; dan (3) Penegakan 

disiplin dalam pengelolaan pendidikan. 

Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif dilakukan 

melalui: (1) Penyediaan bantuan afirmasi bagi penduduk 

tidak mampu dan/atau tinggal di daerah khusus (3T); 

(2) Penyediaan bantuan operasional pendidikan di semua 

jenjang; dan (3) Penyediaan bantuan peningkatan prestasi. 

Untuk peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang 

berkualitas dilakukan melalui: (1) Pemenuhan standar 

nasional pendidikan (SNP) sarana dan prasarana; (2) 

Penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, 

sarana transportasi, jaringan air bersih, sumber listrik, serta 

sambungan internet; dan (3) Afirmasi sarana prasarana bagi 

satuan pendidikan di daerah khusus (3T), serta bagi 

perguruan tinggi di luar Jawa. Selain itu, peran Pemerintah 

Daerah dalam ikut serta menyediakan sarana prasarana 

pendidikan juga akan ditingkatkan. 

Pada jenjang pendidikan tinggi, penguatan kelembagaan 

perguruan tinggi dilakukan melalui: (1) Penguatan otonomi 

Perguruan Tinggi; (2) Pengembangan program studi inovatif; 

(3) Akreditasi perguruan tinggi dan program studi; 

(4) Perlindungan program studi langka peminat; 

(5) Penguatan kerjasama antarperguruan tinggi. Sementara 

itu, peningkatan kapasitas iptek, inovasi, dan daya saing 

pendidikan tinggi dilakukan melalui: (1) Penyediaan 

infrastruktur Iptek di perguruan tinggi; (2) Peningkatan 
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kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian; 

(3) Peningkatan kerjasama penelitian antara perguruan tinggi 

dan industri; (4) Penerbitan jurnal ilmiah, fasilitasi publikasi, 

dan sitasi; (5) Fasilitasi perolehan HAKI khususnya hak paten 

dari hasil penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi; 

serta (f) Penerapan hasil litbang perguruan tinggi. 

Peningkatan relevansi pendidikan dilakukan melalui: 

(1) Peningkatan pengabdian civitas akademika kepada 

masyarakat; (2) Perkuatan pendidikan vokasi; (3) Perkuatan 

pendidikan kewirausahaan dan perkoperasian; 

(4) Pengembangan karir lulusan; dan (5) Pengembangan 

kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha/dunia 

industri. 

 

4.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

4.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kesehatan tahun 2017 diarahkan untuk 

memperkuat upaya promotif dan preventif dalam 

mendorong masyarakat untuk hidup sehat, memperluas 

kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (sisi demand) dan 

meningkatkan akses dan mutu pelayanan (sisi supply), 

mempercepat perbaikan gizi masyarakat, serta meningkatkan 

pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.  

Penguatan upaya promotif dan preventif hidup sehat 

berkontribusi pada terkendalinya penyakit menular dan tidak 

menular. Prevalensi tuberkulosis (TB) berdasarkan metode 

berbasis mikroskopis menunjukkan penurunan dari 263 

(2015) menjadi 257 per 100.000 penduduk (2016). 

Penurunan prevalensi TB antara lain dicapai melalui 
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perluasan layanan Directly Observed Treatment Short-course 

(DOTS) di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

milik pemerintah dan swasta, termasuk klinik di lembaga 

pemasyarakatan/rumah tahanan. 

Prevalensi HIV dapat dikendalikan di bawah 0,5 persen dalam 

dua tahun terakhir. Berdasarkan pemodelan matematika 

tahun 2017 yang menggunakan hasil Survei Terpadu Perilaku 

dan Biologis (STBP) terbaru, prevalensi HIV tahun 2015 dan 

2016 cenderung tetap pada angka 0,33 persen. Layanan anti-

retroviral (ARV) terus ditingkatkan dan sampai dengan 

Desember 2016 sebanyak 75.614 orang (47 persen) dengan 

HIV/AIDS (ODHA) memenuhi syarat pengobatan telah 

mendapatkan ARV. Pemerintah juga berhasil dalam 

mengendalikan kasus malaria, ditandai dengan meningkatnya 

jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria dari 232 

(2015) menjadi 247 (2016) dan 251 kabupaten/kota pada 

Mei 2017. Pemeriksaan suspek malaria dengan mikroskopis 

atau rapid diagnostic test (RDT) dan pemberian kelambu di 

daerah endemis tinggi terus dilakukan.  

Instruksi Presiden No. 1/2017 tentang Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat (Germas) ditujukan untuk mempercepat 

penguatan upaya promotif dan preventif hidup sehat. Desa 

yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM) secara kumulatif meningkat dari 26.417 desa (2015) 

menjadi 33.927 desa (2016) dan 36.029 desa pada Juni 2017. 

Jumlah regulasi yang mengatur tentang Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR) oleh pemerintah daerah juga terus meningkat 

dari 195 (2015) menjadi 238 regulasi KTR (2016). Untuk 

menjamin konsumsi pangan sehat, pengawasan mutu dan 

keamanan pangan terus diperkuat. Sampai dengan Maret 
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2017, dari 972 sampel makanan yang diuji sebanyak 89,62 

persen telah memenuhi syarat.  

Untuk menjangkau layanan kesehatan kepada seluruh 

masyarakat dan mengurangi hambatan finansial penduduk 

dalam mengakses pelayanan kesehatan, sebanyak 178,38 

juta penduduk (68,11 persen) telah menjadi peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Juli 2017. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 92,00 juta jiwa merupakan penerima 

bantuan iuran (PBI), yang terus ditingkatkan cakupannya dari 

86,40 juta jiwa pada tahun 2014 (Gambar 4.9). Dari sisi 

pelayanan kesehatan, sampai dengan 1 Juli 2017 sebanyak 

26.660 fasilitas pelayanan kesehatan telah bekerjasama 

dengan BPJS kesehatan, mencakup diantaranya 9.829 

puskesmas, 4.510 dokter praktek perorangan, 5.348 klinik 

pratama swasta, 1.991 rumah sakit (RS), dan 14 RS pratama.   

Gambar 4.9 
Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Tahun 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPJS Kesehatan, 2014-2017 
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Akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan juga 

terus ditingkatkan (Tabel 4.2). Jumlah kecamatan yang 

memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi 

akreditasi secara kumulatif meningkat dari 93 kecamatan 

(2015) menjadi 1.308 kecamatan (2016) dan 1.475 

kecamatan (Mei 2017).  

Tabel 4.2 
Capaian Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

Jumlah kecamatan 
yang memiliki minimal 
satu puskesmas yang 
tersertifikasi akreditasi 

kecamatan -*) 93 1.308 1.475***) 

Jumlah kab/kota yang 
memiliki minimal satu 
RSUD yang 
tersertifikasi akreditasi 
nasional 

kab/kota 10 50 201 210***) 

Jumlah puskesmas 
yang minimal memiliki 
lima jenis tenaga 
kesehatan 

puskesmas 1.015 1.179 1.618 1.692***) 

Persentase RSUD 
kab/kota kelas C yang 
memiliki tujuh dokter 
spesialis 

Persen 25,00 35,00 45,22 54,90***) 

Persentase 
ketersediaan obat dan 
vaksin di Puskesmas 

persen 75,50 79,38 81,57 80,01**) 

Persentase obat yang 
memenuhi syarat 

persen 92,00 98,67 98,74 97,13**) 

Sumber : Kementerian Kesehatan, 2014-2017; Badan POM, 2014-2017 
Catatan: *)Tahun 2014 tahap pra-implementasi; **)Capaian per Triwulan I 2017, ***)Status 

per Mei 2017 
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Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki minimal satu 

RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional secara kumulatif 

juga meningkat dari 50 (2015) menjadi 201 kabupaten/kota 

(2016) dan 210 kabupaten/kota (Mei 2017). Persentase 

ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas juga terus 

ditingkatkan dengan capaian 80,01 persen pada Mei 2017. 

Upaya tersebut didukung oleh pengawasan keamanan dan 

mutu obat beredar dengan capaian 97,13 persen dari 837 

sampel obat yang diuji memenuhi syarat (Maret 2017). 

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemerataan 

tenaga kesehatan melalui berbagai mekanisme. Sampai 

dengan Mei 2017, sebanyak 338 residen dokter spesialis, 

5.164 internship dokter, dan 347 tenaga kesehatan (60 tim) 

Nusantara Sehat sudah ditempatkan di berbagai wilayah di 

Indonesia. Upaya tersebut telah berhasil meningkatkan 

jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga 

kesehatan dari 1.179 puskesmas (2015) menjadi 1.618 

puskesmas (2016) dan 1.692 puskesmas (Mei 2017). 

Demikian halnya dengan RSUD kab/kota kelas C yang 

memiliki tujuh dokter spesialis yang juga telah mencapai 

54,90 persen sampai dengan Mei 2017.  

Status gizi masyarakat terus membaik ditandai dengan 

menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 

pada bawah dua tahun (baduta) dari 32,9 persen (Riskesdas, 

2013) menjadi 26,1 persen (Sirkesnas, 2016). Upaya 

percepatan perbaikan gizi difokuskan pada 1.000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK) mulai dari janin dalam kandungan 

sampai bayi berusia dua tahun. Pemberian makanan 

tambahan (PMT) terus diperluas walaupun belum mencakup 

seluruh ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan balita 

kurus. Cakupan PMT untuk ibu hamil KEK diperluas dari 
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164.954 (2015) menjadi 550.248 (2016). Pada tahun 2017, 

hingga bulan Mei, cakupan mencapai 67.448 ibu hamil KEK. 

Pemberian makanan tambahan balita kurus juga ditingkatkan 

dari 186.481 (2015) menjadi 514.320 (2016). Pada tahun 

2017, hingga bulan Mei PMT mencapai 98.932 balita kurus. 

Secara keseluruhan, tahun 2017 PMT ditargetkan 95 persen 

ibu hamil KEK dan 80 persen balita kurus.  

Integrasi intervensi spesifik gizi (langsung) seperti 

suplementasi gizi dan pemberian makanan tambahan dan 

intervensi sensitif (tidak langsung) seperti air bersih, sanitasi, 

akses pangan, dan pendidikan merupakan upaya kunci dalam 

percepatan perbaikan gizi. Untuk itu, Pemerintah telah 

menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pangan dan Gizi 

2015-2019 dengan menggunakan pendekatan lintas sektor 

dan menginisiasi program uji coba integrasi intervensi 

spesifik gizi dan intervensi sensitif seperti sanitasi melalui 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Generasi Sehat dan Cerdas dan Program Keluarga Harapan 

(PKH) Prestasi. 

Berdasarkan data Susenas, persentase persalinan di fasilitas 

kesehatan terus meningkat dari 77,63 persen (2015) menjadi 

79,70 persen (2016) dan capaian Januari-Mei 2017 angka ini 

mencapai 12,64 persen. Capaian ini didukung oleh 

pelaksanaan Jaminan Persalinan/Jampersal (DAK nonfisik) 

yang dapat digunakan untuk membiayai operasional rumah 

tunggu untuk mendekatkan ibu hamil ke fasilitas pelayanan 

kesehatan menjelang persalinannya. Dalam memberikan 

pendidikan kesehatan bagi ibu hamil, jumlah puskesmas 

melaksanakan kelas ibu hamil meningkat dari 8.201 

puskesmas (2015) menjadi 8.405 puskesmas (2016). Pada 
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bulan Januari-Mei 2017, sebanyak 6.985 puskesmas sudah 

melaksanakan kelas ibu hamil (Tabel 4.3).      

Tabel 4.3 
Capaian Upaya Peningkatan Kesehatan dan Gizi 

Ibu dan Anak Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 

Cakupan 

pemberian 

PMT bagi ibu 

hamil KEK  

ibu hamil 

KEK 

149.543c) 164.954c) 550.248c) 67.448c) 

Cakupan 

pemberian 

PMT bagi 

balita kurus  

balita kurus 56.970c) 186,481c) 514,320c) 98.932c) 

Persentase 

persalinan di 

fasilitas 

kesehatan 

persen 70,40 a) 77,63b) 79,70b) 12,64c) 

Jumlah 

puskesmas 

melaksanakan 

kelas ibu 

hamil 

puskesmas 1.182c) 8.201c) 8.405c) 6.985c) 

Sumber : a) Riskesdas, 2013; b) Susenas, 2015-2016; c)Kementerian Kesehatan, 2014-2017 

Catatan : *) Capaian sampai dengan Mei 2017 

 

Pembangunan Keluarga Berencana (KB) telah berhasil 

meningkatkan akses, kualitas, dan efektivitas pelayanan KB 

yang ditunjukkan antara lain oleh pencapaian sasaran angka 

kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) sebesar 2,34 pada 

tahun 2016 dari target 2,36. Pencapaian tersebut didukung 

oleh meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi 

(Contraceptive Prevalence Rate/CPR) semua cara dari  59,98 

persen (2015) menjadi 60,90 persen (2016) dan angka 
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prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern dari 58,99 

persen (2015) menjadi 59,50 persen (2016). Persentase 

kebutuhan  ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 

menurun dari 18,33 persen  (2015) menjadi 15,80 persen  

(2016). Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi tersebut 

disertai dengan peningkatan peserta KB aktif yang 

menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP 

(Peserta KB Aktif MKJP) dari 17,29 persen tahun 2015 

menjadi 21,50 persen pada tahun 2016. Peserta KB aktif pada 

tahun 2016 mencapai 36,31 juta peserta KB dan hingga bulan 

Mei 2017 mencapai 34,86 juta peserta KB. Pencapaian ini 

didukung oleh adanya peningkatan jaminan ketersediaan alat 

dan obat kontrasepsi, baik pelayanan KB melalui sistem SJSN 

Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan (Tabel 4.4). 

Terkait pembangunan keluarga, sampai dengan Mei 2017, 

jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok Bina 

Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina 

Keluarga Lansia (BKL) berturut-turut adalah 3,82 juta; 1,98 

juta; dan 1,86 juta keluarga. Jumlah keluarga yang menjadi 

anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera (UPPKS) adalah 1,07 juta keluarga dan sekitar 

381,79 ribu. Pasangan Usia Subur (PUS) anggota UPPKS 

tersebut merupakan keluarga miskin dan telah menjadi 

peserta KB.  

Dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, 

telah dikembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) 

yang dilakukan melalui pembinaan Pusat Informasi dan 

Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa. Sampai dengan Mei 

2017, telah terbentuk 25.159 kelompok PIK-

Remaja/mahasiswa. Di samping itu, sejak tahun 2016 telah 

terbentuk 900 kampung KB yang menjadi wilayah fokus 
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prioritas penggarapan program kependudukan, KB, dan 

pembangunan keluarga (KKBPK) berbasis kebutuhan dan 

pemberdayaan masyarakat (Tabel 4.5). 

Tabel 4.4 
Capaian Pelayanan KB 

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 

Angka kelahiran total 
per perempuan usia 
reproduksi  
(15-49 tahun) 

Anak  2,34 a) 
 

2,60 b) 

2,28 c) 
 

2,34 f) 
 

**) 

Persentase pemakaian 
kontrasepsi  
semua cara  

Persen 61,90 b) 
 

59,98 d)  60,90 f) 
 

**) 

Persentase pemakaian 
kontrasepsi cara 
modern 

Persen 57,90 b) 58,99 d) 
 

59,50 f) 
 

**) 

Persentase kebutuhan 
ber-KB yang tidak 
terpenuhi  

Persen 11,40 b) 
 

18,33 d) 
 

15,80 f) 
 

**) 

Persentase Peserta KB 
Aktif MKJP 

Persen 18,30 b) 
 

17,29 d) 
 

21,50 f) 
 

**) 

Persentase 
ketidakberlangsungan 
pemakaian kontasepsi 
(tingkat putus pakai)  

Persen 27,10 b)  
 
 

24,50 e) 
 

20,6 f) 
 

**) 

Jumlah Peserta KB 
Aktif g) 

Juta 35,20  35,79  36,31  34,86 

Jumlah Peserta KB 
Baru g) 

Juta 7,76  6,41  6,66  2,55 

Sumber     : a) SP 2010; b) SDKI 2012, c) Supas 2015; d) Susenas 2015; e) Proyeksi SDKI 1991 – 

2012; f) Survei RPJMN (SRPJM), g) Statistik Rutin 2014-2017 

Catatan : *) Capaian sampai dengan Mei 2017; **) Data belum tersedia  
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Tabel 4.5 
Capaian Pembangunan Keluarga 

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 

Jumlah keluarga 

yang menjadi 

anggota kelompok 

BKB 

Juta 3,74 3,63 3,85 3,82 

Jumlah keluarga 

yang menjadi 

anggota kelompok 

BKR 

Juta 1,91 1,76 1,95 1,98 

Jumlah keluarga 

yang menjadi 

anggota kelompok 

BKL 

Juta 1,74 1,72 1,85 1,86 

Jumlah keluarga 

yang menjadi 

anggota kelompok 

UPPKS 

Juta 1,54 1,21 1,15 1,07 

Jumlah PUS KPS dan 

KS I anggota UPPKS 

yang  

ber-KB 

ribu 518,90 452,0 417,25 381,79 

Jumlah PIK 

Remaja/Mahasiswa 

kelompok 19.139 19.915 23.655 25.159 

Jumlah  

Kampung KB 

kampung 

KB 

- - 633 900 

Sumber :  Statistik Rutin, 2014-2017;  
Catatan :  *) Capaian sampai dengan Mei 2017 

 

4.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Berbagai capaian pembangunan kesehatan di atas masih 

dihadapkan pada berbagai permasalahan dan kendala, antara 

lain: (1) Masih tingginya faktor risiko perilaku dan lingkungan 
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yang menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian 

akibat penyakit tidak menular, seperti pola makan yang tidak 

sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kurangnya ruang terbuka 

hijau; (2) Belum optimalnya kinerja program JKN, termasuk 

belum memadainya kesiapan sisi supply pelayanan kesehatan 

dan belum optimalnya perluasan kepesertaan JKN pada 

pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, 

termasuk sistem basis data peserta PBI; (3) Belum meratanya 

kualitas pelayanan kesehatan dan persebaran tenaga 

kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, 

perbatasan, dan pulau terluar dengan kendala utama pada 

keterbatasan formasi, perekrutan, dan retensi tenaga 

kesehatan; dan (4) Masih kurangnya pemahaman para 

pengambil kebijakan dan pengelola program akan pentingnya 

integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam 

mempercepat perbaikan gizi. 

Pembangunan bidang kependudukan dan KB masih 

menghadapi beberapa permasalahan: (1) Masih perlunya 

peningkatan advokasi dan KIE program KKBPK; (2) Belum 

optimalnya peran dan fungsi keluarga; (3) Masih tingginya 

angka pernikahan anak yang diikuti dengan meningkatnya 

angka kelahiran usia remaja; (4) Belum optimalnya 

penguatan program KKBPK berbasis kebutuhan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kampung KB serta 

pengintegrasian layanan KB; dan (5) Masih terdapat 

ketidakselarasan kebijakan, lemahnya kelembagaan, serta 

rendahnya kualitas data dan informasi program KKBPK. 

4.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan 

kesehatan dan mengatasi berbagai permasalahan di atas, 

kebijakan pembangunan kesehatan perlu diarahkan pada: (1) 
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Meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya promotif dan 

preventif dalam Germas, antara lain dengan mengoptimalkan 

koordinasi lintas sektor dan penetapan regulasi di daerah; (2) 

Meningkatkan kepesertaan JKN terutama dari peserta 

pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, 

terutama melalui penyempurnaan Coordination of Benefit 

(CoB) untuk dapat menarik pekerja penerima upah untuk 

bergabung ke dalam skema JKN, pemberian kemudahan 

dalam registrasi dan pembayaran premi, dan peningkatan 

jumlah dan kualitas penyedia layanan kesehatan; (3) 

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar 

dan rujukan melalui pengembangan skema kerja sama 

pemerintah dengan swasta (KPS) untuk penyediaan fasilitas 

dan infrastruktur pelayanan kesehatan, pemenuhan 

kebutuhan tenaga kesehatan dan upaya penjangkauan 

program; dan (4) Meningkatkan upaya percepatan perbaikan 

gizi masyarakat melalui perluasan integrasi intervensi spesifik 

dan sensitif gizi yang berbasis bukti. 

Selanjutnya kebijakan dan strategi dalam pelayanan KB dan 

kesehatan reproduksi antara lain: (1) Menguatkan akses 

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan 

berkualitas, baik dalam SJSN Kesehatan  maupun Non-SJSN 

Kesehatan melalui penyediaan dan distribusi alat dan obat 

kontrasepsi (alokon), penyediaan pelayanan medis 

pemasangan kontrasepsi, dan penyediaan fasilitas kesehatan 

reproduksi serta sarana dan prasarana kesehatan reproduksi; 

(2) Menguatkan advokasi kepada para pembuat kebijakan 

melalui berbagai mediasi media dan audiensi, serta 

menguatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada 

masyarakat (khususnya PUS) melalui berbagai bauran media 

dan tenaga lapangan KKB tentang program KKBPK di setiap 
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wilayah dan kelompok masyarakat; (3) Meningkatkan 

pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka 

pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan 

berkeluarga, melalui pusat konseling kesehatan reproduksi 

remaja serta bina keluarga remaja; (4) Meningkatkan peran 

dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga; dan (5) 

Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keluarga 

berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum 

melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang 

kependudukan dan KB, serta menguatkan data dan informasi 

kependudukan dan keluarga  berencana. 

 

4.3 Perumahan dan Kawasan Permukiman 

4.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk 

menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) dan menurunkan angka 

kekurangan rumah (backlog). Dalam kurun waktu 2015-2016, 

Pemerintah telah memfasilitasi penyediaan hunian layak bagi 

MBR sebanyak 325.608 unit melalui pembangunan rumah 

susun sederhana sewa (Rusunawa), bantuan stimulan 

pembangunan baru rumah swadaya (BSPS), rumah khusus, 

serta penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 

dan subsidi selisih bunga. Sementara dalam peningkatan 

kualitas hunian dan permukimannya, Pemerintah telah 

menyalurkan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah 

swadaya sebanyak 158.370 unit, serta penyediaan 

infrastruktur dasar permukiman pada 5.302 ha dalam 

mendukung pengentasan kawasan kumuh perkotaan. 
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Sebagai terobosannya, Pemerintah akan menyempurnakan 

pola subsidi sektor perumahan agar semakin tepat sasaran, 

transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi 

masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, akan didorong 

insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi 

secara langsung dalam penyediaan perumahan serta 

penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah 

melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi 

untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis 

kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam 

pembangunan rumah. 

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar 

masyarakat yang masih harus terus ditingkatkan 

pemenuhannya. Capaian akses air minum tahun 2016 

sebesar 71,14 persen dan untuk sanitasi (air limbah) tahun 

2016 sebesar 76,37 persen (akses sanitasi layak 67,2 persen 

dan akses sanitasi dasar 9,17 persen). Capaian ini 

menunjukan bahwa Pemerintah memberikan perhatian 

khusus pada pemenuhan layanan dasar ini (Tabel 4.6). 

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah 

inovasi/mekanisme dibidang pendanaan berupa hibah 

berbasis output yaitu skema bantuan pendanaan kepada 

pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur air 

minum dan  sanitasi. Hibah ini bersumber dari APBN dan 

mitra pembangunan internasional yang dihibahkan kepada 

pemda untuk mengganti dana APBD yang telah dialokasikan 

sebelumnya. Proses penggantian dilakukan bila terbukti 

infrastruktur telah berfungsi selama minimal tiga bulan. 

Pencapaian lainnya dalam pembangunan sistem air minum 

adalah terwujudnya kerja sama pemerintah dan badan usaha 
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(KPBU) pada SPAM Umbulan, Jawa Timur yang mulai 

dilaksanakan pada tahun 2017.  

Tabel 4.6 
Pencapaian Utama Pembangunan dan Kawasan Permukiman  

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 * 

Perumahan 1 

Fasilitasi 
penyediaan 
hunian layak 

Unit 81.110 **) 127.607 198.001 - 

Fasilitasi 
peningkatan 
kualitas rumah 
tidak layak 
huni 

Unit 153.622 61.489 96.881 - 

Penanganan 
kawasan 
permukiman 
kumuh 
perkotaan 

Ha 369 **) 3.140  2.462,7 - 

Air Minum dan Sanitasi 2 

Akses Air 
Minum Layak 

Persen  68,11 70,97 71,14 - 

Akses Sanitasi  Persen 69,42 73,68 76,37 - 

- Akses Layak  61,06 62,14 67,80 - 

- Akses Dasar  8,34 11,54 9,17 - 

Sumber: 1) Kementerian PU-PR (data tahunan), 2) BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(data kumulatif) 
Catatan: *) Data Belum Tersedia, **) Capaian Kementerian Perumahan Rakyat 

 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

hunian yang layak, termasuk pembangunan air minum dan 

sanitasi ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan 

masyarakat dan lingkungan, yang akan mendorong 
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produktivitas bangsa sesuai dengan salah satu janji Presiden 

dalam Nawa Cita. 

4.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Secara umum, pencapaian target RPJMN 2015-2019 bidang 

perumahan dan permukiman dihadapkan pada pembiayaan 

pembangunan perumahan dan permukiman yang masih 

belum mencukupi. Selain itu, pengintegrasian dukungan 

pembangunan dari berbagai sektor, masyarakat, dunia 

usaha, dan lembaga keuangan perlu ditingkatkan. 

Fasilitasi penyediaan hunian oleh pemerintah, selain 

menghadapi keterbatasan pendanaan, juga menghadapi 

kendala dalam penyediaan lahan yang terjangkau oleh MBR, 

pengelolaan aset, serta pola subsidi perumahan yang belum 

efisien dan menjangkau MBR nonbankable. Keterlibatan 

pemerintah daerah pun belum optimal disebabkan oleh 

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan 

kelembagaan serta masalah pembagian kewenangan 

sebagaimana diatur dalam lampiran UU No.23/2014 tentang 

Pemerintahan Daerah terkait penyediaan perumahan bagi 

MBR.  

Pada sisi pasokan, iklim kebijakan pertanahan dan perizinan 

yang ada belum dapat mewujudkan keadilan akses lahan dan 

menarik dunia usaha untuk terlibat dalam penyediaan hunian 

bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Di sisi lain, sistem 

pembiayaan primer dan sekunder perumahan saat ini belum 

mampu meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk 

memiliki hunian layak. Kondisi pada sisi pasokan dan 

pembiayaan menyebabkan harga hunian semakin tinggi yang 

tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan rumah tangga. 

Akibatnya, masyarakat terpaksa memilih hunian yang 
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terjangkau tanpa memperhatikan kelayakannya sehingga 

menyebabkan berkembangnya permukiman kumuh. 

Sementara itu, pembangunan air minum dihadapkan pada 

beberapa permasalahan krusial, yaitu: (1) Jaminan 

ketersediaan air baku di seluruh wilayah Indonesia masih 

sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh rumitnya kerja sama 

pemanfaatan air baku baik intra dan antarwilayah 

administrasi. Saat ini penyedia jasa layanan air minum dan 

masyarakat khususnya perkotaan masih bergantung 

terhadap pemanfaataan air tanah dikarenakan operator air 

minum yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah 

pelayanannya secara optimal. Selain itu, air tanah masih 

dipandang lebih murah dan mudah dimanfaatkan 

dibandingkan mendapatkan layanan PDAM; (2) Belum 

optimalnya tata kelola air minum antara lain masalah 

perpipaan, kapasitas yang belum termanfaatkan (idle 

capacity), belum kompetitifnya penentuan tarif air. Kondisi 

ini disebabkan oleh kapasitas pemerintah daerah yang masih 

perlu memenuhi pelayanan dasar air minum;  (3) Tingkat 

partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam penyediaan 

air minum berbasis masyarakat belum memadai antara lain 

ditunjukkan oleh ketidaksiapan tata kelola kelembagaan yang 

berkelanjutan mulai dari pendanaan, operasional, dan 

pemeliharaan;  (4) Belum efisiennya mekanisme manajemen 

aset sarana dan prasarana air minum antara lain kepemilikan 

aset dan kewenangan pengelolaan; dan (5) Perencanaan 

sektor air minum yang belum terintegrasi dengan sanitasi.  

Pembangunan sanitasi yang masih belum maksimal 

disebabkan keragaman pemahaman masyarakat akan 

pentingnya sanitasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan. 

Hal ini mengakibatkan masih rendahnya tingkat permintaan 
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masyarakat terhadap layanan sanitasi, pemanfaatan sarana 

sanitasi, dan tingkat keberlanjutan sarana sanitasi berbasis 

masyarakat. Di sisi lain, peran pemerintah baik pusat maupun 

daerah belum memadai.  

 

4.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan 

MBR serta menyelesaikan kendala yang ada, maka 

pembangunan diarahkan pada: (1) Peningkatan efektivitas 

dan efisiensi fasilitasi dukungan pembangunan perumahan 

melalui: (a) Pembangunan hunian publik yang terintegrasi 

dengan penyediaan transportasi publik khususnya di 

perkotaan seperti rusunawa, (b) Pengembangan sistem 

informasi perumahan, antara lain menyusun daftar antrian 

untuk mendapat rumah bagi MBR, dan (c) Akselerasi 

pemanfaatan skema KPBU dalam pembangunan perumahan; 

dan (2) Selain melanjutkan pemberian bantuan pembiayaan 

perumahan (subsidi perumahan), baik berupa Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih 

Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), juga 

melakukan perluasan fasilitasi pembiayaan perumahan untuk 

MBR nonbankable melalui: (a) Subsidi perumahan progresif 

untuk setiap segmentasi pendapatan, sehingga porsi subsidi 

akan lebih besar pada desil lebih rendah; dan (b) Penyediaan 

skema micro-finance untuk pembangunan baru maupun 

peningkatan kualitas rumah. 

Untuk pembangunan air minum, arah kebijakan dan strategi 

untuk pencapaian target RPJMN 2015-2019, meliputi: (1) 

Menjamin ketersediaan air baku dengan lebih 

memprioritaskan pemanfaatan sumber air permukaan; (2) 
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Meningkatkan kelestarian daerah tangkapan air melalui 

pembangunan bendungan, embung, waduk, dan perluasan 

daerah resapan air. Untuk daerah kepulauan dan rawan air 

akan dikembangkan teknologi tepat guna seperti 

pemanfaatan reverse osmosis dan Penampungan Air Hujan 

(PAH) pada skala rumah tangga, komunal, dan kawasan; (3) 

Menjamin penyediaan air minum yang aman dan 

berkelanjutan melalui inisiatif Rencana Pengamanan Air 

Minum (RPAM) mulai dari sumber, operator (PDAM dan 

sarana komunal), sampai tingkat rumah tangga; (4) 

Meningkatkan modernisasi tata kelola PDAM melalui 

pengembangan inisiatif pendanaan berbasis kinerja di PDAM 

dan Pemda guna menurunkan angka kebocoran dan 

meningkatkan efisiensi pengelolaan; dan (5) Meningkatkan 

keterpaduan program dan kegiatan antara Pemerintah, 

pemerintah daerah, pemerintah desa (mengoptimalkan dana 

desa), dan TNI. 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi antara 

lain: (1) Mendorong keberpihakan pemerintah daerah 

terhadap pembangunan sanitasi melalui advokasi kepada 

pemerintahan daerah (termasuk legislatif) dengan 

mengoptimalkan kemitraan dalam Aliansi Kota/Kabupaten 

Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan koordinasi dengan K/L terkait, 

dan (2) Penataan regulasi untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan pembangunan sanitasi baik di pusat maupun di 

daerah. 
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4.4 Kebudayaan 

4.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk mewujudkan 

insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter, dan berjati 

diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan 

peradaban luhur di tengah pergaulan global. Upaya yang 

telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain 

dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hasil 

karya budaya dan perfilman, melindungi, mengembangkan 

dan memanfaatkan warisan budaya, meningkatkan kualitas 

SDM kebudayaan, serta meningkatkan promosi budaya 

nasional dan diplomasi budaya di tingkat internasional. 

Sampai dengan tahun 2016, upaya meningkatkan apresiasi 

masyarakat terhadap hasil karya budaya dan perfilman 

ditunjukkan oleh penyelenggaraan berbagai pameran, 

festival, pagelaran seni dan film, revitalisasi enam Taman 

Budaya, pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan dan 

Maestro, pengiriman misi kesenian ke berbagai acara 

internasional, serta keikutsertaan film-film Indonesia pada 

festival film internasional. Selain itu, telah dilakukan upaya 

penguatan karakter siswa melalui kegiatan Belajar Bersama 

Maestro, Seniman Masuk Sekolah, Lawatan Sejarah Nasional, 

Kemah Budaya Nasional, dan Jejak Tradisi Nasional, sebanyak 

2.457 siswa. 

Dalam rangka pelindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan warisan budaya, telah dilakukan registrasi 

25.130 cagar budaya, revitalisasi 139 desa adat, revitalisasi 

20 museum,  dan pembangunan 4 museum tematis. Upaya 

tersebut telah meningkatkan kesadaran, kebanggaan, dan 

penghargaan masyakarat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa 
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Indonesia dan meningkatkan pelindungan, pengembangan, 

dan pemanfaatan cagar budaya (CB)/situs sebagai sarana 

edukasi, rekreasi, dan penelitian. 

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan 

kompetensi sumber daya manusia (SDM) dibidang 

kebudayaan, telah dilakukan pembinaan teknis pada 1.905 

orang. Selain itu, telah dilakukan sepuluh penelitian arkeologi 

dengan tema Kebhinnekaan, Kemaritiman, dan Wilayah 

Perbatasan. Adanya penelitian tersebut, masyarakat 

mendapatkan informasi secara langsung mengenai 

kehidupan nenek moyang di masa lalu yang telah menjalani 

kehidupan multikultur, memiliki kekayaan budaya maritim, 

dan kesadaran wawasan nusantara mempertebal 

nasionalisme bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 

perbatasan. 

Di samping itu, dalam rangka promosi budaya nasional dan 

diplomasi budaya di tingkat internasional telah dilakukan 

pengiriman Guru Bahasa Indonesia ke luar negeri; fasilitasi 

partisipasi Indonesia dalam festival internasional, misalnya 

Festival Europalia; dan fasilitasi Rumah Budaya Indonesia di 

sepuluh negara, yaitu Amerika Serikat, Perancis, Singapura, 

Turki, Jerman, Timor Leste, Myanmar, Australia, Jepang, dan 

Belanda.  

4.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan 

kebudayaan antara lain: (1) Masih kurangnya kesadaran akan 

keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah, dan kearifan lokal; 

(2) Adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang 

privat yang mengakibatkan terbatasnya ruang/wadah 

penyaluran aspirasi masyarakat dan ekspresi karya budaya; 
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(3) Terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai 

yang terkandung dalam warisan budaya, serta kurangnya 

pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti penting 

warisan budaya; (4) Terbatasnya pengetahuan masyarakat 

terhadap kekayaan budaya antardaerah; dan (5) Belum 

optimalnya pelibatan pelaku budaya dalam melestarikan dan 

memajukan kebudayaan. 

4.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kebudayaan 

adalah: (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta kesadaran 

dan pemahaman terhadap pentingnya kearifan lokal sebagai 

perekat persatuan bangsa; (2) Menyediakan sarana dan 

prasarana aktualisasi seni dan karya budaya untuk 

mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan 

produktivitas para pelaku budaya kreatif serta kecintaan 

pada produk dalam negeri; (3) Meningkatkan potensi dan 

pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat;  

(4) Meningkatkan promosi budaya antardaerah serta 

meningkatkan kreativitas dan pertukaran antarpelaku 

sebagai sarana diplomasi budaya di tingkat internasional; dan 

(5) Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan 

kebudayaan serta mensinergikan kerja pelaku budaya, 

masyarakat, dan pemerintah untuk mewujudkan satu 

kesatuan ekosistem kebudayaan. 

 

4.5 Agama 

4.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan agama terus menunjukkan peningkatan, 

antara lain ditandai dengan meningkatnya kualitas 
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pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas 

pelayanan kehidupan beragama dan kualitas 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.  

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan 

ajaran agama dilakukan melalui peningkatan kualitas dan 

persebaran penyuluh agama, pembinaan keluarga sakinah, 

dan penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan secara 

nasional sebagai sarana penanaman nilai-nilai keagamaan 

kepada masyarakat.  

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan 

keagamaan dilakukan melalui berbagai langkah penting yaitu: 

(1) Penyediaan dan distribusi kitab suci dan buku-buku 

keagamaan serta digitalisasi naskah; (2) Bantuan kegiatan 

keagamaan; (3) Peningkatan kualitas bimbingan dan 

konsultasi keagamaan melalui penyuluhan pada masyarakat 

dan aparatur negara; (4) penyelenggaraan berbagai lomba 

keagamaan, seperti MTQ/STQ (Musabaqah Tilawatil 

Qur’an/Seleksi Tilawatil Qur’an), Pesta Paduan Suara 

Gerejawi (Pesparawi), Utsawa Dharma Gita, Festival Seni 

Baca Kitab Suci Tripitaka/Swayamvara Tripitaka Gita (STG), 

dan lomba kaligrafi; (5) Peningkatan pembinaan penyuluh 

dan juru penerang agama melalui pelatihan/orientasi dalam 

bidang manajemen pelayanan; (6) Penjelasan secara 

mendalam (tahqiq) buku-buku keagamaan; (7) Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an; (8) Pemanfaatan media massa cetak dan 

elektronik sebagai wahana pembinaan umat; (9) 

Pengembangan sistem informasi keagamaan; (10) 

Peningkatan pembinaan keluarga sejahtera; serta (11) 

Bantuan rehabilitasi dan pembangunan untuk rumah ibadah 

(masjid, gereja, pura, dan vihara) dan pengadaan kitab suci 

regular dan kitab suci braile bagi tuna netra. 
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Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan 

beragama dan kerukunan hidup umat beragama, peringatan 

hari-hari besar keagamaan yang dilakukan, seperti 

peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra’ Mi’raj, Nuzul 

al-Qur'an, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, perayaan 

Natal, Tahun Baru Masehi, Paskah, Pentakosta, Kenaikan Isa 

Almasih, Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, hari Purnama 

Tilem, Kasodo, Upacara Hindu Kaharingan, Siwaratri, 

Piodalan, Waisak, Asadha, Kathina, Magha Puja, dan Imlek, 

sekaligus untuk membangun pemahaman, sikap, dan tingkah 

laku keberagamaan masyarakat demi terwujudnya insan 

yang saleh dan toleran, baik secara individual maupun sosial.  

Dalam rangka peningkatan layanan administrasi keagamaan, 

telah dilakukan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi 

gedung, bantuan alat pengolah data, penyediaan sarana 

perkantoran, dan penyediaan dana operasional bagi KUA. 

Selain itu, dilakukan pula pemilihan KUA teladan dan 

Keluarga Sakinah Teladan. Upaya mengintensifkan peran 

penyuluh agama dilakukan melalui pemberian honor insentif 

penyuluh non-PNS untuk semua agama.  

Upaya peningkatan kualitas pelayanan ibadah Haji dan 

Umrah, dalam lima tahun terakhir Pemerintah telah 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Pendaftaran 

calon jemaah haji dilakukan dengan prinsip first come first 

served untuk dapat memberikan kepastian keberangkatan; 

(2) Untuk memenuhi rasa keadilan, memprioritaskan bagi 

calon jemaah yang belum pernah menunaikan ibadah haji 

mengingat tingginya minat masyarakat dan adanya sistem 

kuota haji; (3) Restrukturisasi komponen Biaya 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi biaya langsung 

(direct cost) dari sebelumnya biaya tidak langsung (indirect 
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cost). Melalui sistem ini, jemaah haji hanya menanggung 

biaya langsung (direct cost) dari penyelenggaraan ibadah haji; 

(4) Peningkatan kualitas pelayanan haji dilakukan mulai dari 

persiapan keberangkatan, pelaksanaan haji, sampai dengan 

kepulangan ke tanah air (utamanya transportasi, akomodasi, 

konsumsi, dan administrasi dokumen perjalanan). 

Selain itu, dilakukan perbaikan SDM kualitas petugas haji dan 

pengembangan sistem manajemen mutu penyelenggaraan 

haji sesuai dengan sertifikasi ISO 9001:2008. Berdasarkan 

survei kepuasan jemaah haji yang dilakukan oleh BPS, nilai 

kepuasan jemaah haji tahun 2016 mengalami peningkatan 

1,16 poin menjadi 83,83 persen, dibandingkan tahun 2015 

sebesar 82,67 persen. 

4.5.2 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan agama sampai dengan tahun 2016 telah 

menunjukkan perbaikan, namun masih dihadapkan pada 

sejumlah permasalahan dan kendala, antara lain: (1) 

Terbatasnya jumlah penyuluh agama yang berkualitas; (2) 

Masih adanya konflik intern umat beragama; dan (3) Belum 

optimalnya pelayanan di dalam negeri bagi jemaah haji dan 

pengelolaan keuangan haji. 

4.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan agama meliputi: 

(1) Meningkatkan kualitas penyuluh agama melalui: (a) 

Perkuatan peraturan perundang-undangan tentang penyuluh 

agama; (b) Peningkatan kompetensi penyuluh agama; (c) 

Penyempurnaan substansi dan metode penyuluhan agama; 

(d) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) 

penilaian kinerja penyuluh agama; dan (e) Peningkatan 

kesejahteraan penyuluh agama non-PNS (penyuluh agama 
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honorer); (2) Memperkukuh kerukunan intern umat 

beragama melalui: (a) Peningkatan peran majelis agama 

dalam penanaman nilai-nilai kerukunan intern umat 

beragama; dan (b) Peningkatan peran aparat dalam 

penegakan hukum terkait dengan konflik bernuansa agama; 

dan (3) Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan dana 

haji melalui: (a) Memasukkan komponen pelayanan haji 

dalam negeri kedalam Indeks Kepuasan Pelayanan Haji; (b) 

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai 

amanat dari UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Haji. 

 

4.6 Perpustakaan 

4.6.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan 

literasi masyarakat yang tercermin pada budaya dan 

kebiasaan membaca. Keberhasilan pembangunan 

perpustakaan ditandai dengan meningkatnya budaya gemar 

membaca dan kualitas layanan perpustakaan. Tahun 2016, 

capaian keberhasilan dari berbagai upaya yang telah 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain 

ditandai oleh: (1) Meningkatnya jumlah pengguna 

perpustakaan menjadi 41 persen dari total penduduk 

Indonesia; (2) Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan 

seluruh Indonesia menjadi 130.456.544 judul dan koleksi 

sumber elektronik (e-resources) yang terdiri atas 21.504 judul 

e-book dan 123.124 judul e-journal; (3) Tersedianya layanan 

Perpustakaan Nasional RI berbasis digital dan perangkat 

mobile yang dapat di akses melalui www.perpusnas.go.id, 

iPusnas dengan jumlah koleksi sebanyak 125.260 eksemplar, 

dan portal Indonesia One Search yang mengakomodasi 
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4.299.928 rekord dan 569 repositori institusi serta 636 

perpustakaan dan 3.607 repositori; (4) Penguatan 

perpustakaan umum kabupaten/kota sebanyak 467 unit; 

bantuan  689 unit mobil perpustakaan keliling (MPK) serta 

bantuan buku dan sarana perpustakaan untuk 

pengembangan berbagai jenis perpustakaan (21.829 

perpustakaan desa/kelurahan, 1.044 perpustakaan 

komunitas dan Taman Bacaan Masyarakat, 2.788 

perpustakaan Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan 

keagamaan lain, 172 perpustakaan Lapas, 40 perpustakaan di 

lembaga kesehatan, serta 392 perpustakaan di daerah 

transmigrasi, perbatasan, dan pulau kecil; (5) Terhimpunnya 

33,21 persen naskah kuno Nusantara yang ada di Indonesia, 

preservasi/konservasi bahan pustaka dan naskah kuno 

sebanyak 26.250 judul, serta transformasi digital bahan 

perpustakaan dan naskah kuno sebanyak 13.810 judul; (6) 

Meningkatnya kualitas 22 persen tenaga perpustakaan yang 

tersertifikasi dan 430 perpustakaan yang telah terakreditasi; 

dan (7) Penyelesaian pembangunan gedung fasilitas layanan 

perpustakaan di Jalan Merdeka Selatan No.11 Jakarta Pusat 

sebagai bagian dari rencana pengembangan pusat peradaban 

Indonesia. 

4.6.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan 

perpustakaan antara lain: (1) Masih rendahnya minat 

masyarakat untuk membaca buku, terutama buku cetak; (2) 

Persebaran perpustakaan yang belum merata serta masih 

terbatasnya keragaman koleksi dan jejaring perpustakaan; (3) 

Terbatasnya tenaga perpustakaan baik kuantitas maupun 

kualitas; (4) Terbatasnya transkripsi, transliterasi, alih media 

naskah kuno dan khasanah budaya nusantara sehingga 
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pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

tidak dapat diketahui oleh generasi masa kini; dan (5) Naskah 

kuno nusantara yang masih berada di luar negeri seperti di 

Belanda, Jerman, Inggris, Australia, Italia, dan Portugis 

sampai saat ini belum semuanya dapat dikembalikan ke 

Indonesia. 

4.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mencapai 

sasaran adalah: (1) Meningkatkan kegemaran membaca 

masyarakat melalui: (a) Peningkatan intensitas kegiatan 

pembudayaan gemar membaca di masyarakat; (b) 

Peningkatan peran relawan gerakan gemar membaca 

berbasis komunitas; (2) Meningkatkan layanan perpustakaan 

melalui: (a) Integrasi layanan perpustakaan berbasis aplikasi 

mobile; (b) Peningkatan gerakan open access nasional 

dengan kerja sama dan integrasi data antarperpustakaan, 

kearsipan, dan museum; serta (c) Peningkatan kualitas dan 

kuantitas SDM di bidang perpustakaan secara nasional 

dengan kerja sama lintas sektor baik pemerintah pusat 

maupun daerah; (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan naskah kuno 

sebagai karya budaya intelektual bangsa yang tersebar di 

masyarakat maupun tersimpan di instansi; dan (4) 

Meningkatkan literasi informasi masyarakat Indonesia. 

 

4.7 Pemuda dan Olahraga 

4.7.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kepemudaan dilakukan dalam rangka 

mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai 

bidang pembangunan, serta menumbuhkan jiwa patriotisme, 
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budaya prestasi, dan profesionalitas. Upaya ini dilakukan 

melalui berbagai kegiatan yang memberikan kesempatan 

yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk 

berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi; kegiatan dalam 

rangka penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan 

kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda; 

serta pengembangan Pendidikan Kepramukaan.  

Beberapa capaian pembangunan kepemudaan pada tahun 

2016 di antaranya adalah: (1) Terselenggaranya kegiatan 

Sekolah Karakter Bangsa melalui rekrutmen Pemuda Anti 

Narkoba, Jambore Pemuda Indonesia, dan Kapal Pemuda 

Nusantara bagi 27.909 pemuda; (2) Terselenggaranya 

Pemagangan Pemuda Antarnegara Indonesia dengan 

Tiongkok, Korea Selatan, Australia, dan India bagi 263 

pemuda; (3) Terfasilitasinya layanan kepemudaan terhadap 

307 organisasi kepemudaan; (4) Meningkatnya 

pengembangan kepemimpinan bagi 143 peserta Paskibraka 

Nasional dan pembina; (5) Melakukan pengkaderan 5.560 

pemuda pelopor dan tanggap bencana di 14 provinsi untuk 

meningkatkan pengembangan kepedulian dan kepeloporan 

pemuda; (6) Pelatihan pengembangan wirausaha pemuda 

melalui: (a) Pengembangan potensi 5.200 kader 

kewirausahaan pemuda, dan (b) Fasilitasi akses permodalan 

kewirausahaan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan 

Pemuda (LPKP) bagi 132 lembaga dan perorangan; (7) 

Tersertifikasinya 300 tenaga kepemudaan; (8) 

Pengembangan kreativitas pemuda di bidang seni, budaya, 

dan industri kreatif sebanyak 14.000 pemuda; dan (9) 

Terfasilitasinya pendidikan kepramukaan bagi 6.000 orang 

dan pengembangan organisasi bagi 25 lembaga organisasi 

kepramukaan (kwarnas/kwarda/kwarcab). 
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Sementara itu pembangunan olahraga telah mampu 

meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan 

olahraga, yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase 

penduduk usia 10 tahun yang berolahraga dari 26,9 persen 

(BPS, 2014) menjadi 27,51 persen (BPS, 2015). Pembangunan 

olahraga telah pula meningkatkan prestasi olahraga di tingkat 

regional dan internasional melalui pembinaan dan 

pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, 

olahraga prestasi, dan olahraga bagi masyarakat 

berkebutuhan khusus. Selain itu, dilakukan perkuatan 

terhadap induk cabang olahraga, penyediaan sarana dan 

prasarana olahraga, pembibitan dan pengembangan prestasi 

olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan 

serta penguatan pembinaan dan pengembangan 

olahragawan andalan. Upaya ini juga dilaksanakan dalam 

rangka persiapan penyelenggaraan Asian Games dan Asian 

Para Games 2018. 

Beberapa hasil yang dicapai dalam pembangunan 

keolahragaan adalah: (1) Perolehan medali emas dari cabang 

Bulutangkis dan dua medali perak dari cabang Angkat Besi 

pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil; (2) Perolehan 

medali perunggu dari cabang angkat besi pada Paralympic 

Games 2016 di Rio de Janeiro, Brazil; (3) Peringkat ke-2 pada 

ASEAN School Games di Thailand dengan 30 emas, 34 perak, 

dan 35 perunggu; (4) Peringkat ke-11 pada Asian Beach 

Games di Vietnam dengan 3 emas, 5 perak, dan 9 perunggu; 

(5) Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi antara lain 

melalui: (a) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 

XIX di Jawa Barat, (b) Penyelenggaraan Pekan Paralimpik 

Nasional (Peparnas) XV di Jawa Barat, (c) Penyelenggaraan 

Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2016, (d) 
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Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Antarpondok 

Pesantren Tingkat Nasional (Pospenas) VII, (e) Reformasi Tata 

Kelola Sepak Bola Indonesia, dan (f) Penghargaan dan 

Jaminan Hari Tua Bagi Atlet Berprestasi; (6) Meningkatnya 

pengembangan olahraga pendidikan, antara lain melalui: (a) 

Fasilitasi penyediaan sarana olahraga pendidikan di 

pendidikan dasar dan menengah, (b) Peningkatan SDM 

Olahraga Pendidikan, (c) Pendampingan Kejuaraan Olahraga 

Pelajar pada ASEAN School Games di Thailand; (7) 

Pembangunan 346 lapangan olahraga desa; (8) 

Meningkatnya pengembangan olahraga rekreasi, antara lain 

melalui: (a) The 6th Tafisa Games 2016 (6-12 Oktober 2016) 

yang diikuti oleh 87 negara dan 29 provinsi di Indonesia; dan 

(b) Kegiatan Gelorakan Budaya Olahraga untuk Indonesia 

Hebat, festival Senam Kebugaran Jasmani, gerak jalan, 

sepeda sehat, olahraga tradisional, ekstrem sport, sport fun 

dan olahraga sebagai gaya hidup. 

Seiring dengan prestasi yang dicapai, telah dilakukan pula: (1) 

Peningkatan pelayanan Iptek, kesehatan, dan informasi 

olahraga, antara lain melalui penerapan Iptek pada cabang 

olahraga unggulan dan penerapan teknologi tepat guna; (2) 

Pengembangan sentra keolahragaan antara lain melalui 

fasilitasi terhadap 204 Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar 

(PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM); 

(3) Pemberdayaan organisasi keolahragaan, melalui: (a) 

Pelatihan manajemen dan program bagi 72 pembina induk 

cabang olahraga, dan (b) Fasilitasi pembinaan induk 

organisasi cabang olahraga unggulan nasional. 

4.7.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam bidang 

pemuda dan olahraga adalah: (1) Belum kuatnya koordinasi 
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lintas sektor pembangunan kepemudaan; (2) Belum 

optimalnya persiapan penyelenggaraan Asian Games dan 

Asian Para Games 2018 yang antara lain ditunjukkan oleh: (a)  

Infrastruktur yang belum sepenuhnya ramah bagi 

penyandang disabilitas, (b) Perlunya penguatan kerangka 

regulasi, (c) Koordinasi kepanitiaan dengan K/L terkait yang 

belum optimal, (d) Kebutuhan promosi yang lebih masif, baik 

di tingkat nasional maupun internasional, (d) Penyiapan 

olahragawan andalan nasional yang belum optimal; dan (3) 

Belum optimalnya pembangunan kepemudaan dan 

keolahragaan karena belum terbangunnya sinergitas 

antarpemangku kepentingan. 

4.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan pemuda dan olahraga sebagai bagian dari 

pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada: (1) 

Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas 

melalui: (a) Finalisasi rancangan regulasi terkait pelaksanaan 

koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan 

kepemudaan, dan (b) Penyusunan Indeks Pembangunan 

Kepemudaan; (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan olahraga; dan (3) Meningkatkan prestasi 

olahraga di tingkat regional dan internasional, di antaranya 

ditujukan untuk: (a) Akselerasi persiapan pelaksanaan Asian 

Games XXVIII dan Asian Para Games III Tahun 2018 di 

Indonesia, dan (b) Peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan Program Indonesia Emas (PRIMA). 
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4.8 Revolusi Mental 

4.8.1 Capaian Utama Pembangunan 

Revolusi mental merupakan gerakan kolektif yang melibatkan 

seluruh komponen bangsa, ditempuh melalui peningkatan 

peran dan efektivitas lembaga-lembaga negara dan 

pemerintahan, serta pranata sosial-budaya di masyarakat 

untuk mendorong Indonesia tumbuh menjadi bangsa unggul, 

berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. Revolusi 

Mental dilaksanakan dengan pendekatan multisektor dan 

dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan Revolusi Mental 

dimaksudkan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, 

sikap dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas, 

etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya 

bangsa yang bermartabat, modern, maju, mandiri, dan 

sejahtera. 

Berbagai upaya telah dilakukan dan memberikan hasil 

capaian antara lain: (1) Tersusunnya Inpres No. 12/2016 

tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang mencakup 

lima gerakan, yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan 

Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan 

Indonesia Bersatu dan Gerakan Indonesia Mandiri; (2) 

Penyusunan Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental; 

dan (3) Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional 

Revolusi Mental di pusat dan daerah. 

Praktik gerakan Revolusi Mental antara lain tercermin pada: 

(1) Semakin tertib dan disiplinnya masyarakat pengguna 

commuterline sebagai hasil penataan moda transportasi 

publik dalam sistem layanan transportasi commuterline; (2) 

Berkurangnya penyimpangan dalam rangka peningkatan 
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kualitas pelayanan publik melalui penerapan pelayanan 

berbasis online di berbagai lembaga kepemerintahan; (3) 

Semakin pendeknya waktu tunggu di pelabuhan (dwelling 

time) menjadi kurang dari tiga hari sebagai dampak 

perbaikan tata kelola logistik kepelabuhanan; (4) 

Meningkatnya kecintaan pada budaya lokal dan nilai-nilai 

gotong royong melalui transformasi kultural bersama 

maestro di berbagai bidang seperti seni tari, seni rupa, seni 

musik, dan seni teater; dan (5) Tumbuhnya nilai-nilai 

kebangsaan dan kebhinekaan para pelajar melalui penerapan 

wajib melaksanakan upacara bendera dan menyanyikan lagu 

kebangsaan Indonesia Raya setiap hari Senin, serta 

menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu daerah. 

4.8.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan 

lintas bidang revolusi mental antara lain: (1)  Pelembagaan 

demokrasi masih perlu ditingkatkan agar rakyat dapat lebih 

berdaulat secara politik; (2) Kepatuhan dan penegakan 

hukum serta budaya hukum masih perlu ditingkatkan; (3) 

Perlu akselerasi peningkatan kualitas pelayanan birokrasi dan 

penumbuhan budaya pelayanan; (4) Praktik ekonomi dan 

produktivitas perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung 

daya saing bangsa; (5) Perlu ditingkatkannya pemahaman, 

penghayatan, dan  pengamalan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa dan kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan 

bermasyarakat; dan (6) Sikap toleransi dan penghargaan 

terhadap keberagaman kurang optimal dalam mengatasi 

suatu masalah atau melaksanakan suatu hajat dalam 

kehidupan bermasyarakat.  
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4.8.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan lintas 

bidang revolusi mental yaitu: (1) Reformasi Birokrasi 

Pemerintahan melalui: (a) Layanan publik prima (cepat, 

mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif); (b) 

Program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan 

azas manfaat, bermutu, efisien, dan efektif; (c) Penerapan 

disiplin, reward dan punishment, dan sistem merit dalam 

birokrasi; (2) Penegakan hukum dan kelembagaan politik, 

melalui: (a) Penegakan hukum, kode etik, dan disiplin aparat 

pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat; (b) 

Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk 

mendorong kreatifitas masyarakat; (c) Penanganan perkara 

yang cepat, transparan, dan adil; (d) Pendidikan dan 

penghormatan etika dalam politik; (3) Peneguhan jati diri dan 

karakter bangsa, melalui: (a) Pendidikan berbasis karakter 

(percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras); (b) Lingkungan 

pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi 

dan kekerasan (bullying free school environment); (c) 

Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia 

(keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi); (d) 

Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air; 

(4) Penguatan daya rekat sosial dalam kemajemukan, 

melalui: (a) Pengembangan ruang publik yang ramah dan 

bebas dari penyebaran kebencian; (b) Peningkatan kerja 

sama dan kesetiakawanan sosial; (c) Peningkatan peran 

lembaga agama, keluarga, dan media publik yang 

mengajarkan perdamaian dan toleransi; serta (5) 

Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa, 

melalui: (a) Peningkatan etos kerja (kerja keras, kreatif, dan 

profesional) serta mendorong semangat kreatif dan inovasi; 
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(b) Penumbuhan kesadaran dan kecintaan penggunaan 

produk dalam negeri; dan (c) Penerapan nilai-nilai persaingan 

usaha yang sehat (cooperate and compete, bekerja 

berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah). 

 

4.9 Kesejahteraan Sosial 

4.9.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pelaksanaan kesejahteraan sosial ditujukan untuk 

meningkatkan akses, kualitas layanan, dan rehabilitasi sosial 

bagi individu dan kelompok Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penyandang disabilitas, 

lanjut usia dan anak terlantar (Tabel 4.7). Berdasarkan UU 

No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial terkait rehabilitasi 

sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial 

(kondisi seseorang tidak mampu melaksanakan peran sosial 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan sesuai 

dengan harapan orang lain) agar dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

Upaya kesejahteraan sosial anak dilakukan secara 

terintegrasi melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak 

(PKSA), yang memberikan layanan terpadu bagi anak rentan 

dan anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, 

eksploitasi, dan penelantaran. Layanan utama yang diberikan 

dalam program ini. Pertama, layanan responsif bagi anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti korban 

kekerasan atau penelantaran. Kedua, layanan penguatan 

keluarga dan anak yang berada dalam situasi rentan dan 

miskin seperti anak yang bekerja, anak buruh migran, putus 

sekolah, tanpa identitas hukum, yang membutuhkan rujukan 
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ke beragam pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang 

sesuai. Ketiga, inisiatif untuk mengidentifikasi risiko 

kerentanan anak dan keluarga di tingkat masyarakat melalui 

program penjangkauan untuk memastikan mereka menerima 

layanan secepatnya.  

Tabel 4.7 
Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Jiwa) 

Tahun 2014-2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017*) 

Jumlah anak yang 
mendapatkan 
bantuan pemenuhan 
kebutuhan dasar 

147.775 154.492 127.778 78.310 

Jumlah lanjut usia 
yang mendapatkan 
bantuan pemenuhan 
kebutuhan dasar 

46.141 56.084 54.335 35.010 

Jumlah penyandang 
disabilitas yang 
mendapatkan 
bantuan pemenuhan 
kebutuhan dasar 

49.991 50.653 54.034 30.866 

Jumlah korban 
penyalahgunaan 
napza yang 
mendapatkan 
bantuan pemenuhan 
kebutuhan dasar 

3.918 15.005 20.162 17.648 

Sumber: Kementerian Sosial (2017) 
Catatan: *) Realisasi Sampai dengan Akhir Bulan Juni 2017 

Pada tahun 2014 anak yang memperoleh layanan dan 

bantuan PKSA sebanyak 147.775 anak, tahun 2015 sebanyak 

154.492 anak memperoleh layanan dan bantuan PKSA, 



 

 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 4-59 

 

sedangkan pada tahun 2016 layanan diberikan kepada 

127.778 anak. Selanjutnya pada tahun 2017, target penerima 

layanan dan bantuan PKSA sebanyak 78.310 anak. Manfaat 

dari PKSA yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar anak, 

dokumen kependudukan, penguatan keluarga, penguatan 

manajemen respon kasus oleh pekerja sosial, dan sebagainya 

(Gambar 4.10).  

Dalam mendukung program tersebut agar lebih efektif, 

terobosan yang dilakukan untuk mencapai target 

peningkatan kesejahteraan sosial anak antara lain 

memperkuat pola pengasuhan anak yang baik, meningkatkan 

dan menjamin lingkungan yang aman bagi anak, melindungi 

anak-anak yang rentan, mempromosikan kesetaraan gender, 

serta mempertegas dan menegakkan perlindungan hukum. 

Gambar 4.10 
Realisasi dan Target Program Kesejahteraan Sosial Anak (PSA) 

Tahun 2014-2017 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Sosial (2017) 

Catatan: *) Realisasi Sampai dengan Akhir Bulan Juni 2017 

Dalam rangka memastikan pelayanan terbaik bagi anak dan 

untuk mencegah terjadinya malpraktek, baik yang dilakukan 

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) maupun Pekerja 
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Sosialnya, maka dilakukan akreditasi dan sertifikasi terhadap 

LKSA dan Pekerja Sosial. Sampai dengan tahun 2016 telah 

dilakukan akreditasi rata-rata 200 LKSA dan 200 tenaga sosial 

per tahun. Untuk mempercepat  akreditasi bagi 4.870 LKSA 

dan 14.335 Pekerja Sosial, tahun 2017 dilakukan akreditasi 

terhadap 2.000 LKSA dan 1.000 Pekerja Sosial. 

Dengan meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk, 

peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia menjadi penting. 

Untuk meningkatkan pelayanan bagi lanjut usia yang miskin 

dan rentan, diselenggarakan rehabilitasi sosial lanjut usia 

melalui kegiatan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar 

(ASLUT) bagi lanjut usia yang mengalami ketelantaran dan 

tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari (bedridden). Selain 

itu Pemerintah juga melakukan rehabilitasi dalam panti 

maupun di luar panti, termasuk home care, daycare, dan 

layanan kedaruratan. Pada tahun 2017, pelayanan sosial 

lanjut usia ditargetkan mencakup 35.010 lanjut usia, 

termasuk pemberian bantuan dan pendampingan ASLUT bagi 

30.000 lanjut usia. Jumlah tersebut sama seperti pelaksanaan 

tahun 2015 dan 2016.  

Pelayanan sosial lanjut usia bertujuan untuk membantu 

pemenuhan kebutuhan dasar hidup lanjut usia, penguatan 

keluarga dalam merawat lanjut usia, serta pendampingan 

bagi lanjut usia telantar oleh masyarakat. Salah satu 

terobosan adalah dengan penyusunan Strategi Nasional 

Kelanjutusiaan Tahun 2015-2025 dan pembahasan revisi UU 

No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain itu, 

dikembangkan Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia (UPSLU) 

berbasis masyarakat yang dipergunakan untuk memperluas 

dan memperkuat pelayanan sosial antarpemangku 
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kepentingan baik di pusat maupun di daerah dalam 

pelayanan sosial lanjut usia.  

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi 

penyandang disabilitas dilaksanakan melalui rehabilitasi 

sosial di dalam dan di luar panti, pemberian alat bantu, 

bantuan stimulan usaha ekonomi produktif, pelaksanaan 

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), praktik 

belajar kerja, dan sebagainya yang bertujuan agar mereka 

dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

Pada tahun 2017, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas 

ditargetkan untuk 30.866 penyandang disabilitas, termasuk 

pemberian bantuan dan pendampingan bagi 22.500 

penyandang disabilitas berat. Pemberian bantuan ini 

bertujuan untuk membantu para penyandang disabilitas agar 

dapat memenuhi kebutuhan dan hak dasar, meningkatkan 

inklusivitas penyandang disabilitas dalam mengakses layanan 

publik, serta mendorong kepedulian dan partisipasi 

masyarakat dalam penghapusan diskriminasi terhadap 

penyandang disabilitas. 

Terobosan yang dilakukan untuk mencapai target 

peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas 

antara lain penetapan UU No.8/2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, penyiapan regulasi pelaksana UU tersebut, dan 

mendorong rencana aksi terkait penyandang disabilitas 

dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).  

Rehabilitasi sosial juga dilakukan bagi korban 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif 

(Napza) yang bertujuan mengubah perilaku, sikap, sosial dan 

ekonomi seperti meningkatkan kesadaran bagi korban untuk 

menghindarkan diri dari penyalahgunaan Napza. Pada tahun 
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2015, sebanyak 15.005 korban penyalahgunaan Napza 

memperoleh rehabilitasi sosial. Di tahun 2016, rehabilitasi 

sosial diberikan kepada 20.162 korban penyalahgunaan 

Napza. Pada tahun 2017, rehabilitasi sosial korban 

penyalahgunaan Napza ditargetkan bagi 17.648 orang. 

Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan akses 

terhadap layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban 

penyalahgunaan Napza.  

Terobosan yang telah dilakukan untuk mencapai target 

peningkatan kesejahteraan sosial bagi korban 

penyalahgunaan Napza yaitu penjangkauan, rehabilitasi 

berbasis masyarakat, dan pengembangan kelembagaan 

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Selain itu, dilakukan 

pendampingan bagi korban penyalahgunaan Napza melalui 

konselor adiksi dan pekerja sosial. 

4.9.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan utama dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan sosial penduduk rentan, adalah: (1) Cakupan 

pelaksanaan bantuan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial 

penduduk rentan, seperti anak, lanjut usia, dan penyandang 

disabilitas masih sangat terbatas cakupannya; (2) 

Kemampuan daerah dalam pengelolaan panti sosial yang 

belum optimal dalam pelaksanaan pelayanan seperti yang 

diamanatkan oleh UU No.23/2014 tentang Pemerintah 

Daerah; (3) Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 

dan sumber daya manusia (pekerja sosial) masih banyak yang 

belum terstandardisasi serta tersertifikasi; (4) Peran dan 

kapasitas pendampingan dalam pelayanan dan rehabilitasi 

sosial masih belum optimal; (5) Layanan dasar dan situasi 

sosial masyarakat belum inklusif, khususnya bagi penduduk 
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dengan kebutuhan khusus; dan (6) Belum terbitnya aturan 

pelaksanaan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

4.9.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesejahteraan sosial 

bagi penduduk rentan, seperti anak, lanjut usia, dan 

penyandang disabilitas, diantaranya: (1) Penguatan 

pelaksanaan kelembagaan sosial bagi penyandang disabilitas 

dan lanjut usia, melalui: (a) Pengembangan standardisasi 

pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan (b) Peningkatan 

ketersediaan, kualitas, dan kompetensi SDM kesejahteraan 

sosial; (2) Peningkatan sosialisasi dan advokasi terhadap 

peraturan dan kebijakan untuk mendukung layanan publik 

dan pelaksanaan program yang lebih inklusif, seperti 

sosialisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan 

yang berpihak kepada penyandang disabilitas pada K/L dan 

pemerintah daerah, dan sinergi perundang-undangan 

perlindungan anak; (3) Pengembangan skema pelayanan dan 

rehabilitasi sosial berbasis masyarakat serta penguatan 

keluarga untuk mendukung fungsi pencegahan, respon, 

rehabilitasi, dan pemulihan; (4) Khususnya dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, seperti  

fasilitasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan 

yang merupakan amanat UU Penyandang Disabilitas; dan (5) 

Penguatan pelaksanaan program perlindungan sosial, untuk 

melindungi lanjut usia dan penyandang disabilitas, 

diantaranya melalui program perawatan jangka panjang 

(long-term care), serta pengembangan skema jaminan sosial 

yang berpihak pada kelompok tersebut, seperti program 

Return to Work bagi penyandang disabilitas korban 

kecelakaan kerja sebagai bagian dari skema Jaminan 

Kecelakaan Kerja. 
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4.10 Pengarusutamaan Gender 

4.10.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi untuk 

mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan 

dan evaluasi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai adalah 

meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan, yaitu pembangunan yang menjamin akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat  yang sama bagi seluruh 

penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.  

Capaian penting dalam upaya peningkatan kesetaraan 

gender ditunjukkan oleh Gambar 4.11, yaitu meningkatnya 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG), serta menurunnya Indeks 

Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2015 dibandingkan 

tahun 2014. 

Peningkatan IPG antara lain ini didukung oleh pencapaian di 

bidang pendidikan dan ekonomi. Di bidang pendidikan, 

kesenjangan rata-rata lama sekolah antara perempuan dan 

laki-laki semakin mengecil dari 1,01 tahun pada tahun 2014 

menjadi 1,00 tahun pada tahun 2015. Di bidang ekonomi, 

kesenjangan pengeluaran per kapita antara perempuan dan 

laki-laki juga semakin mengecil dari Rp5,83 juta pada tahun 

2014 menjadi Rp5,69 juta tahun 2015. Pencapaian ini karena 

kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki yang 

semakin mengecil. 
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Gambar 4.11 
Perkembangan IPG dan IDG 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: BPS 
 

Gambar 4.12 
Perkembangan IKG Indonesia 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: HDR, UNDP 

Sementara itu, peningkatan IDG didukung oleh meningkatnya 

jumlah perempuan sebagai tenaga profesional dan 

sumbangan pendapatan pekerja perempuan. Persentase 

perempuan sebagai pejabat atau manajer maupun tenaga 

profesional meningkat dari 45,61 persen pada tahun 2014 
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menjadi 46,03 persen tahun 2015. Sumbangan pendapatan 

pekerja perempuan meningkat dari 35,64 persen menjadi 

36,03 persen pada periode yang sama. 

Capaian lain adalah terkait dengan upaya peningkatan 

perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, 

termasuk perdagangan orang, antara lain: (1) Pemberian 

dukungan sarana pelayanan berupa mobil perlindungan 

perempuan dan anak (MOLIN) dan motor perlindungan 

perempuan dan anak (TORLIN) bagi 34 lembaga Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak/P2TP2A tingkat provinsi dan 169 P2TP2A tingkat 

kabupaten/kota; (2) Pelaksanaan standarisasi pencatatan dan 

pelaporan kasus kekerasan melalui aplikasi online sistem 

informasi perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) 

yang dapat di akses oleh semua unit layanan korban 

kekerasan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

secara up to date, real time dan akurat; (3) Pemberian 

sertifikasi ISO-9001 kepada 36 unit layanan P2TP2A; (4) 

Peningkatan jumlah komunitas anti perdagangan orang, dari 

sekitar 54 desa pada tahun 2015 menjadi 179 desa pada 

tahun 2016; (5) Penyediaan data prevalensi kekerasan 

terhadap perempuan melalui Survei Pengalaman Hidup 

Perempuan Nasional/SPHN tahun 2016; dan (6) Peningkatan 

jumlah Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-

TKI), dari 11 kelompok di 11 kabupaten/kota (tahun 2015) 

menjadi 21 kelompok BK-TKI di 21 Kab/Kota (tahun 2016). 

4.10.2 Permasalahan dan Kendala 

Walaupun IPG dan IDG cenderung meningkat dan IKG 

cenderung menurun, namun ketimpangan gender di 

Indonesia termasuk tinggi (nomor 3) di antara negara ASEAN 

(Human Development Report, UNDP). 
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Gambar 4.13 
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Negara ASEAN 

 

 

 

 

 

Sumber: HDR, UNDP 

Ketimpangan gender yang tinggi tersebut disebabkan oleh 

permasalahan masih tingginya disparitas IPG dan IDG 

antarprovinsi dan antarkabupaten/kota. IPG tertinggi  untuk 

tingkat provinsi sebesar 94,74 (Sumatera Barat) dan IPG 

terendah sebesar 78,52 (Papua). Sedangkan untuk tingkat 

kabupaten/kota, IPG tertinggi sebesar 99,75 (Kota Bukit 

Tinggi, Sumatera Barat) dan terendah sebesar 49,48 (Kab. 

Asmat, Papua). Selanjutnya, IDG tertinggi tingkat provinsi 

sebesar 79,82 (Sulawesi Utara) dan terendah sebesar 48,19 

(Papua Barat). IDG tingkat kabupaten/kota yang tertinggi 

sebesar 84,35 (Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah) dan 

terendah 30,12 (Kab. Deiyai, Papua). 

Ketimpangan gender yang tinggi disebabkan juga oleh masih 

terdapatnya kesenjangan gender di berbagai bidang 

pembangunan. Kesenjangan angka harapan hidup antara 

perempuan dan laki-laki semakin melebar dari 3,73 tahun 

pada tahun 2014 menjadi 3,85 tahun pada tahun 2015. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun dari 

50,22 persen pada tahun 2014 menjadi 48,87 pada tahun 

2015 (Sakernas, BPS). Keterwakilan perempuan di lembaga 
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legislatif (DPR) juga mengalami penurunan dari 17,86 persen 

pada periode 2009-2014 menjadi 17,32 persen pada periode 

2014-2019 (KPU). Selain itu, prevalensi kekerasan terhadap 

perempuan (KtP) dan kasus tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO) masih tinggi. Sekitar 1 dari 3 perempuan usia 15-64 

tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan 

selain pasangan selama hidup mereka dan sekitar 1 dari 10 

perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (SPHPN 

2016, BPS). 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah masih 

kurangnya: (1) Komitmen berbagai pihak tentang pentingnya 

pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; (2) 

Kapasitas SDM di K/L dan pemerintah daerah; dan (3) 

Penyediaan, analisis, dan pemanfaatan data terpilah 

berdasarkan jenis kelamin di semua bidang pembangunan. 

Sedangkan, permasalahan yang dihadapi terkait 

perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan 

yaitu: (1) Masih kurangnya komitmen dan koordinasi antara 

pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan 

kasus kekerasan terhadap perempuan; (2) Masih terdapatnya 

budaya/kebiasaan di masyarakat yang toleran terhadap 

kekerasan; (3) Penegakan hukum belum maksimal untuk 

pelaku; dan (4) Layanan penanganan KtP belum dapat 

dijangkau oleh semua korban kekerasan dan kualitas layanan 

bervariasi. 

4.10.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan dalam mencapai 

keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu: 

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan 

di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui 

strategi: (1) Peningkatan koordinasi pelaksanaan, monitoring, 
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dan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional yang 

terkait dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB/SDGs); (2) Peningkatan upaya (model) 

layanan pemberdayaan perempuan yang diadopsi oleh 

pemerintah daerah (Pemda); (3) Peningkatan ketersediaan 

data terpilah dan percepatan pelaksanaan PUG melalui 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di 

K/L dan Pemda; (4) Peningkatan pemahaman dan komitmen 

K/L dan Pemda tentang PUG; dan (5) Peningkatan 

pemahaman dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha 

tentang KGPP. 

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai 

tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui 

strategi: (1) Peningkatan upaya pencegahan KtP, termasuk 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui berbagai 

media; (2) Peningkatan koordinasi/sinergi antar-K/L, 

pusat/daerah, maupun unit layanan terkait pencegahan dan 

penanganan KtP, termasuk TPPO; (3) Peningkatan 

perlindungan, penegakan, dan pengawasan hukum bagi 

korban KtP; (4) Peningkatan pemahaman aparat penegak 

hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang 

berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan; dan (5) 

Penyediaan data kekerasan terhadap perempuan, termasuk 

diseminasi hasil survei kekerasan terhadap perempuan.    

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan 

kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak 

kekerasan, yang akan dilakukan melalui strategi: (1) 

Pelaksanaan reviu dan harmonisasi peraturan perundang-

undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP; (2) 

Penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak PPRG 

tingkat pusat dan daerah; (3) Peningkatan kapasitas K/L dan 
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Pemda untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan 

memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh prasyarat 

PUG/PPRG di K/L dan Pemda tersebut; (4) Penguatan sistem 

dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP; (5) 

Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan 

kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; 

dan (6) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

PUG/PPRG dan KtP.  

 

4.11 Perlindungan Anak 

4.11.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan perlindungan anak menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Tujuan pembangunan 

perlindungan anak adalah mewujudkan anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dengan prioritas 

mengakhiri kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Hal ini 

sejalan dengan agenda keempat Nawa Cita, pada subagenda 

Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. 

Capaian penting pembangunan bidang perlindungan anak 

tahun 2016 di antaranya: (1) Penetapan UU No. 17/2016 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (PERPU) No.1/2016 tentang Perubahan Kedua atas 

UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak untuk 

mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak; (2) Pengembangan perlindungan anak 

terpadu berbasis masyarakat di 136 desa, menjadi desa anti 

pornografi, desa sadar hukum, desa ramah disabilitas, dan 
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desa tanpa kekerasan; (3) Pelaksanaan pelatihan/sosialisasi 

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 

SPPA) bagi aparat penegak hukum; (4) Peningkatan cakupan 

layanan kepada korban kekerasan dari Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang 

tersebar di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota; (5) 

Pengembangan model ruang publik ramah anak; (6)  

Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang menginisiasi 

kabupaten/kota menuju layak anak (KLA) dari 287 (2015) 

menjadi 302 kabupaten/kota di tahun 2016; (7) Peningkatan 

jumlah sekolah yang mengembangkan model Sekolah Ramah 

Anak (SRA) dari 319 sekolah menjadi 722 sekolah, dan 

tersebar di 99 kabupaten/kota di 26 provinsi; (8) Penyediaan 

ruang kreativitas anak (RKA) di 16 kabupaten/kota di 13 

provinsi; dan (9) Peningkatan keterlibatan lembaga 

masyarakat (LM) dalam PP-PA melalui penetapan Permen PP-

PA No. 7/2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan 

Kekerasan terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi 

Keagamaan dan Kemasyarakatan 

4.11.2 Permasalahan dan Kendala 

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan 

anak adalah: (1) Belum optimalnya upaya perlindungan anak 

akan haknya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan 

diskriminasi; (2) Masih terbatasnya akses dan belum 

optimalnya kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan 

tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, dan sosial, 

termasuk akses anak dengan kondisi khusus; (3) 

Disharmonisasi antarperundang-undangan/kebijakan, antara 

perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta 

belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari suatu undang-
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undang; dan (4) Belum optimalnya koordinasi pusat dengan 

daerah dan terbatasnya ketersediaan data dan informasi. 

4.11.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan 

anak, di antaranya yaitu: Pertama, meningkatkan akses dan 

kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh 

kembang anak, melalui: (1) Pemerataan dan ketersediaan 

layanan dasar termasuk layanan pendidikan dan kesehatan 

yang inklusif untuk anak yang memerlukan perlindungan 

khusus; (2) Percepatan kepemilikan akta kelahiran; (3) 

Pengawasan materi dan akses informasi layak anak; (4) 

Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak; (5) 

Advokasi dan sosialisasi mengenai lingkungan ramah anak 

bagi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa; 

dan (6) Upaya perwujudan kabupaten/kota layak anak 

termasuk perwujudan sekolah ramah anak. 

Kedua, menguatkan sistem perlindungan anak yang 

mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak 

korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan 

perlakuan salah lainnya, melalui: (1) Peningkatan upaya 

pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas 

terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak; (2) 

Peningkatan upaya pencegahan perkawinan usia anak; (3) 

Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga 

pengganti dan pengasuhan alternatif; (4) Perluasan program 

perlindungan sosial bagi anak rentan; (5) Penyusunan strategi 

dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sesuai 

dengan konteks lokal, termasuk isu pornografi; (6) 

Peningkatan layanan anak korban kekerasan, yang mencakup 

layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, 

penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, 

reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif termasuk 

penguatan P2TP2A agar dapat menjalankan tiga fungsi 
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(informasi, layanan kasus, dan pemberdayaan) secara 

maksimal, melalui sertifikasi, pelatihan SDM, dan dukungan 

sarana prasarana. 

Ketiga, meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan 

anak melalui: (1) Penguatan dan harmonisasi perundang-

undangan dan kebijakan, serta melengkapi aturan 

pelaksanaan termasuk meningkatkan sosialisasinya; (2) 

Peningkatan koordinasi dan sinergi program/kegiatan serta 

memperkuat jejaring antarinstansi pemerintah di pusat dan 

daerah serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan, 

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan; (3) 

Penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data dan 

informasi lintas K/L dan OPD; dan (4) Peningkatan kapasitas 

SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang 

memberikan layanan pada anak termasuk dalam 

perencanaan dan penganggaraan yang memperhatikan 

kebutuhan anak. 

 

4.12 Jaminan Sosial 

4.12.1 Capaian Utama Pembangunan  

Jaminan sosial merupakan salah satu bagian dalam 

perlindungan sosial yang bertujuan untuk melindungi 

penduduk dari berbagai risiko dan kerentanan dalam siklus 

hidup sesuai amanat UU No. 40/2004. Program jaminan 

sosial terdiri dari JKN dan Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan 

Jaminan Kematian (JKm).  

Cakupan peserta dalam program JKN/Kartu Indonesia Sehat 

(KIS) semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 

atau tahun pertama pelaksanan program JKN/KIS, jumlah 

peserta JKN  sebanyak 133,42 juta jiwa. Cakupan peserta 
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JKN/KIS terus bertambah menjadi 156,79 juta jiwa (2015) dan 

171,94 juta jiwa (2016). Pada 1 Juli 2017, peserta program 

JKN/KIS telah mencapai 178,38 juta jiwa. Rincian capaian 

peserta program JKN/KIS dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

Gambar 4.14 
Peserta Program Jaminan Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat 

(JKN/KIS) (juta jiwa) 
Tahun 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPJS Kesehatan (Juli 2017)  

Catatan: *) Realisasi sampai dengan akhir Juni 2017 (angka sementara) 

 

Dari aspek fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan 

tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk 

program JKN/KIS juga terus bertambah. Pada tahun 2014, 

FKTP dan FKRTL yang mendukung JKN/KIS masing-masing 

sebanyak 18.437 FKTP dan 3.956 FKRTL. Cakupan FKTP 

semakin meningkat menjadi 19.829 FKTP dan 20.708 FKTP 

pada tahun 2015 dan 2016. Tren peningkatan juga terjadi 

pada cakupan FKRTL, yaitu dari 4.573 FKRTL menjadi 5.162 
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FKRTL selama periode waktu yang sama. Pada 1 Juli 2017, 

program JKN/KIS telah didukung 20.850 FKTP dan 5.810 

FKRTL. Rincian jumlah FKTP dan FKRTL yang mendukung 

program JKN/KIS  dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
 

Gambar 4.15 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas 

Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Mendukung 
Program JKN/KIS 
Tahun 2014-2017 

 

 

 

 

 
Sumber: BPJS Kesehatan (Juli 2017)  
*) Realisasi sampai dengan 1 Juli 2017 (angka sementara) 

Sumber: BPJS Kesehatan (Juli 2017)  

Catatan: *) Realisasi sampai dengan akhir Juni 2017 (angka sementara) 

 

Peserta aktif Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 

juga terus bertambah. Jumlah pekerja formal yang menjadi 

peserta aktif program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 

yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan meningkat 

dari 18,99 juta pekerja pada tahun 2015 menjadi 21,25 juta 

pekerja pada tahun 2016. Cakupan peserta aktif program ini 

pada Mei 2017 telah mencapai 21,73 juta pekerja. Sementara 

itu, jumlah pekerja formal peserta program jaminan sosial 

yang diselenggarakan oleh PT. Taspen dan PT. Asabri dari 

tahun 2015 hingga 2017 cenderung sama, yaitu masing-

masing sebanyak 4,4 juta jiwa dan 1,2 juta jiwa. Sedangkan 
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jumlah pekerja informal yang menjadi peserta Jaminan Sosial 

Bidang Ketenagakerjaan meningkat dari 286,07 ribu pekerja 

pada tahun 2015 menjadi 1,38 juta pekerja pada tahun 2016. 

Program ini ditargetkan dapat mencakup 1,75 juta pekerja 

informal pada akhir tahun 2017. 

4.12.2 Permasalahan dan Kendala 

Program Jaminan Sosial masih menghadapi berbagai masalah 

dan kendala. Permasalahan pelaksanaan JKN/KIS antara lain: 

(1) Masih rendahnya jumlah pekerja bukan penerima upah 

yang menjadi peserta JKN; (2) Tingginya kasus adverse 

selection atau peserta yang mendaftar telah dalam keadaan 

sakit; dan (3) Belum optimalnya mekanisme verifikasi dan 

validasi data peserta PBI. Adapun tantangan yang dihadapi 

program JKN/KIS, yaitu keberlanjutan pembayaran iuran para 

peserta bukan penerima upah.  

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 

juga tidak luput dari kendala. Program ini masih mengalami 

kesulitan dalam melakukan pendataan sektor informal. 

Pendataan sektor ini belum optimal karena lokasinya yang 

menyebar dan bentuk usahanya yang beragam. Kurangnya 

pemahaman pekerja informal terhadap manfaat jaminan 

sosial ini turut menjadi kendala. Untuk pekerja formal, 

tantangan terbesar dalam upaya memperluas cakupan dan 

mempertahankan keaktifan peserta adalah penegakan sanksi 

kepada perusahaan atau pemberi kerja yang belum 

mendaftarkan pegawainya sebagai peserta. 

4.12.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Beberapa arah kebijakan dan strategi telah dilakukan untuk 

memperbaiki pelaksanaan Program Jaminan Sosial. Arah 

kebijakan pengembangan jaminan sosial antara lain: (1) 
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Perluasan cakupan kepesertaan Program JKN dan Jaminan 

Sosial Bidang Ketenagakerjaan; dan (2) Penguatan 

kelembagaan jaminan sosial. Perluasan cakupan kepesertaan 

Program Jaminan Sosial dilaksanakan dengan berbagai 

strategi, yakni: (a) Penyederhanaan proses bisnis 

pendaftaran dan pembayaran iuran melalui mobile service 

dan pelayanan satu atap; (b) Perluasan akses pendaftaran 

JKN/KIS melalui pihak ketiga (kader JKN); (c) Penjangkauan 

kepesertaan sektor informal dengan sistem keagenan Perisai 

atau Penggerak Jaminan Sosial Indonesia; (d) Bekerja sama 

dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan asosiasi 

profesi untuk mendaftarkan pegawai dan anggotanya sebagai 

peserta, dan kemitraan dengan beberapa perusahaan untuk 

mengalokasikan dana Corporate Social Responsibilities (CSR) 

guna membayar iuran pekerja rentan untuk sementara 

waktu.  Sedangkan strategi yang akan dilakukan untuk 

mendukung penguatan kelembagaan jaminan sosial, yaitu 

harmonisasi peraturan perundangan terkait jaminan sosial, 

penguatan sistem monitoring dan evaluasi terpadu untuk 

menjaga kesinambungan program dan mitigasi risiko, 

pemantapan integrasi data kependudukan dan kepesertaan 

jaminan sosial, integrasi data program JKN/KIS dan Program 

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan serta pelibatan aktif 

pemerintah daerah dan perusahaan dalam sosialisasi, 

advokasi, dan edukasi program jaminan sosial. 
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BAB 5  
PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 

 

Pembangunan nasional tahun 2015-2017 menekankan 

kepada penguatan sektor domestik yang menjadi keunggulan 

komparatif Indonesia, yaitu ketahanan pangan berbasis 

produk pertanian dan perikanan berkelanjutan, kedaulatan 

energi berbasis sumber energi fosil dan terbarukan, kelautan 

dan kemaritiman sebagai daya ekonomi dan potensi 

penguatan konektivitas antarpulau, serta industri dan 

pariwisata dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya 

alam dalam negeri. Arah pembangunan keempat sektor 

tersebut  untuk mendorong perekonomian nasional sesuai 

dengan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber 

daya dalam negeri. 

 Kedaulatan Pangan 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian dalam dua 

tahun terakhir telah menghasilkan berbagai capaian positif 

yang tercermin dari:  

BAB 5 
PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 
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Pertama, peningkatan produksi pangan khususnya pangan 

strategis seperti beras, cabai, daging, dan lain sebagainya. 

Berikut rincian capaian target produksi pangan berdasarkan 

komoditas (Tabel 5.1). 

 
Produksi Pangan Strategis (Juta Ton) 

Tahun 2014-2017 

Uraian 2014 2015 2016* 2017** 

Padi  70,60 75,40 79,10 77,00 

Jagung  19,10 19,60 23,20 22,40 

Kedelai  0,92 0,96 0,88 1,90 

Daging 
Sapi/Kerbau 

0,53 0,54 0,56 0,64 

Cabai  1,87 1,91 1,96 1,90 

Bawang 
Merah  

1,23 1,23 1,45 1,23 

Sumber: BPS, RKP 2017. 

Catatan: *) Angka Perkiraan, (Kementerian Pertanian) 

**) Target RKP 2017 

Pada tahun 2015 hingga 2016, produksi padi dan jagung 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan 

produksi tersebut berkontribusi terhadap 

pertumbuhan/peningkatan ekonomi sebesar Rp26,92 triliun 

pada tahun 2016 atau meningkat 16,10 persen dari tahun 

2015. Total produksi padi tahun 2016 mencapai 79,30 juta ton 

Gabah Kering Giling (GKG) atau naik 5,25 persen dari produksi 

tahun 2015. Sedangkan pada 2015 produksi padi mencapai 

75,40 juta ton GKG atau naik 6,42 persen dibanding tahun 

2014. Peningkatan produksi padi dua tahun berturut-turut ini 
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merupakan angka pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai 

selama ini. Peningkatan produksi padi sebesar 5,25 juta ton 

pada tahun 2016 telah mampu memberikan nilai tambah 

ekonomi sebesar Rp15,70 triliun. Jumlah ini merupakan hasil 

produksi padi dengan luas panen sebesar 15,20 juta Ha. 

Produksi padi 2016 ini setara dengan 44,60 juta ton beras. 

Dengan jumlah kebutuhan konsumsi beras sebesar 33,30 juta 

ton, maka neraca beras 2016 mengalami surplus sebesar 

11,30 juta ton. Surplus beras tersebut tersimpan di berbagai 

lokasi baik yang dikelola individu maupun perusahaan seperti 

petani, gudang penggilingan, pedagang, industri, Bulog, dan 

konsumen. 

Pada tahun 2016, produksi jagung mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan dari 19,60 juta ton pipilan kering pada tahun 

2015 menjadi 23,58 juta ton atau naik 20,22 persen. Kenaikan 

jumlah produksi tersebut disebabkan oleh peningkatan 

produktivitas dan luas panen, dimana nilai produktivitas 

jagung mengalami kenaikan sebesar 1,27 ku/ha (2,45 persen), 

sedangkan luas panen naik menjadi 657 ribu ha (17,35 persen) 

dari nilai tahun 2015. Peningkatan produksi jagung 3,97 juta 

ton ini merupakan peningkatan tertinggi selama lima tahun 

terakhir dan telah memberikan nilai tambah ekonomi sebesar 

Rp11,91 triliun. Total kebutuhan konsumsi sebesar 21,44 juta 

ton yang terdiri dari kebutuhan industri pakan ternak sebesar 

9,18 juta ton, pakan ternak lokal sebesar 6,34 juta ton, serta 

industri pangan, konsumsi rumah tangga, bibit dan lainnya 

menunjukkan posisi neraca jagung surplus sebesar 2,14 juta 

ton. 

Produksi kedelai pada tahun 2015 mencapai 963 ribu ton biji 

kering atau naik 0,86 persen dari tahun sebelumnya. 
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Peningkatan produksi ini merupakan hasil dari kenaikan 

produktivitas sebesar 0,17 ku/ha (1,10 persen). Kenaikan ini 

lebih tinggi dari rata-rata kenaikan produksi kedelai dalam 

lima tahun terakhir, sedangkan produksi kedelai pada tahun 

2016 mencapai 860 ribu ton.  Nilai produksi kedelai ini 

diupayakan untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 

2,59 juta ton, yang bertambah seiring peningkatan jumlah 

penduduk dan jumlah kebutuhan industri. 

Produksi gula tahun 2016 mencapai 2,22 juta ton dengan 

kebutuhan gula untuk konsumsi langsung, industri rumah 

tangga dan kebutuhan khusus sekitar 2,60 juta ton, maka saat 

ini posisi neraca gula defisit sebesar 380 ribu ton. 

Produksi daging karkas sapi/kerbau di tahun 2016 

diperkirakan mencapai 561 ribu ton atau meningkat 3,51 

persen dari tahun 2015 dengan kebutuhan konsumsi daging 

sebesar 651 ribu ton, maka posisi neraca daging karkas 

sapi/kerbau defisit 90 ribu ton. 

Produksi cabai tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,96 juta 

ton atau naik 2,43 persen dibandingkan tahun 2015. Jumlah 

kebutuhan konsumsi cabai mencapai 1,68 juta ton, maka 

posisi neraca cabai memperoleh surplus sebesar 280 ribu ton. 

Keberadaan surplus cabai telah memberikan dampak positif 

terhadap pengendalian impor serta peningkatan jumlah 

ekspor sebesar 1.000 ton pada periode bulan Januari - Agustus 

2016. Beberapa lokasi sentra cabai besar berlokasi di 

Kabupaten Brebes, Majalengka, Malang, Garut, Cianjur, 

Kerinci, Rejanglebong, dan Solok. Sedangkan sentra cabai 

rawit dapat ditemukan di Kabupaten Garut, Banjarnegara, 

Banyuwangi, Magelang, Blitar, Lombok Barat dan beberapa 

daerah lainnya. 
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Produksi bawang merah tahun 2016 diperkirakan mencapai 

1,45 juta ton atau naik 17,71 persen dengan kebutuhan 

konsumsi domestik sebesar 1,10 ribu ton, maka ketersediaan 

bawang merah masih surplus 350 ribu ton. Kondisi surplus 

bawang merah ini membuat Indonesia tidak membutuhkan 

produk impor pada tahun 2016. Produk tersebut merupakan 

hasil produksi beberapa sentra bawang merah yang terletak di 

Kabupaten Brebes, Nganjuk, Majalengka, Probolinggo, 

Pemalang, Kulonprogo, Cirebon, Bima dan Solok.  

Kedua, tata niaga pangan yang semakin efisien. Kondisi tata 

niaga Indonesia seperti sistem distribusi, logistik, asimetri 

informasi, struktur, perilaku pasar, dan lainnya, sebagai 

negara kepulauan mengakibatkan munculnya disparitas harga 

dan anomali pasar pangan. Untuk itu, guna melindungi 

produsen dan konsumen pasar pangan, Pemerintah 

menetapkan batas harga acuan tertinggi (ceiling price) dan 

terendah (floor price) pada tujuh komoditas pangan yaitu: 

padi/beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, gula dan 

daging sapi.  

Pemerintah terus berupaya hadir di tengah petani, sehingga 

pada saat panen raya dan harga komoditas menurun atau 

jatuh, Pemerintah akan memberikan bantuan dengan 

membeli produk petani. Sebaliknya, pada saat harga 

komoditas di konsumen meningkat maka dilakukan intervensi 

operasi pasar. Saat ini Pemerintah melalui Bulog tengah 

menggalakkan program serap gabah petani (SERGAP) untuk 

dijual ke sentra-sentra konsumen. Hal ini dilakukan untuk 

memperpendek rantai tata niaga dari 7-8 rantai menjadi 3-4 

rantai, sehingga disparitas harga konsumen dengan produsen 

dapat ditekan. 
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Pada tahun 2016, program SERGAP telah mampu 

meningkatkan pengadaan gabah dalam negeri hingga 2,90 

juta ton atau setara dengan kenaikan produksi beras hingga 

satu juta ton lebih tinggi dibandingkan tahun 2015.  Oleh 

karena itu, saat ini persediaan beras Bulog telah mencapai 

hampir dua juta ton sehingga ketersediaan beras hingga Mei 

2017 aman. Kondisi tersebut juga membuat Indonesia tidak 

perlu melakukan impor beras medium pada 2016. 

Dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan di pasar, telah 

dilakukan beberapa upaya melalui penetapan kebijakan Harga 

Pembelian Pemerintah (HPP) dan intervensi pasar, serta 

pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI). Dalam dua tahun 

terakhir, telah dibangun sebanyak 30 TTI pada tahun 2015 dan 

1.000 TTI pada tahun 2016. Selain itu, tahun 2017 rencananya 

akan dibangun 2.000 TTI tambahan di beberapa lokasi/daerah. 

Kehadiran program TTI ini diharapkan dapat meminimalisir 

disparitas harga dan mengurangi distorsi pasar. 

Guna memberikan jaminan pasar dan kepastian harga 

terhadap produk jagung, kini 41 industri pakan ternak sudah 

bermitra dengan petani jagung di 29 provinsi. Sehingga pada 

tahun 2017 diharapkan seluruh produk petani telah dapat 

terserap oleh pabrik untuk mencapai target tidak impor 

jagung. 

Ketiga, penurunan impor pangan. Kebijakan pengendalian 

impor dan mendorong ekspor pada tahun 2015 hingga 2016 

telah menunjukkan hasil yang baik. Dimana neraca 

perdagangan sektor pertanian tahun 2016 telah mengalami 

surplus sebesar USD10,92 miliar, dengan kontribusi terbesar 

dari subsektor perkebunan sebesar USD21,20 miliar. 
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Pada tahun 2016 impor beras dapat dikendalikan, dan tidak 

diperlukan adanya impor beras medium.  Sedangkan impor 

beras medium yang terjadi pada bulan Januari-Maret 2016 

merupakan luncuran dari kontrak impor Bulog yang telah 

disetujui pada November 2015.  

Peningkatan produksi jagung 2016 diikuti dengan penurunan 

impor jagung pada Januari-November 2016 sebesar 62,00 

persen.  Demikian pula dengan impor nanas, jeruk, dan beras 

ketan yang menurun drastis serta tidak ada lagi impor bawang 

merah konsumsi. Kebijakan mendorong ekspor telah berhasil 

mendongkrak peningkatan kegiatan ekspor di beberapa 

komoditas strategis pada tahun 2016. Kebijakan tersebut 

telah dapat mendorong kenaikan ekspor beras sebesar 43,70 

persen, ubi kayu 185 persen, serta kenaikan ekspor daging 

ayam dan telur yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 

2015. 

Di samping untuk menghemat devisa, kebijakan ini 

berdampak besar pada harga yang diterima oleh petani. 

Sebagai contoh, pengendalian impor jagung telah dapat 

menaikkan harga jual petani dari Rp3.778/kg pada tahun 2015 

menjadi Rp4.094/kg pada tahun 2016. Selain itu, akibat tidak 

adanya impor beras membuat harga gabah di petani 

meningkat menjadi Rp5.300/kg atau surplus Rp43,30 triliun. 

Secara keseluruhan, dampak kebijakan pengendalian impor 

dan mendorong ekspor telah menghasilkan surplus neraca 

perdagangan pertanian sebesar Rp69,60 triliun dan 

memberikan dampak positif dalam menggerakkan 

perekonomian di pedesaan. 

Keempat, peningkatan kesejahteraan petani. Dari sisi 

kesejahteraan petani, terdapat beberapa indikator yang 
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mencerminkan keberhasilan kinerja pertanian selama dua 

tahun ini. Kemampuan daya beli petani yang diukur dari Nilai 

Tukar Petani (NTP) meningkat sebesar 0,06 persen. 

Berdasarkan data BPS, nilai NTP pada periode bulan Januari-

November 2016 mencapai 101,65 dari 101,59 pada periode 

yang sama di tahun 2015.  Guna melihat sejauh mana daya beli 

petani dari sisi usahataninya, maka digunakan indikator Nilai 

Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Nilai NTUP pada periode 

Januari-Desember 2016 mencapai 109,93 atau meningkat 

2,32 persen dibandingkan tahun 2015. Nilai NTUP untuk 

subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan 

peternakan semuanya mengalami peningkatan yang 

signifikan. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan tantangan ke depan yang dihadapi dalam 

upaya pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan 

antara lain: (1) Perluasan lahan pertanian guna mendukung 

peningkatan produksi pangan yang semakin sulit dikarenakan 

meningkatnya alih fungsi lahan pertanian; (2) Rendahnya 

inovasi teknologi yang mendukung peningkatan produksi 

pangan; (3) Belum tercapainya pemerataan dan efisiensi 

jaringan distribusi dan tata niaga logistik pangan; (4) Belum 

optimalnya pendataan stok dan permintaan di dalam negeri; 

(5) Belum memadainya upaya advokasi untuk mendorong 

upaya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat agar 

memenuhi kaidah gizi seimbang; (6) Kurangnya penguatan 

keamanan pangan dari bahan pangan berbahaya maupun 

zoonosis; dan (7) Terbatasnya permodalan dan belum 

sempurnanya sistem  tata niaga pangan; serta (8) Belum 

sempurnanya dukungan regulasi untuk peningkatan akses dan 

aset pelaku usaha tani. 



 

 

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN  5-9 

 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan 

dilakukan melalui: (1) Pemantapan ketahanan pangan menuju 

kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan 

pokok; (2) Stabilisasi harga bahan pangan; (3) Perbaikan 

kualitas pangan dan gizi masyarakat; (4) Mitigasi gangguan 

terhadap ketahanan pangan; dan (5) Peningkatan 

kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani. 

Strategi yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan 

pangan adalah: (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (LP2B); (2) Peningkatan produktivitas melalui 

optimalisasi sarana produksi pertanian dan peningkatan 

inovasi di bidang pertanian; (3) Rehabilitasi dan pembangunan 

sarana dan prasarana irigasi; (4) Peningkatan kelancaran 

distribusi dan akses pangan masyarakat; (5) Efisiensi logistik 

pangan termasuk peningkatan konektivitas dan pemanfaatan 

sistem resi gudang; (6) Penganekaragaman pangan 

masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal; (7) 

Pengembangan asuransi pertanian dan peternakan; (8) 

Perbaikan data dan informasi pertanian; (9) Penguatan akses 

terhadap sumber permodalan; (10) Pengamanan harga 

produk pertanian; dan (11) Penguatan aset petani melalui land 

reform. 

 Kedaulatan Energi dan Listrik 

 Capaian Utama Pembangunan 

Ketersediaan energi primer diperkuat melalui peningkatan 

produksi minyak dan gas bumi serta pengendalian produksi 

batubara sebagai upaya konservasi untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri yang ditandai dengan kenaikan 
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Domestic Market Obligation (DMO). Pada tahun 2016 realisasi 

produksi minyak bumi mencapai 829 ribu Barrel Oil per Day 

(BOPD) atau 101,34 persen dari target produksi minyak bumi 

sebesar 820 ribu BOPD. Realisasi tersebut meningkat dari 

tahun 2015 (779 ribu BOPD). Sementara realisasi produksi gas 

bumi pada tahun 2016 mencapai 1.184 ribu Barrel Oil 

Equivalent per Day (BOEPD) atau 123,30 persen dari target 

produksi gas bumi 1.150 ribu BOEPD. Realisasi tersebut 

menurun dari realisasi produksi tahun 2015 yang mencapai 

1.189 ribu BOEPD. Pengendalian produksi batubara ditandai 

dengan penurunan produksi dari 461 juta ton di tahun 2015 

menjadi 434 juta ton di tahun 2016. Realisasi produksi 

batubara pada tahun 2016 masih melebihi target yang 

ditetapkan yaitu 419 juta ton.  

Keberhasilan pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri 

ditunjukkan dengan peningkatan DMO gas bumi dan 

batubara. Adapun alokasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri 

tahun 2016 mencapai 59,00 persen atau sekitar 713,50 ribu 

BOEPD. Alokasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 

yang mencapai 55,00 persen atau sekitar 661,30 ribu BOEPD. 

Sementara alokasi pemanfaatan batubara dalam negeri pada 

tahun 2016 mencapai 20,80 persen. Alokasi tersebut 

mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang hanya mencapai 

18,60 persen.  

Rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2017 sampai dengan 

bulan April mencapai 92,26 persen atau meningkat 1,10 

persen dari tahun 2016 yang baru mencapai 91,16 persen. 

Selanjutnya konsumsi listrik per kapita tahun 2017 mencapai 

977,69 Kwh atau meningkat dari tahun 2016 yang baru 

mencapai 956 Kwh. Sementara capaian tambahan kapasitas 

pembangkit tahun 2016 sebesar 4.182 MW. Tambahan 
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kapasitas pembangkit tersebut lebih besar jika dibandingkan 

tahun 2015 yang mencapai 1.943 MW. 

 
Produksi Energi Primer Tahun 2014-2017*) 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

Produksi 
Minyak Bumi 

Ribu 
BM per 

hari 

818 779 829 810*) 

Produksi Gas 
Bumi 

Ribu 
SBM 

per hari 

1.224 1.189 1.184 1.343*) 

DMO Gas 
Bumi 

Persen 53 55 59 62*) 

Produksi 
Batubara 

Juta 
Ton 

421 461 434 62,21***) 

DMO 
Batubara 

Persen 24 18,60 20,80 8,64***) 

Rasio 
Elektrifikasi 

Persen 84,10 88,30 91,16 92,26**) 

Konsumsi 
Listrik per 
Kapita 

Kwh 843 910 956 977,69*)  

Penambahan 
Kapasitas 
Pembangkit 

MW 2.320 1.943 4.182 240**) 

Sumber: Kementerian ESDM, (2017) 
Catatan:  

*)     Realisasi sampai dengan Juni 2017 (Angka Sementara)  
**) Realisasi sampai dengan April 2017 (Angka Sementara)  
***) Capaian s.d. Triwulan I Tahun 2017 (Angka Sementara) 
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Konsumsi BBM dalam negeri pada tahun 2016 mencapai 66,94 

juta kilo liter (KL). Sementara kapasitas kilang minyak 

terpasang Indonesia mencapai 1.169 Million Barrel Crude per 

Day (MBCD) dan dapat menghasilkan BBM sekitar 42,70 juta 

KL. 

Peraturan Presiden No. 146/2015 tentang Pelaksanaan 

Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak ditujukan 

untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Pada tahun 

2016, prosesnya memasuki tahapan Engineering, 

Procurement, Contract (EPC) dan Production and Material 

Control (PMC). Selain itu, telah dilakukan revitalisasi kilang 

yang ada dibeberapa daerah seperti di Pangkalan Brandan, 

Cilacap, Balongan, Dumai, Kasim, Balikpapan, dan Plaju Sei 

Gerong. 

Pada tahun 2017 dilakukan persiapan pembangunan kilang 

BBM yang berkapasitas 300 Million Barrel per Day (MBPD) di 

Bontang dan di Tuban serta revitalisasi kilang yang ada di 

beberapa daerah seperti di Cilacap, Balongan, Dumai, dan 

Balikpapan. 

Untuk penyediaan LNG, pada tahun 2016 telah terbangun satu 

unit fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU)/unit 

regasifikasi/terminal LNG yaitu South Sulawesi Terminal di 

Sengkang, Sulawesi Selatan dengan kapasitas produksi dua 

metrik ton per tahun (Metric Tonnes per Annum/MTPA).  

Selain itu, pada tahun 2016 telah dibangun jaringan gas untuk 

rumah tangga sebanyak 88.915 sambungan rumah (SR) yang 

dilakukan di enam lokasi, meliputi Surabaya, Batam, Tarakan, 

Balikpapan, Prabumulih, dan Cilegon. Hingga tahun 2016, 

pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga secara 

kumulatif mencapai 185.991 ribu SR, yang dibiayai dari APBN. 
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Sementara untuk sektor transportasi telah dilakukan 

pembangunan dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) 

di Kota Prabumulih dan Kabupaten Bekasi. 

Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di tahun 2016 mencapai 

6,90 persen. Capaian tersebut merupakan hasil dari 

peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT dan 

pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi. Berdasarkan 

data yang diperoleh, pangsa pemanfaatan EBT untuk 

pembangkit listrik mengalami peningkatan dari 8.621,10 MW 

pada tahun 2015 menjadi 8.860,00 MW ditahun 2016 yang 

terdiri dari panas bumi 1.643,50 MW, energi air 5.334,61 MW, 

bioenergi 1.787,90 MW, energi surya 91,64 MW, dan energi 

angin 2,40 MW. Pada kurun waktu yang sama terdapat lima 

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi baru yang 

telah dilelang yaitu WKP Simbolon Samosir, WKP Hamiding, 

WKP Galunggung, WKP Wilis, WKP Ciremai, dan WKP Graho 

Nyabu. Sementara produksi biodiesel di tahun 2016 mencapai 

3,03 juta KL atau meningkat sebesar 1,38 KL dari tahun 2015. 

Pada triwulan I tahun 2017 capaian utama pembangunan 

dalam pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik panas bumi 

mencapai 88,00 persen dari target tahun 2017 sebesar 

1.858,50 MW, bioenergi mencapai 95,60 persen dari target 

tahun 2017 sebesar 1.881,00 MW, energi air mencapai 0,40 

persen dari target tahun 2017 sebesar 112,50 MW dan energi 

surya mencapai 8,00 persen dari target tahun 2017 sebesar 

11,78 MW. Sementara produksi biodiesel mencapai juta 0,93 

KL dari target tahun 2017 sebesar 4,20 KL. 

Realisasi subsidi energi untuk jenis BBM, LPG, dan BBN pada 

tahun 2016 mencapai Rp43,69 triliun atau menurun Rp60,70 

triliun dari tahun 2015. Sementara itu pada tahun 2016 
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realisasi volume BBM bersubsidi menurun dari 14,71 juta KL di 

tahun 2016 menjadi 14,28 juta KL. Sedangkan realisasi untuk 

subsidi listrik pada tahun 2016 mencapai Rp63,04 triliun atau 

naik dari tahun 2015 yang mencapai Rp58,30 triliun.   

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan 

ketahanan energi dan listrik, antara lain: (1) Rendahnya harga 

minyak dunia yang menyebabkan pengembangan lapangan 

baru dan produksi menjadi tidak ekonomis; (2) Tren 

pergeseran eksplorasi ke wilayah Indonesia Timur yang lebih 

menjanjikan namun memiliki keterbatasan data sehingga 

membutuhkan kegiatan survei/seismik maupun pemboran 

eksplorasi untuk menemukan cadangan baru; (3) Peningkatan 

kebutuhan bahan baku kilang BBM yang semakin meningkat 

akibat peningkatan konsumsi, sementara produksi minyak 

bumi nasional semakin menurun; (4) Akses energi masih 

terbatas akibat masih terbatasnya infrastruktur; (5) 

Permasalahan tumpang tindih lahan untuk pembangunan 

infrastruktur energi; (6) Ketergantungan yang masih tinggi 

terhadap impor BBM/LPG; (7) Bauran energi masih didominasi 

minyak bumi sedangkan EBT masih rendah; (8) Pemanfaatan 

energi yang belum efisien terutama pada sektor transportasi 

dan industri; dan (9) Sebaran geografis yang timpang antara 

wilayah pusat kebutuhan energi dan wilayah pusat sumber 

daya energi. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi 

dan listrik dilakukan melalui: (1) Mengoptimalkan produksi 

energi primer terutama produksi minyak dan gas bumi serta 

mempercepat pengolahan cadangan minyak dan gas bumi 
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yang baru; (2) Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan 

batubara nasional utamanya oleh stakeholder domestik; (3) 

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan 

ketenagalistrikan; (4) Meningkatkan peranan EBT dalam 

bauran energi; (5) Meningkatkan pengelolaan subsidi energi 

yang lebih transparan dan tepat sasaran; (6) Meningkatkan 

efisiensi dalam pemanfaatan energi; dan (7) Meningkatkan 

kegiatan pemutakhiran kualitas data dan informasi untuk 

mendukung penemuan wilayah kerja hulu migas baru.  

Strategi yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan energi 

adalah: (1) Mempercepat penerapan Enhanced Oil Recovery 

(EOR); (2) Meningkatkan kegiatan survei dan promosi 

penawaran lapangan migas baru untuk dikembangkan dengan 

mekanisme insentif fiskal yang menarik; (3) Mempercepat 

penyelesaian pembangunan pembangkit listrik serta jaringan 

transmisi dan distribusi; (4) Membangun infrastruktur tenaga 

listrik off-grid untuk menjangkau daerah yang terisolasi; (5) 

Meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pendistribusian 

bahan bakar termasuk cadangan operasional; (6) Membangun 

cadangan penyangga energi; (7) Revitalisasi kilang minyak dan 

gas yang sudah ada; (8) Membangun infrastruktur gas bumi 

untuk rumah tangga, transportasi, dan industri; (9) 

Mengalihkan subsidi energi fosil untuk subsidi energi EBT baik 

BBN maupun non-BBN; (10) Pelaksanaan pengelolaan subsidi 

BBM, LPG, dan listrik tepat sasaran; (11) Meningkatkan 

pemanfaatan BBN biofuel untuk transportasi; (12) 

Membangun infrastruktur BBN; (13) Penyempurnaan skema 

dan regulasi pembiayaan untuk pengembangan EBT; (14) 

Meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah untuk 

melakukan konservasi energi, serta peningkatan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya penghematan energi; (15) 



 

5-16 PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 

 

Pelaksanaan audit energi dan penerapan manajemen energi di 

berbagai sektor; (16) Implementasi teknologi energi bersih; 

dan (17) Penyederhanaan perizinan melalui penerapan 

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). 

 Kelautan dan Kemaritiman 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan bidang kelautan dan kemaritiman diarahkan 

dalam rangka memperkuat jatidiri sebagai negara maritim; 

melakukan pemberantasan Illegal, Unreported, and 

Unregulated (IUU) fishing; serta mengembangkan ekonomi 

maritim dan kelautan. 

Dalam rangka memperkuat jatidiri sebagai negara maritim 

telah dilakukan upaya penyelesaian pencatatan/deposit 

pulau-pulau kecil ke PBB dan penyelesaian batas maritim 

antarnegara. 

Proses pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB didahului 

oleh beberapa tahapan yang meliputi identifikasi, validasi, dan 

verifikasi pulau. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan 

penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil sebanyak 

13.466 pulau di PBB. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 

telah dilakukan tahapan identifikasi dan validasi pulau masing-

masing mencapai sebanyak 1.375 pulau dan 849 pulau atau 

melampaui target identifikasi dan validasi sebanyak 750 pulau 

pada tahun 2015 dan 500 pulau pada tahun 2016. Selanjutnya 

dilakukan verifikasi penamaan pulau dengan capaian 357 

pulau pada tahun 2015 dan 749 pulau pada tahun 2016. Oleh 

karena itu, pada tahun 2017 jumlah pulau yang sudah 

diverifikasi diharapkan dapat dimutakhirkan dalam 

pertemuan PBB. 
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Upaya memperkuat jatidiri sebagai negara maritim salah 

satunya ditujukan untuk menegakkan kedaulatan bangsa di 

laut, terutama terkait dengan penetapan batas-batas 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di 

wilayah yurisdiksi Indonesia. Perkuatan jatidiri sebagai negara 

maritim tersebut sesuai dengan agenda Nawacita 1 yaitu 

menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap 

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 

negara. Terobosan yang telah dilakukan antara lain melalui 

berbagai perundingan dan diplomasi dengan beberapa negara 

tetangga yang mempunyai batas-batas negara di wilayah laut. 

Sampai saat ini Indonesia masih memiliki batas maritim yang 

belum tuntas dengan sembilan negara, sehingga perundingan 

masih terus diupayakan agar diperoleh kemajuan pada setiap 

tahunnya. 

Dalam rangka pemberantasan IUU fishing, beberapa langkah 

yang telah dilakukan antara lain: (1) Penangkapan 271 unit 

kapal perikanan, yang terdiri dari 71 unit kapal Indonesia dan 

200 unit kapal asing pada tahun 2015-2016; (2) Penguatan 

peran satuan tugas pencegahan dan pemberantasan IUU 

fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan; (3) Penguatan 

koordinasi antar K/L terkait; serta (4) Penanganan tindak 

pidana kelautan dan perikanan sebanyak 237 kasus pada 

tahun 2016, meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 198 

kasus.  

Realisasi ketaatan pelaku usaha perikanan pada tahun 2015 

telah mencapai 83,00 persen atau melampaui target yang 

ditetapkan sebesar 66,00 persen. Sementara itu, perkiraan 

ketaatan pelaku usaha perikanan pada tahun 2016 telah dapat 

mencapai target sebesar 79,85 persen. Sampai dengan TW II 
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tahun 2017, ketaatan pelaku usaha perikanan telah mencapai 

78,24 persen. 

Gambar 5.1 
Ketaatan Pelaku Perikanan 

Tahun 2014 - 2017 

 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2017) 
Catatan: *) Angka Sementara 
 **) Capaian Sementara sampai dengan TW II Tahun 2017 
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kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya.  
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dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta pengembangan wisata 

bahari.  

Upaya peningkatan industri perikanan dan hasil laut guna 

mendukung produksi hasil kelautan dan perikanan ditempuh 

melalui: (1) Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap 

dengan pemberian kapal penangkap ikan sebanyak 157 unit 

kapal (2015) dan 754 unit kapal (2016); (2) Pendayagunaan 

potensi perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan 

berwawasan lingkungan; serta (3) Intensifikasi dan 

ekstensifikasi perikanan budidaya dan percontohan teknologi 

budidaya yang dianjurkan seperti biofloc. 

Produksi hasil kelautan dan perikanan meliputi ikan hasil 

tangkapan, ikan budidaya, rumput laut, garam, dan ikan 

olahan. Dalam kurun waktu 2015-2016, total produksi hasil 

kelautan dan perikanan mengalami sedikit penurunan, yang 

disebabkan oleh tidak tercapainya target produksi ikan 

budidaya dan garam.  

Pada tahun 2015, produksi ikan hasil tangkapan, rumput laut, 

dan ikan olahan yang masing-masing mencapai 6,67 juta ton, 

11,27 juta ton, dan 4,38 juta ton meningkat menjadi 6,83 juta 

ton, 11,63 juta ton, dan 5,96 juta ton pada tahun 2016. 

Realisasi tersebut telah melampaui target tahun 2016 yaitu 

masing-masing 6,45 juta ton untuk ikan hasil tangkapan, 11,11 

juta ton untuk rumput laut, dan 5,90 juta ton untuk ikan 

olahan.  

Sementara itu, produksi ikan budidaya mengalami 

peningkatan dari tahun 2015 sebesar 4,37 juta ton menjadi 

5,04 juta ton pada tahun 2016. Namun hasil ini belum dapat 

memenuhi target produksi tahun 2016 sebesar 8,35 juta ton 

yang disebabkan oleh faktor penyakit, anomali cuaca, dan 
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curah hujan yang relatif tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada 

produksi garam. Produksi pada tahun 2016 hanya mencapai 

0,12 juta ton dari target produksi sebesar 3,60 juta ton sebagai 

akibat musim hujan yang panjang.  

Dari jumlah produksi tersebut, pada tahun 2015 produksi hasil 

kelautan dan perikanan mencapai 30,63 juta ton atau 92,53 

persen dari target. Pada tahun 2016, produksi hasil kelautan 

dan perikanan mencapai 29,52 juta ton atau 83,37 persen dari 

target pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 

ditargetkan hasil produksi sebesar 39,43 juta ton. Capaian 

sementara sampai dengan TW II tahun 2017 dapat dilihat pada 

Gambar 5.2. 

Gambar 5.2 
Produksi Hasil Kelautan 

Tahun 2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2017) 
Catatan: *) Angka Sementara 
                 **) Capaian Sementara sampai dengan TW II Tahun 2017 
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pengembangan wisata bahari, telah dilakukan peningkatan 

konservasi kawasan pesisir dan laut melalui penambahan 

luasan kawasan konservasi perairan. Pada tahun 2015 dan 

2016 luasan kawasan konservasi perairan adalah masing-

masing seluas 17,30 juta ha dan 17,98 juta ha atau melampaui 

target penambahan seluas 16,50 juta ha pada tahun 2015 dan 

17,90 juta ha pada tahun 2016. Pada tahun 2017 luasan 

kawasan konservasi diharapkan dapat mencapai target seluas 

18,70 juta ha (Gambar 5.3).  

Gambar 5.3 
Luas Kawasan Konservasi, 

Tahun 2014 - 2017 

 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2017) 
Catatan: *) Angka Sementara 
                 **) Angka Sangat Sementara Triwulan II 2017 
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penanaman mangrove, penanaman vegetasi pantai, sabuk 

pantai, dan rekayasa hybrid. 

Dalam upaya pengelolaan tata ruang, telah dilakukan 

percepatan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil (RZWP3K). Hingga saat ini baru satu provinsi, 

yaitu Provinsi Sulawesi Utara melalui Peraturan Daerah 

(Perda) No. 1/2017 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara 

Tahun 2017-2037, dan akan segera menyusul provinsi-provinsi 

lainnya. 

Capaian pengembangan ekonomi maritim dan kelautan 

memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan 

nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Capaian ini 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kelestarian 

dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan tersebut 

sesuai dengan agenda Nawacita 7 yaitu mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. Terobosan yang telah dilakukan 

antara lain melalui pelaksanaan konversi bahan bakar minyak 

menjadi bahan bakar gas, pembuatan pakan ikan mandiri, 

peningkatan teknologi budidaya perikanan, dan penciptaan 

pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan 

dan kemaritiman antara lain: (1) Belum adanya kesepahaman 

dan kesepakatan standar pengukuran batas maritim 

antarnegara; (2) IUU fishing masih menjadi ancaman dalam 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (3) Belum 

kuatnya daya saing usaha perikanan yang dipengaruhi faktor 

seperti harga pakan, penyediaan listrik dan BBM, serta 
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distribusi/transportasi; (4) Adanya rembesan garam impor 

(ketidaksesuaian peruntukan); (5) Potensi kerusakan pesisir 

berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, 

pencemaran, serta bencana alam dan perubahan iklim; dan (6) 

Belum optimalnya dukungan permodalan usaha dari 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka 

mendukung pembangunan kelautan dan kemaritiman adalah: 

(1) Menyelesaikan  penetapan  garis  batas  wilayah  perairan 

Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan 

mempercepat  pemutakhiran  data  dan  informasi  perairan 

Indonesia termasuk landas kontinen dan ZEE yang 

dilaksanakan secara terpadu, untuk memperkuat posisi 

perundingan batas laut NKRI dengan sembilan negara 

tetangga; (2) Meningkatkan ketaatan pelaku usaha perikanan 

melalui penerapan: (a) Perpres No. 43/2016 tentang 

Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk 

Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan 

Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, (b) 

Perpres No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan 

di Bidang Penanaman Modal, (c) Keppres No. 115/2015 

tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan 

Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing), serta (d) 

Permen KP No. 11/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum 

Gerai Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Hasil Pengukuran 

Ulang; (3) Meningkatkan distribusi BBM untuk nelayan guna 

memberikan kemudahan akses, keberlangsungan, dan 

keterjangkauan harga di lokasi sentra nelayan serta 

mendorong pengembangan produksi pakan ikan; (4) 
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Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran garam impor; 

(5) Meningkatkan  dan  mempertahankan  kualitas,  daya  

dukung, dan kelestarian fungsi lingkungan laut melalui 

rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian 

bencana  alam  dan  dampak  perubahan  iklim  melalui 

penanaman  vegetasi  pantai,  pengembangan  sabuk  pantai,  

serta  pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut; serta 

(6) Memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) kelautan dan perikanan. 

 Industri dan Pariwisata 

 Capaian Utama Pembangunan 

Perkembangan sektor industri pengolahan dalam dua tahun 

terakhir ditunjukkan oleh peningkatan kontribusi pada Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan ekspor. 

Pada triwulan I tahun 2017, sektor industri pengolahan 

memberikan kontribusi sebesar 20,48 persen terhadap PDB, 

dimana 18,08 persen berasal dari industri pengolahan 

nonmigas. Kontribusi ini adalah yang terbesar dibandingkan 

sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, pertambangan, 

dan lain-lain. Produk Domestik Bruto industri pengolahan 

nonmigas terus meningkat pada triwulan I tahun 2017 sebesar 

4,71 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan 

periode yang sama tahun 2016 sebesar 4,51 persen. Subsektor 

industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan tertinggi 

pada triwulan I tahun 2017 adalah: industri kimia, farmasi dan 

obat tradisional (8,34 persen); industri makanan dan minuman 

(8,15 persen); industri karet, barang dari karet dan plastik 

(7,52 persen); industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki 
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(7,41 persen); serta industri kertas dan barang dari kertas, 

percetakan dan reproduksi media rekaman (4,65 persen). 

Dari sisi ekspor, pada triwulan I tahun 2017 sektor industri 

pengolahan menyumbang USD30,57 miliar nilai ekspor yang 

merupakan 75,28 persen dari total ekspor nasional. Nilai 

ekspor industri pengolahan tersebut meningkat sebesar 19,93 

persen (YoY). Sementara impor di sektor industri pengolahan 

pada triwulan I tahun 2017 tercatat sebesar USD27,69 miliar, 

atau naik sebesar 7,07 persen dibandingkan periode yang 

sama tahun 2016. Neraca ekspor-impor sektor industri 

pengolahan pada triwulan I tahun 2017 adalah surplus 

USD2,88 miliar. 

Gambar 5.4 
Pengembangan Kawasan Industri 

 
Sumber: Kemenperin 2017. 

Hasil pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pengembangan 

industri pengolahan sampai dengan Mei 2017 adalah: (1) 

Fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan 14 KI di luar Jawa 

(Gambar 5.4) menunjukkan kemajuan sebesar 43 persen dan 

tiga KI sudah beroperasi yaitu KI Sei Mangkei di Sumatera 

Utara yang berbasis industri pengolahan kelapa sawit, KI 
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Morowali di Sulawesi Tengah yang berbasis industri 

pengolahan logam nikel, serta KI Bantaeng di Sulawesi Selatan 

yang berbasis industri pengolahan logam nikel; dan (2) 

Fasilitasi pengembangan KI yang didukung dengan 

pembangunan politeknik industri logam di KI Morowali, 

pembangunan akademi komunitas di KI Bantaeng, serta 

percepatan enam KI yang termasuk Proyek Strategis Nasional 

(PSN). 

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi penumbuhan 

populasi industri pengolahan menghasilkan pertambahan 

jumlah industri sedang dan besar sebanyak 1.464 unit pada 

tahun 2015 dan 1.746 unit pada tahun 2016. Selain itu, sejalan 

dengan peningkatan hilirisasi industri terutama yang berbasis 

sumber daya alam, pada tahun 2016 dilaksanakan 61 proyek 

investasi industri baru, dan hingga Mei 2017 dibangun 16 

proyek smelter dengan kapasitas produksi mencapai 6,62 juta 

ton.  

Peningkatan populasi industri juga diarahkan untuk 

mendorong penumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

sehingga pada tahun 2016 populasinya mencapai 4,40 juta 

unit. Pertumbuhan ini merupakan hasil dari pelaksanaan: (1) 

Pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi bagi 15.123 

orang pada tahun 2015 dan 4.720 orang pada tahun 2016; dan 

(2) Revitalisasi dan pembangunan 191 sentra IKM di 191 

kabupaten/kota. Peningkatan populasi IKM juga mendorong 

serapan tenaga kerja IKM sehingga mencapai 10,10 juta orang 

pada tahun 2016. 

Upaya implementasi arah kebijakan peningkatan daya saing 

dan produktivitas industri pada dua tahun terakhir telah 

dilaksanakan melalui revitalisasi Pabrik Pupuk Sriwijaya II-B 
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dan Petrokimia Gresik sehingga mampu meningkatkan 

kapasitas produksi masing-masing menjadi 100 persen dan 

87,84 persen. Selain itu, produktivitas industri juga didorong 

melalui: (1) Pendidikan vokasi industri pada jenjang SMK dan 

diploma dengan jumlah lulusan sebanyak 17.832 orang pada 

tahun 2015 dan 10.820 orang pada tahun 2016; dan (2) 

Pelatihan sistem 3-in-1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan 

penempatan kerja) bagi 22.000 orang dengan keberhasilan 

penempatan di industri sebesar 5.300 orang atau 24,10 

persen dari target. 

Mulai tahun 2017, kualitas SDM industri juga ditingkatkan 

melalui kegiatan link and match antara 626 SMK dengan 167 

industri di wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa 

Timur. Kegiatan ini mencakup perbaikan kurikulum, 

penyediaan tenaga ahli, pengembangan fasilitas 

laboratorium, pemagangan, dan penempatan kerja.  

Standardisasi industri juga terus ditingkatkan melalui 

penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib sebanyak 

105 SNI. Secara total, jumlah SNI produk industri yang telah 

ditetapkan sampai Mei 2017 mencapai 11.216 SNI. Penerapan 

SNI diharapkan akan memberi nilai tambah produk, 

meningkatkan akses produk ke pasar yang lebih baik, serta 

melindungi konsumen.  

Peningkatan daya saing IKM juga dilaksanakan melalui 

perluasan akses pasar, yang difasilitasi salah satunya melalui 

digital platform e-smart IKM. Target IKM yang bergabung ke 

dalam e-smart IKM pada tahun 2017 yaitu sebanyak 2.000 

IKM.  

Daya saing industri pengolahan juga ditingkatkan melalui 

intermediasi 6 hasil litbang untuk diterapkan di dalam 
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pengembangan industri, dan penerbitan 13 paten. Fasilitasi 

peningkatan daya saing industri pengolahan juga disediakan 

dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal untuk industri 

berupa tax allowance bagi 25 perusahaan, Bea Masuk 

Ditanggung Pemerintah (BMDTP) bagi 118 perusahaan dari 18 

subsektor industri, serta pembiayaan ekspor kepada industri 

manufaktur gerbong kereta api. 

Capaian pembangunan pariwisata ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

(wisman) ke Indonesia pada tahun 2016 sebesar 11,52 juta 

orang, atau mengalami kenaikan sebesar 12,59 persen 

dibandingkan dengan tahun 2015. Sampai bulan Mei 2017, 

jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia sudah mencapai 

5,36 juta orang, atau meningkat sebesar 20,85 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun 2016 (Gambar 5.5).  

Gambar 5.5 
Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

Tahun 2014 - 2017 

 

Sumber: BPS,  
Catatan: *)  Data hingga bulan Mei 2017 

Kunjungan wisman pada tahun 2016 menghasilkan 

penerimaan devisa negara sebesar Rp163,80 triliun. Wisman 

yang berkunjung ke Indonesia sebagian besar berasal dari 
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Tiongkok, Australia, dan Singapura. Diversifikasi negara asal 

wisman bertambah pada periode Januari-April 2017 yang 

didominasi oleh pertumbuhan wisman Rusia sebesar 68,01 

persen, Tiongkok (45,76 persen), Oman (25,29 persen), India 

(18,52 persen), dan Eropa Lainnya (15,11 persen). 

Di samping itu, kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) 

sangat penting dalam mendukung kinerja sektor pariwisata. 

Jumlah perjalanan wisnus pada tahun 2016 tercatat sebesar 

263,69 juta, atau tumbuh sebesar 3,38 persen dibandingkan 

dengan tahun 2015. Target kunjungan wisnus tahun 2017 

adalah sebanyak 265 juta perjalanan.  

 
Kontribusi Pariwisata terhadap PDB 

Tahun 2014 - 2016 

Uraian 2014*) 2015*) 2016**) 

Pariwisata 
(Triliun Rp) 

419,08 489,62 500,19 

Nasional 
(Triliun Rp) 

10.302,34 11.531,72 12.406,81 

Kontribusi 
(%) 

4,07 4,25 4,03 

Sumber: Kemenpar dan BPS  
Catatan: *) Angka sementara (draft NESPARNAS 2015 dan 2016, Kemenpar dan BPS) 
 **) Angka estimasi (Asdep Litbangjakpar, Kemenpar) 

Peningkatan jumlah kunjungan wisman dan wisnus 

memberikan kontribusi PDB pada tahun 2016 sebesar 

Rp500,19 triliun, atau 4,03 persen dari PDB. Sementara 

penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata pada tahun 2016 

tercatat sebesar 10,73 juta orang, atau 9,06 persen dari 

tenaga kerja nasional. Serapan tenaga kerja sektor pariwisata 



 

5-30 PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 

 

tersebut meningkat sebesar 3,57 persen dibandingkan dengan 

tahun 2015. Pada aspek investasi, pertumbuhan investasi 

sektor pariwisata pada triwulan I tahun 2017 tercatat 

mencapai USD525,94 juta, atau meningkat 95,80 persen 

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016.  

Terdapat beberapa capaian spesifik terkait pelaksanaan 

empat kebijakan pengembangan pariwisata nasional. 

Pertama, pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas 

nasional sampai dengan tahun 2017 ditandai dengan 

penerbitan Perpres No. 49/2016 tentang Badan Otorita 

Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Perpres No. 

46/2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata 

Borobudur. Pemerintah melalui kerja sama dengan Bank 

Dunia juga akan mempercepat pembangunan destinasi wisata 

prioritas yang sudah lebih siap, yaitu Danau Toba, Borobudur 

dan sekitarnya, serta Mandalika dan sekitarnya, melalui  

pengembangan rencana induk pengembangan destinasi yang 

terintegrasi dan pembangunan infrastruktur. 

Kedua, pengembangan destinasi wisata prioritas didukung 

dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dasar 

SDM Kepariwisataan sebanyak 17.600 orang dan sertifikasi 

kompetensi profesi sebanyak 35.150 asesi (assessee) pada 

tahun 2016.  Perkembangan capaian kedua kegiatan tersebut 

sampai Mei 2017 mencapai 16.610 orang untuk pelatihan 

dasar SDM Kepariwisataan dan 24.891 asesi untuk sertifikasi 

kompetensi profesi. Dua Politeknik Pariwisata juga akan 

didirikan di Palembang dan Lombok pada tahun 2017. 

Ketiga, capaian lain dalam pengembangan sektor pariwisata 

yaitu berdasarkan World Economics Forum (WEF) Tourism 

Travel Index Competitiveness pada tahun 2017, daya saing 
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pariwisata Indonesia berada di posisi 42 dari 136 negara, naik 

8 peringkat dari tahun 2015. Capaian ini didukung perbaikan 

destinasi, branding dan pemasaran, serta perluasan publikasi 

wisata yang melibatkan kerja sama lintas sektor. 

Beberapa capaian lainnya yaitu deregulasi pemberlakuan 

Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke 169 negara, penghapusan 

Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT) bagi kapal 

wisata asing ke Indonesia dan Temporary Import Permit (TIP) 

bagi kapal wisata (yacht) asing, Cabotage untuk Kapal Pesiar 

(Cruise) yang merupakan upaya pemberian kemudahan bagi 

kedatangan wisatawan dengan menggunakan kapal pesiar, 

serta pemberlakuan izin investasi tiga jam agar memudahkan 

investasi di sektor pariwisata.  

Salah satu sektor yang dikembangkan untuk mendukung 

peningkatan daya saing industri dan pariwisata nasional 

adalah pengembangan ekonomi kreatif. Sampai dengan Juni 

2017, berbagai upaya yang dilaksanakan yaitu: (1) 

Pendampingan 95 pengrajin oleh disainer ternama (Inovatif 

dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara/IKKON); (2) 

Pendampingan pembuatan laman bagi 521 calon perempuan 

pengusaha (Coding Mum) di berbagai provinsi dan bagi TKW 

di luar negeri; (3) Fasilitasi sertifikasi profesi kepada 3.080 

pelaku kreatif; (4) Fasilitasi akses pelaku kreatif melalui 

kegiatan food start-up untuk 100 peserta yang 25 di antaranya 

mendapatkan komitmen investasi sebesar Rp96,75 miliar, dan 

akses 700 orang pelaku kreatif kepada KUR sebesar Rp17,50 

miliar dan perbankan syariah sebesar Rp6 miliar; (5) Fasilitasi 

promosi yang melibatkan 9.911 orang; (6) Publikasi 626 

aplikasi yang dikembangkan 214 pengembang produk kreatif 

dengan jumlah unduhan sebanyak 175 juta kali; serta (7) 
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Diseminasi dan fasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI). 

 Permasalahan dan Kendala 

Berbagai kendala dan tantangan dihadapi dalam 

pembangunan industri pengolahan. Daya saing industri 

pengolahan nasional masih rendah akibat struktur pelaku 

industri nasional yang masih didominasi oleh industri kecil, 

serta lemahnya struktur rantai pasok dan rantai nilai. Kondisi 

ini juga menyebabkan masih tingginya ketergantungan 

industri dalam negeri terhadap impor bahan baku, barang 

modal, dan bahan penolong.  

Permasalahan struktur industri juga berkaitan dengan belum 

meratanya tingkat pendidikan, keterampilan, dan 

produktivitas tenaga kerja, serta kurangnya kapasitas 

penguasaan teknologi dan inovasi. 

Penawaran kawasan industri yang dikembangkan di luar Jawa 

kepada investor menghadapi tantangan status lahan dan tata 

ruang, serta keterbatasan infrastruktur dasar, konektivitas 

dan komunikasi.  

Ketersediaan energi, termasuk gas dan listrik, belum mampu 

mengimbangi peningkatan jumlah dan aktivitas industri, 

mempengaruhi nilai bahan baku dan biaya proses produksi. 

Daya saing industri nasional rentan karena instrumen 

perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun nontarif, bagi 

pengembangan, ketahanan dan daya saing industri di dalam 

negeri masih kurang. Peningkatan impor produk barang dan 

jasa juga berpotensi mengancam keberlanjutan usaha 

industri.  
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Berbagai peraturan terkait sektor industri pengolahan belum 

harmonis dengan peraturan di sektor lain yang mempengaruhi 

ketahanan lini hulu dan hilir industri pengolahan. 

Pemanfaatan insentif seperti tax holiday, tax allowance, 

BMDTP dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) juga 

belum optimal karena prosedur administrasi yang rumit dan 

panjang.  

Kesadaran pelaku industri tentang manfaat dan kebutuhan 

terhadap standar juga kurang. Di sisi lain, kepercayaan 

konsumen tentang standar produk industri masih rendah 

sehingga menjadi disinsentif bagi penerapan standar oleh 

industri.  

Permasalahan dan kendala dalam mencapai target 

pembangunan pariwisata antara lain: (1) Terbatasnya 

infrastruktur dasar, konektivitas dan komunikasi di destinasi 

wisata; (2) Terbatasnya amenitas dan rendahnya ragam dan 

kualitas atraksi yang menyebabkan stagnasi jumlah 

pengeluaran wisatawan terutama wisman; (3) Keterbatasan 

data realtime kepariwisataan yang sangat dibutuhkan untuk 

inovasi serta perbaikan produk dan layanan sesuai dengan 

dinamika pergerakan wisatawan; (4) Rendahnya partisipasi 

masyarakat untuk menjaga lingkungan, layanan dan orientasi 

konsumen, serta partisipasi aktif dalam menjalankan usaha 

wisata; (5) Terbatasnya rantai pasok dan rantai nilai pariwisata 

yang melibatkan industri pariwista dan usaha-usaha 

masyarakat; dan (6) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, 

serta kelembagaan pengelola destinasi wisata, seperti 

kemampuan penguasaan bahasa asing, teknologi informasi, 

dan manajemen. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pengembangan sektor industri pengolahan dan pariwisata ke 

depan diarahkan untuk beberapa hal. Pertama, pendalaman 

struktur industri melalui hilirisasi sumber daya alam yang 

didukung dengan fasilitasi investasi di sektor industri, dan 

pengembangan kawasan industri. Pada tahun 2017, fasilitasi 

Pemerintah untuk Pengembangan 14 Kawasan Industri di luar 

Pulau Jawa berupa penyiapan SDM dan debottlenecking 

kendala dan tantangan dalam pengembangan kawasan 

industri. 

Kedua, perbaikan kebijakan, harmonisasi berbagai peraturan 

dan prosedur administrasi yang berkaitan dengan pendirian 

dan pengembangan usaha, serta penggunaan produk industri 

di dalam dan pasar luar negeri. Ketiga, penguatan SDM melalui 

peningkatan kualitas vokasi industri termasuk kegiatan link 

and match dengan industri, diklat 3 in 1, pemagangan industri, 

dan fasilitasi sertifikasi kompetensi, khususnya pada industri 

padat karya yang berorientasi ekspor. Keempat, percepatan 

pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas dan 

komunikasi yang didukung kerja sama antarlembaga. 

Kelima, peningkatan pengembangan dan pengawasan SNI 

yang didukung kerja sama antar lembaga. Keenam, fasilitasi 

kerja sama riset antara pelaku industri dan lembaga litbang 

dalam rangka meningkatkan inovasi dan daya saing industri. 

Ketujuh, penguatan basis data pariwisata yang didukung kerja 

sama antarlembaga dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. Kedelapan, percepatan 

pembangunan destinasi wisata prioritas berdasarkan rencana 

induk pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi, serta 

didukung SDM pariwisata dan tata kelola destinasi wisata yang 
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berkualitas, digital tourism (e-tourism), serta partisipasi 

masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan wisata. 

Kesembilan, perluasan promosi dan penguatan branding, yang 

didukung penyediaan insentif kepada maskapai penerbangan 

dan operator wisata untuk mendatangkan wisatawan 

mancanegara secara langsung ke berbagai destinasi wisata 

unggulan di seluruh Indonesia. 

Sementara itu, langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas 

dan kontribusi ekonomi kreatif di antaranya adalah 

memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif di subsektor unggulan 

(kriya, kuliner, dan fashion), dan subsektor prioritas (film, 

animasi, dan video; aplikasi dan game; serta musik) dalam 

bentuk penyediaan ruang kreatif dan infrastruktur 

pendukung, serta ekosistem yang mampu menyuburkan 

tumbuhnya usaha-usaha ekonomi kreatif di Indonesia. 
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BAB 6 PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 
 

 

 

Pembangunan nasional bukan hanya ditujukan untuk 

kelompok tertentu, tapi untuk seluruh masyarakat di seluruh 

wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan harus 

dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, 

baik kesenjangan antarkelompok pendapatan di masyarakat, 

maupun kesenjangan antarwilayah. Program-program 

pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari 

Nawacita ketiga, kelima, dan keenam. 

Upaya pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan 

dilakukan dengan memperbaiki distribusi pendapatan 

sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen 

terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Perbaikan distribusi 

ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik 

seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan 

antarwilayah diselenggarakan dengan mendorong 

transformasi dan akselerasi pembangunan Kawasan Timur 

Indonesia, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan 

di Kawasan Barat Indonesia, antara lain melalui percepatan 

BAB 6 
PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 
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pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terutama 

di luar Jawa, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan 

dan perdesaan, serta pembangunan kawasan perkotaan. 

Pembangunan tersebut harus mengacu kepada Rencana Tata 

Ruang, serta perlu didukung oleh pelaksanaan desentralisasi 

dan otonomi daerah yang konsisten. 

6.1 Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat 

6.1.1 Capaian Utama Pembangunan 

Ketimpangan pendapatan terjadi akibat dari tidak meratanya 

distribusi pendapatan di dalam kelompok masyarakat. Peran 

pemerintah diperlukan untuk menyelaraskan pertumbuhan 

ekonomi dengan distribusi pendapatan. Selama tahun 2012-

2015, ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan 

koefisien gini menunjukkan tren cenderung stagnan yaitu di 

atas 0,40. Namun pada tahun 2017 koefisien gini berhasil 

turun 0,004 poin dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,393 

pada Maret 2017 (BPS, 2017).  

Gambar 6.1 
Perkembangan Koefisien Gini di Indonesia 

Tahun 2012-2017 
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Sumber: BPS (2017)  

Penurunan ketimpangan tersebut dilakukan oleh pemerintah 

melalui berbagai kebijakan. Kebijakan utama dalam 
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meningkatkan pemerataan antarkelompok pendapatan 

antara lain peningkatan kesempatan kerja, peningkatan akses 

modal bagi penduduk miskin dan rentan, serta penguatan 

konektivitas wilayah. Sejumlah upaya terpadu lainnya seperti 

penyempurnaan perlindungan sosial yang komprehensif, 

peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan 

rentan, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan 

juga telah dilaksanakan untuk pemerataan antarkelompok 

pendapatan.  

Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

penurunan tingkat ketimpangan antarkelompok masyarakat. 

Peningkatan pendapatan penduduk kelompok menengah ke 

bawah telah berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan. 

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen 

menengah naik dari 17,02 persen pada Maret 2016 menjadi 

17,12 persen pada Maret 2017. Sementara itu, kelompok 20 

persen teratas mengalami penurunan sebesar 0,45 persen 

(Gambar 6.2).  

Gambar 6.2 
Distribusi Pengeluaran Antarkelompok Penduduk (Persen) 

Tahun 2016-2017 
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Sumber: BPS (2017) 
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6.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Upaya pemerataan antarkelompok pendapatan masih 

menghadapi berbagai masalah dan kendala. Permasalahan 

yang dihadapi antara lain masih beragamnya akses dan 

kualitas layanan pelayanan dasar, keterbatasan pranata 

sosial dan infrastruktur untuk mendukung usaha skala mikro 

dan kecil, dan belum terjalinnya hubungan kemitraan yang 

kuat antara lembaga pelatihan dengan dunia industri dalam 

pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang berakibat 

pada kompetensi kerja yang rendah dan tidak memenuhi 

kualifikasi di dunia industri. Kendala lain dalam menurunkan 

ketimpangan yaitu belum optimalnya upaya pemberdayaan 

ekonomi masyarakat miskin, baik dari sisi kesempatan 

berusaha maupun dari segi kemampuan untuk 

mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan sistem 

perpajakan yang masih perlu diperbaiki. 

6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam upaya penurunan ketimpangan antarkelompok 

pendapatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan intervensi 

terutama bagi tiga kelompok rumah tangga yang 

diperkirakan di bawah 40 persen penduduk dengan 

pendapatan terendah, yaitu petani termasuk petani 

perkebunan dan nelayan, pekerja tidak penuh termasuk 

pekerja rentan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, serta 

penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan 

masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan strategi dan 

pendekatan yang komprehensif melalui pembekalan lima 

aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, 

yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan 

prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), penguatan 
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sumber daya manusia; peningkatan akses terhadap lahan dan 

aset produktif bagi masyarakat (baik petani maupun nelayan 

budi daya) kurang mampu, peningkatan keterampilan dan 

keahlian melalui penguatan pendidikan vokasi dan 

keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan 

industri unggulan. 

Kebijakan peningkatan pemerataan antarkelompok 

pendapatan juga diarahkan dengan menciptakan 

pertumbuhan inklusif. Arah kebijakan tersebut didukung 

dengan strategi seperti peningkatan kualitas kebijakan fiskal 

melalui perbaikan sistem perpajakan yang memastikan 

kuintil teratas membayar pajak dengan semestinya, 

peningkatan collection rate, serta redistribusi sistem 

pendapatan yang merata. 

 

6.2 Pengembangan Wilayah  

6.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Sampai dengan tahun 2016, perkembangan kinerja 

pembangunan daerah terus meningkat, baik diukur dari 

pertumbuhan produksi, penurunan kemiskinan, dan 

pengangguran. Kinerja pembangunan daerah di Kawasan 

Barat Indonesia (KBI) relatif lebih baik dibanding Kawasan 

Timur Indonesia (KTI). Wilayah Sumatera dan Jawa masih 

mendominasi dengan kontribusi lebih dari 80 persen 

terhadap Produk Domestik Bruto/PDB. Sementara wilayah 

Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan 

hanya menyumbang kurang dari 20 persen. 

Pada tahun 2016, mulai terjadi pergeseran kontribusi PDRB di 

luar Jawa dan Bali, hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan 
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kontribusi PDRB Jawa dan Bali yang mulai melambat. Masih 

besarnya kontribusi Jawa dan Bali terhadap PDB antara lain 

disebabkan pembangunan infrastruktur yang juga tetap 

dilakukan di Jawa dan Bali utamanya untuk perbaikan dan 

rehabilitasi infrastruktur yang telah ada, termasuk 

rehabilitasi beberapa pusat pertumbuhan, sehingga tetap 

mendorong peningkatan kontribusi PDRB di Jawa dan Bali. 

Selain itu, jika dicermati perkembangan pada Triwulan 1 

2017, ditandai dengan melambatnya kontribusi PDRB Jawa 

dan Bali yaitu sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya 

(Gambar 6.3). Hal ini menunjukkan perkembangan yang 

menggembirakan meskipun masih relatif kecil. Di lain pihak, 

PDRB di luar Jawa dan Bali mulai meningkat yang berarti 

telah berkembangnya perekonomian di Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 

sebagai dampak dari percepatan pembangunan infrastruktur 

dan energi. Tentunya ke depan, upaya pergeseran kontribusi 

PDRB ke luar Jawa dan Bali menjadi komitmen yang tinggi 

bagi Pemerintah Kabinet Kerja sehingga secara bertahap 

dapat diwujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi 

antarwilayah yang saling memperkuat antara Jawa Bali 

dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Maluku, dan Papua. 

Upaya percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah 

di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, 

dan Papua dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan 

sinergi kebijakan antarkementerian/lembaga (K/L), dan 

antara K/L dengan pemerintah daerah (pemda) serta dengan 

swasta dalam pengembangan potensi ekonomi di berbagai 

kawasan unggulan. 
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Gambar 6.3 
Peran Wilayah (Pulau) dalam Pembentukan PDB  

Tahun 2014-2017 

  

  

Sumber: BPS, 2017 (diolah) 

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 

2016 menurun dibanding tahun sebelumnya (Gambar 6.4). 

Tingkat pengangguran terbuka Wilayah Jawa-Bali dan Maluku 

berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61 persen. 

Sementara itu, jumlah pengangguran tahun 2016 

terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali, dengan jumlah terbesar 

berada di Provinsi Jawa Barat. 

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 menurun pada 

semua pulau dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali Pulau 

Kalimantan. Meningkatnya pengangguran terbuka di 

Kalimantan disebabkan oleh menurunnya permintaan ekspor 
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komoditas pertambangan dan perkebunan yang diikuti 

dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja, baik 

sementara maupun tetap. Sementara itu, tingginya 

pengangguran di Jawa Barat dipengaruhi oleh melambatnya 

perekonomian daerah sebagai dampak perlambatan ekonomi 

dunia. 

Gambar 6.4 
Tingkat Pengangguran Terbuka Per  Pulau (Persen)  

Tahun 2016 

 
Sumber: BPS, 2017 
Catatan : Realiasasi Februari 2017 

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada 

tahun 2016 cenderung menurun, yaitu dari 11,13 persen 

menjadi 10,70 persen (Gambar 6.5.). Walaupun mengalami 

penurunan, namun persentase penduduk miskin per pulau 

masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, kecuali di Wilayah 

Jawa-Bali dan Kalimantan. Tingkat kemiskinan di Wilayah 

Papua tahun 2016 tertinggi secara nasional, menunjukkan 

adanya kemiskinan yang bersifat struktural sebagai akibat 

rendahnya keterampilan, terbatasnya peluang usaha, 

terbatasnya akses permodalan, kurangnya prasarana dasar, 

serta lambatnya pembangunan kampung dan distrik. Oleh 
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sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan di Papua dan 

Maluku perlu langkah yang bersifat khusus, terpadu, dan 

konsisten. 

Gambar 6.5 
Persentase Penduduk Miskin Per Pulau (Persen) 

Tahun 2016*  

 
Sumber: BPS, 2017 
Catatan: *) Kondisi September 2016 

Capaian pembangunan kawasan strategis dalam rangka 

peningkatkan pengembangan wilayah adalah ditetapkannya 

satu kawasan ekonomi khusus (KEK) baru pada semester I 

tahun 2017 melalui PP No. 5/2017 tentang KEK Arun 

Lhokseumawe. Target Penetapan KEK dalam RPJMN 2015-

2019 adalah 15 KEK. Hingga Juni 2017, jumlah KEK yang telah 

ditetapkan sebanyak 11 lokasi, yaitu 1 KEK berada di Jawa 

dan 10 KEK berada di luar Jawa (Tabel 6.1.). Terdapat dua 

KEK yang mendukung pembangunan daerah tertinggal, yaitu 

KEK Tanjung Lesung dan KEK Morotai. Pembangunan pusat 

pertumbuhan ekonomi lainnya meliputi pembangunan 

kawasan perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas, 

yaitu empat lokasi, yang berada di Sabang, Batam, Bintan, 

dan Karimun. 
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Tabel 6.1 
Capaian Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi  

di Luar Pulau Jawa  
Tahun 2014 - 2017 

Uraian Satuan  2014 2015 2016 2017 

Kawasan Ekonomi Khusus di 
luar Jawa 

kawasan 7 7 9 10*) 

Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas 

kawasan 4 4 4 4 

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 
Catatan: *) Realisasi sampai dengan Triwulan 2 2017 

6.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan pembangunan wilayah yang menghambat 

pada pencapaian sasaran pembangunan adalah terdapatnya 

kesenjangan antarwilayah, khususnya KBI dan KTI, tingginya 

ketergantungan pada sektor primer, kurangnya sumber 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta kualitas 

dan kuantitas infrastruktur wilayah yang belum memadai.   

Pengembangan kawasan strategis masih memiliki beberapa 

masalah di antaranya adalah: (1) Masih rendahnya 

pengelolaan nilai tambah produk unggulan daerah; (2) 

Kurangnya komitmen beberapa K/L dan pemda untuk 

membangun infrastruktur konektivitas dan aksesibilitas di 

sekitar kawasan; (3) Belum terpenuhinya kualitas tenaga 

kerja yang profesional; (4) Masih adanya KEK yang 

bermasalah dengan ketersediaan lahan; (5) Belum 

terbentuknya badan usaha pengelola dan belum berjalannya 

pembangun infrastruktur di dalam KEK di beberapa kawasan 

yang sudah ditetapkan; dan (6) Belum optimalnya  pelayanan 

perizinan di kawasan KEK. 
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6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pembangunan wilayah difokuskan pada upaya 

mempercepat pengurangan kesenjangan dengan mendorong 

transformasi dan akselerasi pembangunan di KTI, menjaga 

momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, 

serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan 

wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan 

Papua. Pengembangan wilayah diarahkan untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan 

inklusif, serta orientasi pertumbuhan/pengembangan 

wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat di seluruh wilayah. 

Salah satu agenda prioritas pembangunan adalah 

mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan 

sektor strategis ekonomi domestik. Kebijakan pengembangan 

ekonomi lokal berbasis masyarakat melalui pemberdayaan 

usaha kecil dan menengah dalam hal akses permodalan dan 

penguasaan teknologi merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan kinerja perekonomian daerah.   

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis adalah 

mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi wilayah di luar Pulau Jawa yang diorientasikan 

untuk pengembangan industri manufaktur, industri pangan, 

industri maritim, dan pariwisata. Strategi pembangunan yang 

dilaksanakan adalah: (1) Pengembangan potensi ekonomi 

wilayah, melalui penciptaan nilai tambah produk unggulan 

wilayah dan membuka lapangan pekerjaan dengan 

memanfaatkan jasa kemaritiman dan sumber daya kelautan 

yang ada; (2) Percepatan pembangunan konektivitas untuk 

menghubungkan pusat-pusat distribusi nasional dan/atau 
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wilayah-wilayah penyangganya melalui pembangunan 

infrastruktur jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, 

bandar udara, air bersih, dan listrik; (3) Peningkatan 

kemampuan SDM dan Iptek untuk mencetak tenaga kerja 

berkualitas yang terlatih dan terdidik; (4) Percepatan 

penyediaan lahan dan penyelesaian regulasi/kebijakan 

terutama terkait izin investasi, usaha, dan penguatan tata 

kelola kelembagaan; dan (5) Peningkatan iklim investasi dan 

iklim usaha, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

6.3 Otonomi Daerah 

6.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama sasaran penguatan tata kelola pemda sesuai 

dengan RPJMN 2015-2019 dapat dilihat dari kinerja 

keuangan daerah, kinerja kelembagaan, dan kinerja aparatur 

pemda.  

Capaian kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kualitas 

belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

dan ketergantungan terhadap dana transfer. Kualitas belanja 

APBD dapat dilihat melalui indikator rata-rata persentase 

belanja pegawai provinsi terhadap total APBD pada tahun 

2017 (27,27 persen). Kondisi tersebut memerlukan kerja 

keras untuk mencapai target rata-rata 13 persen pada tahun 

2019. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pengangkatan 

pegawai honorer K1 (pegawai honorer yang digaji melalui 

APBD) dan K2 (pegawai honorer yang digaji tidak melalui 

APBD). Selain itu, terdapat implikasi Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) serentak terhadap belanja operasional Kepala 

Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH). Dua 
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indikator lainnya, yaitu indikator rata-rata belanja modal 

kabupaten/kota dan indikator rata-rata belanja modal 

provinsi, saat ini masing-masing 22,33 persen dan 18,06 

persen untuk tahun 2017 dari target sebesar 30,00 persen 

bagi masing-masing indikator untuk tahun 2019.  

Dari sisi ketergantungan terhadap dana transfer, dapat 

dilihat dari indikator rata-rata Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (PDRD) terhadap total pendapatan baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan pendapatan 

dalam APBD provinsi tahun anggaran 2015 terhadap tahun 

2016 dari Rp263,24 triliun menjadi Rp282,08 triliun (detil 

proporsi pendapatan terdapat pada Gambar 6.6).  

Gambar 6.6 
Proporsi Total Pendapatan Seluruh Provinsi Tahun 2015 dan 2016 

(dalam Triliun Rupiah)  

 
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017 

Kontribusi rata-rata PDRD pada tahun 2015 adalah 46,36 

persen dari total pendapatan APBD dan pada tahun 2016 

sebesar 42,33 persen dari total pendapatan APBD. Sumber 

120,31

1,73

141,2

Tahun 2015  

117,48

1,92

162,68

Tahun 2016  
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pendapatan lainnya terdiri dari jenis pendapatan asli daerah 

selain PDRD, lain-lain pendapatan yang sah, pinjaman 

daerah, dan dana transfer ke daerah. 

Peningkatan pendapatan dalam APBD kabupaten/kota tahun 

anggaran 2015 terhadap tahun 2016 dari Rp630,28 triliun 

menjadi Rp749,44 triliun (detil proporsi pendapatan terdapat 

pada Gambar 6.7). Kontribusi rata-rata PDRD pada tahun 

2015 adalah sebesar 7,46 persen dari total pendapatan APBD 

dan pada tahun 2016 sebesar 7,01 persen dari total 

pendapatan APBD. Secara nominal, jumlah pajak daerah 

dalam APBD provinsi/kabupaten/kota dari tahun 2015 ke 

tahun 2016 mengalami peningkatan, sedangkan untuk 

retribusi daerah relatif konstan. Dapat dikatakan 

ketergantungan provinsi maupun kabupaten/kota terhadap 

dana transfer relatif masih tinggi. 

Gambar 6.7 
Proporsi Total Pendapatan Seluruh Kabupaten/Kota  

(Triliun Rupiah) 
Tahun 2015 dan 2016  

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017 

37,38
9,65

583,25

2015

42,67
9,86

696,91

2016
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Capaian kinerja kelembagaan pemda dapat dilihat dari aspek 

peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pemda, dan penciptaan iklim investasi 

kondusif. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat 

dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. 

Untuk mendukung penerapan SPM, telah dilakukan 

pembahasan lintas sektor untuk merampungkan regulasi-

regulasi sebagaimana amanat UU No. 23/2014 tentang 

Pemerintah Daerah, dimana secara konsep terdapat 

perubahan dari 15 menjadi 6 bidang SPM. Selain itu, untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelayanan 

dilimpahkan kepada unit terkecil melalui skema Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pada tahun 2015 

telah terbentuk kelembagaan PATEN di 149 kabupaten/kota 

dan tahun 2016 terbentuk sebanyak 157 kabupaten/kota. 

Sedangkan, perkembangan sampai dengan triwulan I tahun 

2017 telah terbentuk di 185 kabupaten/kota. 

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemda dilakukan 

melalui penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dan evaluasi penyelenggaran pemda. Penataan 

kelembagaan pemda telah dilakukan melalui penyusunan 

dan penetapan PP No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. Sebagai amanat PP tersebut, pemda telah menyusun 

Peraturan Daerah (perda) perangkat daerah dan 

melaksanakan restrukturisasi perangkat daerah sebelum 

tahun 2017. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan pemda 

didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (EKPPD) di 34 provinsi. Berdasarkan 

EKPPD Tahun 2015 dan Tahun 2016, diperoleh hasil 

sebagaimana pada Tabel 6.2.  
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Tabel 6.2 
Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (EKPPD)  
Tahun 2015 dan Tahun 2016 

Prestasi 

Jumlah daerah 

2015 2016 

Provinsi Kabupaten Kota Provinsi Kabupaten Kota 

Sangat 
tinggi 

( >3,00-
4,00)  

1 - - 5 150 48 

Tinggi 

( >2,00-
3,00) 

30 108 19 28 214 44 

Sedang 

( >1,00-
2,00) 

2 - - - 28 1 

Rendah 

(0,00-
1,00) 

- - - - 1 - 

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2017 
Catatan: 1) Kalimantan Utara merupakan Provinsi Daerah Otonomi Baru sehingga 

belum dievaluasi. 
 2) EKPPD untuk Tahun 2017 akan dilaksanakan pada akhir Tahun 2017. 
 3) Kategori Prestasi berdasarkan nilai Total Indeks Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah  

Dukungan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif 

dapat dilihat dari capaian pembentukan PTSP Kondisi 

Mantap, serta telaah dan pembatalan perda bermasalah. 

Kelembagaan PTSP telah terbentuk di 504 daerah pada tahun 

2015 dan 531 daerah dari 548 daerah hingga tahun 2016 
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meliputi 399 kabupaten dan 98 kota. Untuk telaah dan 

pembatalan perda dan Peraturan Kepala Daerah (perkada) 

bermasalah, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh 

Kemendagri pada tahun 2016 terdapat 3.032 perda dan 

perkada bermasalah, yaitu 1.765 perda/perkada tingkat 

provinsi dan 1.267 perda/perkada tingkat kabupaten/kota. 

Peraturan daerah dan perkada tersebut dibatalkan karena 

dikategorikan bermasalah karena di antaranya bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi, serta menghambat 

distribusi barang dan jasa. Pada tahun 2017, berdasarkan 

keputusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 pengujian atau 

pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional 

Mahkamah Agung, sehingga pemerintah tidak lagi memiliki 

kewenangan untuk membatalkan perda provinsi. Putusan MK 

dikeluarkan berdasarkan uji materi No. 56/PUU-XIV/2016 

yang menghasilkan putusan bahwa pasal 251 ayat 5 dan 7 

pada UU No. 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Capaian kinerja aparatur pemda antara lain terkait 

pelaksanaan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (OKPPD). Pada tahun 2015 kegiatan 

peningkatan kapasitas KDH dan WKDH serta Pimpinan dan 

Anggota DPRD telah menghasilkan 6.467 alumni yang terdiri 

dari 85 alumni KDH/WKDH dan 6.382 alumni pimpinan dan 

anggota DPRD, sedangkan pada tahun 2016, terlaksana 

kegiatan pembekalan bagi KDH dan WKDH hasil Pilkada 2015 

sebanyak 197 alumni yang terdiri dari 162 bupati, 27 walikota 

dan 8 wakil bupati. Pada tahun 2016, secara kumulatif telah 

dilakukan pembekalan bagi 6.664 alumni, baik KDH dan 

WKDH maupun pimpinan dan anggota DPRD seluruh 

Indonesia. Pada tahun 2017, dari 5 angkatan yang 
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direncanakan telah dilaksanakan pembekalan pada 3 

angkatan dengan jumlah peserta 260 orang yang terdiri dari 

41 bupati, 7 walikota, 181 wakil bupati dan 31 wakil walikota. 

Sedangkan 2 angkatan dengan jumlah peserta 197 orang 

direncanakan pada akhir tahun 2017. 

Untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemda, 

Pemerintah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada 

tahun 2015 dengan 378 angkatan dan tahun 2016 mencapai 

379 angkatan. Pembekalan ini diperlukan untuk memastikan 

pejabat daerah dan aparatur pemda agar memahami tugas 

dan fungsinya, serta siklus keseluruhan manajemen pemda.  

6.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan 

otonomi daerah terdapat berbagai permasalahan dan 

kendala terkait capaian keuangan daerah, kelembagaan 

pemda, dan aparatur pemda.  

Dari segi keuangan daerah, permasalahan utama yang 

menjadi sorotan adalah masih belum optimalnya persentase 

belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. 

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, di 

antaranya: (1) Alokasi belanja yang berorientasi pada 

pelayanan masyarakat dalam bentuk pembangunan 

infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan 

perumahan belum optimal karena masih fokus pada belanja 

pegawai; dan (2) Kapasitas SDM perencana pada beberapa 

daerah masih perlu ditingkatkan. Permasalahan lainnya yang 

turut mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah adanya 

ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang dipicu 

oleh masih rendahnya persentase penerimaan PDRD yang 

disebabkan oleh: (1) Terdapat permasalahan dalam 
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pemungutan PDRD; (2) Masih terdapat pelayanan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang manual, 

sehingga menghambat pemungutan pajak dan retribusi; serta 

(3) Peraturan daerah pajak dan retribusi yang belum sesuai 

dengan UU No. 28/2009. 

Dari segi kelembagaan daerah, permasalahan yang dihadapi 

secara umum adalah kurangnya kapasitas dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya dan belum sinkronnya kebijakan pusat dan 

daerah, serta tata kelola penyelenggaraan pemda. Secara 

khusus, permasalahan pada aspek pelayanan publik adalah 

masih belum optimalnya penerapan pelayanan publik melalui 

SPM yang ditetapkan serta masih lemahnya upaya 

percepatan penerapan PTSP. Permasalahan pada penerapan 

PTSP disebabkan oleh: (1) Kewenangan penandatanganan 

perizinan dan nonperizinan belum didelegasikan seluruhnya 

kepada PTSP; (2) Kualitas dan kuantitas SDM 

Penyelenggaraan PTSP belum memadai; dan (3) 

Penyelenggaraan PTSP belum didukung sarana dan prasarana 

yang memadai, antara lain perkantoran, sistem pelayanan 

online, dan ketersediaan jaringan internet. Sementara itu, 

permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM 

dikarenakan adanya perubahan konsep SPM sesuai dengan 

amanat UU No. 23/2014, sehingga berimplikasi pada 

penyesuaian, baik dari segi regulasi hingga penerapan di 

daerah. 

Dari segi aparatur pemda, kendala dan permasalahan yang 

dihadapi adalah masih perlunya peningkatan pengelolaan 

ASN di daerah. Hal ini disebabkan antara lain oleh: (1) 

Manajemen distribusi ASN di daerah yang masih perlu 

pemerataan, (2) Penempatan ASN di daerah masih perlu 
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penyesuaian kapasitas, dan (3) Masih perlu ditingkatkan lagi 

kualitas ASN di daerah baik melalui pendidikan dan pelatihan 

gelar dan non-gelar yang sesuai dengan kebutuhan serta 

prioritas pembangunan daerah. 

6.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam upaya penguatan tata kelola pemda, diterapkan 

berbagai kebijakan yang menyasar aspek kinerja keuangan 

daerah, kelembagaan pemda, serta aparatur pemda.  

Peningkatan kinerja keuangan daerah difokuskan pada 

optimalisasi proporsi belanja daerah yang berorientasi pada 

pelayanan masyarakat melalui kinerja belanja APBD serta 

pengurangan ketergantungan daerah terhadap dana transfer 

melalui peningkatan kemampuan fiskal daerah. Optimalisasi 

kinerja belanja APBD dilakukan dengan cara: (1) Sosialisasi 

regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, 

pendampingan penyusunan APBD dan perubahan APBD, 

fasilitasi konsultasi penyusunan APBD, serta pemberian 

sanksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 

kepala daerah sesuai UU No. 23/2014 atas keterlambatan 

penetapan APBD; (2) Fasilitasi Pemda dalam menyusun APBD 

dengan penyelesaian evaluasi APBD dan perubahan APBD 

provinsi secara tepat waktu, yaitu paling lambat 15 hari kerja 

sesuai peraturan perundang-undangan; dan (3) Melakukan 

supervisi prioritas alokasi belanja APBD pada sarana dan 

prasarana layanan masyarakat bidang infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, dan perumahan. 

Peningkatan kinerja kelembagaan pemda mencakup 

peningkatan pada sisi kelembagaan OPD serta sisi pelayanan 

OPD. Kelembagaan OPD ditingkatkan melalui penataan 

kelembagaan OPD dan penyelesaian perda bermasalah. 
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Sementara pelayanan OPD dipacu dengan mendorong 

percepatan penerapan PTSP Prima, PATEN, dan SPM. 

Penyelesaian perda bermasalah dilakukan melalui 

pelaksanaan evaluasi Rancangan Perda. Percepatan 

penerapan PTSP Prima dan PATEN di daerah, khususnya 

daerah tertinggal, melalui: (1) Sosialisasi kebijakan PTSP dan 

PATEN; (2) Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan PTSP dan PATEN; serta (3) Asistensi 

penyelenggaraan peraturan kepala daerah tentang 

pendelegasian kepada PTSP dan PATEN. Upaya lain yang 

telah dilakukan dalam mendorong pencapaian penerapan 

PTSP dan PATEN antara lain: (1) Menyamakan persepsi 

terkait dengan nomenklatur kelembagaan PTSP di daerah; 

dan (2) Mendorong pendelegasian seluruh kewenangan 

perizinan dan nonperizinan kepada PTSP. Sementara itu 

untuk mendukung penerapan SPM di daerah dicapai melalui: 

(1) Penyusunan regulasi penerapan SPM berupa peraturan 

pemerintah dan petunjuk pelaksanaan setiap bidang SPM di 

daerah; (2) Pengarusutamaan SPM ke dalam dokumen 

perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; serta (3) 

Memprioritaskan SPM sebagai salah satu fokus utama dalam 

mekanisme kebijakan dana transfer dari pusat ke daerah. 

Dari sisi aparatur pemda, pendekatan yang diambil adalah 

melalui penataan kelembagaan dan penguatan kapasitas 

SDM aparatur pemda. Penataan kelembagaan SDM aparatur 

pemda dilakukan dengan: (1) Mengimplementasikan 

kebijakan afirmasi bagi aparatur pemda dengan tingkat 

aksesibilitas terbatas terhadap informasi beasiswa 

pendidikan dan pelatihan gelar; dan (2) Meningkatkan proses 

koordinasi antar-K/L dan pemda terkait peningkatan tingkat 

pendidikan formal aparatur pemda dalam bentuk 
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program/kegiatan yang terintegrasi, holistik, efektif, dan 

efisien. Adapun penguatan kapasitas SDM aparatur pemda 

dilakukan dengan: (1) Menata dan mengembangkan sistem 

karier aparatur pemda; dan (2) Memetakan kebutuhan 

pendidikan formal dan keterampilan yang jelas dan tegas 

bagi semua aparatur pemda dalam OPD tertentu.  

 

6.4 Perkotaan dan Perdesaan 

6.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian pembangunan perkotaan hingga akhir tahun 2016 

adalah: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah 

(RPP) Perkotaan sebagai turunan UU No. 23/2014 yang pada 

tahun 2017 direncanakan masuk ke dalam Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas); (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang 

(RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan termasuk 

Revisi Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, 

dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang dilengkapi dengan 

ketetapan kelembagaan pengelola KSN Jabodetabekpunjur. 

Rencana tata ruang KSN Perkotaan yang telah ditetapkan 

adalah Perpres No. 45/2011 jo Perpres No. 51/2014 tentang 

RTR KSN Perkotaan Denpasar, Bangli, dan Tabanan 

(Sarbagita); (3) Penyusunan Detailed Engineering Design 

(DED) dan masterplan kota baru di tiga lokasi meliputi 

Pontianak, Tanjung Selor, dan Sofifi dan delineasi untuk 

Manado, Makassar, dan Palembang; (4) Penetapan kawasan 

metropolitan baru meliputi: (a) Kawasan Palembang, Teluk 

Betung, Indralaya, dan Kayu Agung (Patungrayaagung); (b) 

Kawasan Banjarmasin, Banjar Baru, dan Barito Kuala 

(Banjarbakula); serta (c) Kawasan Bitung, Minahasa, dan 
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Manado (Bimindo) dalam PP No. 13/2017 tentang Revisi 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 

Sedangkan capaian utama pembangunan perkotaan hingga 

pertengahan tahun 2017, adalah: (1) Inkubasi kota baru 

publik di Tanjung Selor, Pontianak, Palembang, Manado, dan 

Makassar; (2) Perencanaan dan pembangunan lima KSN 

Metropolitan di Luar Jawa sebagai pusat investasi, yaitu 

Mebidangro, Mamminasata, Sarbagita, Patungrayaagung, 

dan Bimindo; dan (3) Optimalisasi 13 kota otonom berukuran 

sedang di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional/ Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKN/PKW) dan penyangga urbanisasi. 

Dalam rangka pembangunan desa dan kawasan perdesaan, 

hasil capaian pembangunan hingga akhir tahun 2016 adalah: 

(1) Untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa sesuai 

dengan UU No. 6/2014 tentang Desa telah dilakukan 

penempatan pendamping desa sebanyak 29.927 orang yang 

tersebar di berbagai wilayah; (2) Pelatihan kepada 147.325 

aparatur kecamatan dan desa melalui dana dekonsentrasi di 

tahun 2015; (3) Penyusunan 1.612 peta desa skala 1:5.000 

yang mendukung percepatan pembangunan di desa; (4) 

Pembentukan 18.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dalam upaya menggerakkan perekonomian desa; (5) 

Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat sebesar Rp.431,80 

miliar dari Generasi Sehat Cerdas (GSC) yang dipergunakan 

untuk bantuan pendidikan sebesar 24,00 persen dan bantuan 

kesehatan sebesar 76,00 persen dengan cakupan lokasi di 11 

provinsi, 66 kabupaten, dan 5.753 desa; (6) Pembangunan 

jaringan transportasi antardesa sepanjang 112,50 km di 11 

kabupaten; (7) Pembangunan 82 Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS)  di 41 kabupaten; (8) Pelaksanaan tata kelola 

keuangan dan aset yang efektif, transparan, dan akuntabel 
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pada 2.549 desa (2015) dan 6.480 desa (2016); (9) 

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai 

dengan Permendagri No. 81/2015 pada 4.978 desa (2015) 

dan 6.480 desa (2016); (10) Peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah desa di 195 daerah (2015) dan 84 daerah (2016); 

(11) Pembinaan kelembagan di 77 desa (2015) dan 97 desa 

(2016) pada daerah penyangga kawasan konservasi; (12) 

Penguatan kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan 

(hutan kemasyarakatan/HKm, hutan desa/HD, hutan 

tanaman rakyat/HTR, hutan rakyat/HR, hutan adat dan 

kemitraan) sebanyak 265 kelompok usaha (2015) dan 1.797 

kelompok usaha (2016); dan (13) Penyelesaian luas area 

konflik dalam pengelolaan HTR, HKm, HD, HR, dan kemitraan 

sebesar 198.237 Ha (2015) dan 3.542.181,23 Ha (2016). 

Sedangkan hasil capaian pembangunan desa dan kawasan 

perdesaan pada awal hingga pertengahan tahun 2017, 

meliputi: (1) Terlaksananya penyaluran Dana Desa Tahun 

Anggaran 2017 tahap I sebesar Rp36 triliun (100 persen)  

kepada kabupaten/kota penerima dana desa (434 

kabupaten/kota). Jumlah Dana Desa pada TA 2017 adalah 

Rp60 triliun yang ditransfer dalam dua tahap, yaitu pada 

bulan April (60 persen) dan Agustus (40 persen); (2) 

Pendampingan desa sebanyak 40.142 orang yang tersebar di 

berbagai wilayah; (3) Pembentukan 18.446 BUMDes; (4) 

Pembentukan 30 Usaha Bersama Komunitas (UBK) dan 60 

BUMDes Bersama; serta (5) Pelaksanaan tata kelola 

keuangan dan aset yang efektif, transparan, dan akuntabel 

pada 29.556 desa (Mei 2017).  

Dalam upaya peningkatan keterkaitan desa-kota dan 

ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan peningkatan 

desa berkembang menjadi desa mandiri, hasil capaian hingga 
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akhir tahun 2016 adalah terlaksanananya fasilitasi kepada 

pemerintah kabupaten/kota untuk penyusunan masterplan 

14 kawasan pusat pertumbuhan (Kawasan Perdesaan 

Prioritas Nasional/KPPN) dan penyusunan 14 kawasan yang 

lain pada tahun 2017. Diharapkan tersusun masterplan 28 

kawasan pada akhir tahun 2017 dari 39 kawasan sasaran 

pokok RPJMN 2015-2019.  

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi, capaian utama hingga akhir tahun 2016 adalah: 

(1) Penetapan 26 kawasan transmigrasi; (2) Pembangunan 

4.930 unit permukiman transmigrasi di 74 Satuan 

Permukiman (SP)/69 kawasan; (3) Fasilitasi penempatan 

5.005 kepala keluarga transmigran di 74 SP/73 kabupaten/20 

provinsi; (4) Pembangunan permukiman transmigrasi mandiri 

di 16 SP; (5) Pembangunan 7 Kawasan Perkotaan Baru (KPB); 

(6) Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan 

transmigrasi melalui pembangunan fasilitas umum 115 unit; 

(7) Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan 

14 kawasan transmigrasi; dan (8) Pembangunan sarana 

prasarana untuk fasililitas umum sebanyak 127 unit di 

kawasan transmigrasi. 

6.4.2 Permasalahan dan Kendala  

Permasalahan umum pembangunan perkotaan adalah 

timpangnya perkembangan kawasan perkotaan serta kota 

otonom di kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. 

Struktur Perkotaan Nasional (SPN) yang efisien belum 

terbentuk sehingga pergerakan barang dan mobilitas 

penduduk masih cenderung berada di bagian barat 

Indonesia. Konsep pengembangan perkotaan nasional belum 
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dijabarkan dan pelaku utamanya belum seluruhnya 

diidentifikasi.  

Permasalahan dalam pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 

bidang pembangunan perkotaan adalah belum selesainya 

pembahasan PP Perkotaan sehingga Standar Pelayanan 

Perkotaan yang merupakan sasaran RPJMN 2015-2019 

bidang perkotaan belum dapat dicapai.  

Beberapa permasalahan dalam melaksanakan pembangunan 

desa dan kawasan perdesaan, antara lain: (1) Belum 

optimalnya pendampingan pada masyarakat desa, 

pemerintah kecamatan, pemerintah desa termasuk 

perangkat desa dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan 

desa yang baik serta pengelolaan keuangan desa yang 

akuntabel; (2) Kurangnya pemahaman dan kapasitas 

pemerintah desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa 

yang efektif, transparan dan akuntabel, termasuk dana desa 

yang bersumber dari APBN; (3) Belum adanya standar 

pengukuran tingkat perkembangan desa; dan (4) Masih 

banyaknya KPPN yang belum berkembang. 

Beberapa permasalahan dalam koordinasi pelaksanaan 

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, antara lain: (1) 

Kurangnya koordinasi dan pemantauan antar-K/L, 

antarprogram, antarkegiatan, dan lokus target kegiatan yang 

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan pembangunan 

desa per wilayah pulau terutama di KTI, sehingga manfaat 

pembangunan di desa dan pada masyarakat desa dirasa 

kurang optimal; (2) Belum optimalnya kinerja Tim Koordinasi 

Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP), baik di tingkat 

pusat maupun daerah; dan (3) Belum optimalnya peran dan 

kontribusi K/L dalam mengisi program dan kegiatan yang 
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dibutuhkan dalam masterplan pengembangan kawasan 

perdesaan yang menjadi prioritas nasional. 

Selanjutnya, permasalahan dalam pembangunan kawasan 

transmigrasi adalah masih terdapatnya lokasi transmigrasi 

yang belum berkembang secara optimal. Hal tersebut 

dikarenakan: (1) Terbatasnya pemenuhan sarana dan 

prasarana di lokasi transmigrasi; (2) Masih terdapatnya 

beberapa lokasi yang dicadangkan dan dikembangkan di 

daerah, namun belum memenuhi kriteria clear (mempunyai 

batas fisik yang jelas) dan clean (tidak tumpang tindih dengan 

penggunaan lahan lainnya dan mendapat dukungan 

masyarakat); (3) Belum optimalnya pengelolaan potensi di 

kawasan transmigrasi; (4) Masih terdapatnya sejumlah lokasi 

Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang berada di kawasan yang 

kurang potensial; dan (5)  Terbatasnya kontribusi K/L dalam 

mendukung pengembangan kawasan transmigrasi.  

6.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan bidang perkotaan adalah: (1) Mewujudkan 

sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan; (2) 

Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan 

terpenuhinya standar pelayanan perkotaan; (3) 

Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan 

bencana; (4) Mengembangkan kota cerdas yang berdaya 

saing dan berbasis teknologi dan TIK; dan (5) Meningkatkan 

kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, 

partisipatif, dan profesional. 

Untuk mengatasi kendala di atas strategi yang diperlukan 

adalah percepatan penyusunan PP Perkotaan sehingga 

pembangunan perkotaan memiliki landasan hukum yang 

jelas, termasuk pemenuhan SPP yang menjadi sasaran 
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RPJMN 2015-2019. Salah satu forum penting yang dapat 

digunakan untuk mempercepat penetapan PP tersebut 

adalah koordinasi melalui Tim Koordinasi Pembangunan 

Perkotaan Nasional (TKPPN). 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang desa dan 

kawasan perdesaan, adalah: (1) Mendorong pemenuhan SPM 

di desa termasuk kawasan transmigrasi; (2) Melaksanakan 

Pembangunan SDM, pemberdayaan, dan modal sosial 

budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi; 

(3) Melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di 

kawasan transmigrasi; (4) Melakukan penguatan 

pemerintahan desa; (5) Melakukan pengawalan 

implementasi undang-undang desa secara sistematis, 

konsisten, dan berkelanjutan; (6) Melaksanakan 

pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan 

transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan 

keterkaitan desa-kota; dan (7) Melakukan pengelolaan 

sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan 

transmigrasi. 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang 

transmigrasi, yaitu: (1) Melaksanakan fasilitasi penyediaan 

lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk  

permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana; (2) 

Melaksanakan percepatan pemenuhan SPM desa di kawasan 

transmigrasi; (3) Melakukan pemenuhan prasarana dan 

sarana di kawasan transmigrasi  meliputi sarana prasarana 

dasar, penunjang ekonomi, dan utilitas umum; (4) Melakukan 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat di lokasi 

transmigrasi; dan (5) Melaksanakan integrasi dan koordinasi 

program pembangunan secara lintas sektor, baik di tingkat 
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pusat maupun daerah, dalam mendukung pembangunan di 

kawasan transmigrasi. 

 

6.5 Tata Ruang, Pertanahan, dan Reforma Agraria 

6.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan bidang tata ruang dalam RPJMN 2015-2019 

memiliki beberapa sasaran, meliputi: (1) Tersedianya 

peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang 

lengkap, harmonis, dan berkualitas; (2) Meningkatnya 

kapasitas kelembagaan bidang tata ruang; (3) Meningkatnya 

kualitas dan kuantitas RTR, serta terwujudnya tertib 

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) 

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan 

penataan ruang.  

Untuk meningkatkan keterpaduan pengaturan ruang baik 

darat, laut, maupun udara serta keserasian pengaturan ruang 

dengan peraturan sektor lainnya dalam periode 2015-2017 

telah disusun beberapa regulasi maupun Norma, Standar, 

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang tata ruang, sebagai 

berikut: (1) NSPK Bidang Tata Ruang meliputi Permen 

ATR/Kepala BPN No. 37/2016 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana 

Tata Ruang Strategis Kabupaten dan Permen ATR/Kepala BPN 

No. 6/2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana 

Tata Ruang Wilayah; (2) Regulasi turunan dari UU No. 

27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, yaitu Perpres No. 73/2015 tentang Pelaksanaan 

Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Pada Tingkat Nasional, Perpres No. 51/2016 tentang Batas 

Sempadan Pantai, dan Permen Kelautan dan Perikanan No. 
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23/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil; (3) Regulasi turunan dari UU No. 

26/2007 tentang Penataan Ruang, yaitu mengenai 

Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) telah dilakukan 

pembahasan awal pada tahun 2016. Selain itu, Pemerintah 

telah melakukan telaah harmonisasi UU yang berkaitan 

dengan Bidang Tata Ruang. Tahun 2016, telaah harmonisasi 

telah dilaksanakan terhadap  UU No. 26/2007 tentang 

Penataan Ruang dengan UU No. 5/1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria.  

Dalam rangka penegakan regulasi bidang tata ruang di 

daerah, maka dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Penataan Ruang yang berperan penting untuk pengawasan. 

Pada RPJMN 2015-2019, target PPNS yang diangkat sebanyak 

1.000 orang hingga akhir tahun 2019. Pada tahun 2015, 

pengembangan kapasitas kelembagaan telah dilakukan 

terhadap 170 PPNS Penataan Ruang sementara pada tahun 

2016 telah dilakukan pendidikan dan pelatihan terhadap 67 

PPNS. Sebagai landasan pelaksanaan tugas PPNS Penataan 

Ruang telah diterbitkan Permen ATR/Kepala BPN No. 3/2017 

tentang PPNS Penataan Ruang. 

Dalam periode 2015-2017, rencana tata ruang yang telah 

disusun untuk wilayah darat dan laut. Pertama, Peraturan 

Pemerintah tentang Perubahan PP Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (RTRWN) dan 5 Perpres tentang Rencana 

Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN), dengan 

rincian pada Tabel 6.3. Selain itu, sampai awal Juni 2017 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota telah menetapkan 32 

Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, 373 

Perda RTRW Kabupaten, dan 88 Perda RTRW Kota. Dalam 

periode 2015-2017, telah ditetapkan 34 Perda RDTR. 
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Tabel 6.3 
Perkembangan/Penetapan RTRWN dan Rencana Tata Ruang 

Kawasan Strategis Nasional Periode 2015-2017 

No Rincian Penetapan 

1. 
PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 

2008 tentang RTRWN 

2. 
Perpres Nomor 31/2015 tentang Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan 

3. 
Perpres No. 32/2015  tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perbatasan Negara di Provinsi Papua 

4. 
Perpres No. 33/2015  tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perbatasan Negara di Maluku 

5 

Perpres No. 34/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi 

Papua Barat 

6 

Perpres No. 11/2017 tentang Rencana Tata RuangKawasan 

Perbatasan Negara di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan 

Utara, Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi 

Sulawesi Tengah 

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2017 

Kedua, penyusunan RDTR pada kawasan perbatasan negara 

di Motamasin (NTT), Nunukan (Kalimantan Utara), Skow 

(Papua), Nangabadau, dan Paloh Aruk (Kalimantan Barat). 

Pada tahun 2017 juga dilakukan fasilitasi penetapan RDTR di 

Kawasan Perbatasan Entikong (Kalimantan Barat), serta Wini 

dan Motaain (NTT). 

Ketiga, penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah ditetapkan pada 

tahun 2017 adalah Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1/2017 

tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037. 

Sementara itu, 12 provinsi sudah memasuki proses 

penelaahan dokumen akhir RZWP3K, meliputi Provinsi NTB, 

NTT, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, 
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Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Selain itu, RPP 

tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) telah 

disusun sejak tahun 2015 dan saat ini telah memasuki tahap 

akhir legalisasi. 

Gambar 6.8 
Perkembangan Penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2017 

Berdasarkan RPJMN 2015–2019 terdapat beberapa sasaran 

yang menjadi target pelaksanaan pembangunan di Bidang 

Pertanahan dan Reforma Agraria, meliputi: (1) Meningkatnya 

kepastian hukum hak atas tanah; (2) Semakin baiknya 

proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah (P4T), serta meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat; (3) Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah 

95%

5%

Kota 
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bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (4) 

Meningkatnya pelayanan pertanahan.  

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa 

kegiatan di bidang pertanahan yang dapat diterjemahkan 

kedalam pencapaian sasaran pembangunan sebagai berikut: 

Pertama, pembuatan peta dasar pertanahan. Untuk 

meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui 

perubahan sistem pendaftaran tanah stelsel negatif menjadi 

stelsel positif terdapat beberapa prasayarat diantaranya 

adalah cakupan peta dasar pertanahan mencapai 80,00 

persen. Peta dasar pertanahan diperlukan untuk 

meningkatkan jaminan kebenaran informasi terkait 

pertanahan. Gambar 6.9 menunjukkan capaian penyusunan 

peta dasar pertanahan dalam periode 2015-2017. 

Gambar 6.9 
Capaian Penyusunan Peta Dasar Pertanahan (Hektar) 

Tahun 2014-2017 
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Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2017 
Catatan: *) Capaian hingga Juli 2017 
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Kedua, upaya penanganan sengketa dan konflik terus 

dilakukan dalam peningkatan kepastian hukum hak atas 

tanah. Penanganan sengketa dan konflik merupakan kegiatan 

prioritas pada tahun 2017. Gambar 6.10 menunjukkan 

capaian tersebut. 

Gambar 6.10 
Capaian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Kasus) 

Tahun 2014-2017 
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Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2017 
Catatan: *) Capaian hingga Juli 2017 

 
Ketiga, redistribusi tanah merupakan salah satu kegiatan 

prioritas yang tercantum dalam Nawacita dan RPJMN 2015-

2019. Redistribusi tanah merupakan kegiatan pemberian 

tanah kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah secara 

produktif dan mengurangi rasio gini kepemilikan tanah. 

Gambar 6.11 menunjukkan capaian kegiatan tersebut.  

 



 

 

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 6-35 

 

Gambar 6.11 
Capaian Pelaksanaan Redistribusi Tanah (Bidang) 

Tahun 2014-2017 
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Sumber: Kementerian ATR/BPN 
Catatan: *) Capaian hingga Juli 2017 

 

Gambar 6.12 

Capaian Pelaksanaan Legalisasi Aset Tanah (Bidang)  

Tahun 2014-2017 
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Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2017 
Catatan: *) Capaian hingga Juli 2017 
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Keempat, dalam rangka pelaksanaan reforma agraria sesuai 

dengan RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, target legalisasi 

aset adalah 4,50 Juta Ha dari rencana pelepasan 9,00 Juta Ha 

lahan. Kegiatan legalisasi aset merupakan kegiatan sertifikasi 

tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga aset 

tanah dapat menjadi jaminan kepastian hukum. Gambar 6.12 

menunjukkan capaian pelaksanaan legalisasi aset hingga 

tahun 2017. 

6.5.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala bidang tata ruang adalah: (1) 

Peraturan pelaksanaan dari UU No. 26/2007 tentang 

Penataan Ruang belum seluruhnya ditetapkan; (2) Masih 

terbatasnya ketersediaan RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) 

sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian penataan 

ruang; (3) Kualitas SDM di bidang penataan ruang di pusat 

dan daerah masih perlu ditingkatkan; (4) Pemanfaatan 

penataan ruang belum optimal sebagai acuan pembangunan 

sektor; (5) Kelembagaan penataan ruang belum optimal, baik 

di pusat maupun di daerah; dan (6) Perangkat pengendalian 

pemanfaatan ruang belum memadai, terutama masih 

terbatasnya jumlah PPNS Penataan Ruang. 

Permasalahan dan kendala bidang pertanahan dan reforma 

agraria adalah: (1) Masih belum seimbangnya antara akses 

dan asset reform yang menyebabkan pemanfaatan sumber 

daya tanah dan ruang relatif terhambat; (2) Jumlah 

penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tak merata, 

sehingga memerlukan manajemen tanah dan ruang yang 

bervariasi antarwilayah; (3) Ketimpangan penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang 

berujung pada masalah dan konflik pertanahan serta 
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terhambatnya sebagian pengelolaan tanah dan ruang; (4) 

Perubahan penggunaan tanah (alih fungsi lahan) untuk 

pangan yang cukup cepat; (5) Belum ada batasan yang jelas 

mengenai persepsi para pihak tentang ketidakadilan dalam 

pengelolaan tanah dan ruang; serta (6) Keterbatasan jumlah 

petugas ukur. 

6.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi di bidang tata ruang untuk 

menjawab tantangan pembangunan bidang tata ruang 

adalah: (1) Menyelesaikan peraturan perundangan yang 

diamanatkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang; (2) 

Mengoperasionalkan RTR Pulau/Kepulauan/KSN dengan 

mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan 

pembangunan; (3) Mendukung pencapaian target-target 

prioritas nasional dalam RKP 2017, meliputi Prioritas Nasional 

Daerah Perbatasan, Perkotaan, Perdesaan, Percepatan 

Pertumbuhan Industri dan KEK, Peningkatan Iklim Usaha, 

Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Pelayanan 

Kesehatan, dan Revolusi Mental melalui instrumen 

pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang; (4) 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas SDM di 

bidang penataan ruang di tingkat pusat dan daerah untuk 

mewujudkan RTR yang semakin berkualitas dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih efektif; serta (5) 

Memantapkan sistem informasi dan monitoring penataan 

ruang di pusat dan daerah. 

Berdasarkan capaian dan tantangan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, arah kebijakan dan strategi di bidang 

pertanahan dan reforma agraria adalah: (1) Melaksanakan 

akselerasi pendaftaran tanah di seluruh Indonesia; (2) 
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Menyusun kebijakan perizinan pemberian hak-hak atas tanah 

(termasuk perpanjangan dan pembaharuan) Hak Guna Usaha 

(HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dalam rangka 

meningkatkan pelayanan, kemudahan berinvestasi, dan 

peningkatan jaminan kepastian hukum; (3) Melakukan 

kebijakan percepatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

proyek strategis nasional; (4) Melaksanakan kebijakan 

penguatan hak masyarakat dan kepastian kawasan hutan; (5) 

Melaksanakan kebijakan pendelegasian kewenangan terkait 

penandatanganan perizinan tertentu untuk mengurangi 

bottleneck dan backlog permohonan yang belum 

diselesaikan; (6) Membentuk tim sapu bersih pungutan liar 

(saber pungli) untuk mendukung penegakan tata kelola yang 

semakin baik dan bersih; (7) Melakukan pendaftaran tanah 

secara sistematik di seluruh Indonesia (Pendaftaran Tanah 

Sistem Lengkap/PTSL); (8) Mendorong pemenuhan 

kebutuhan SDM di bidang pengukuran melalui penggunaan 

surveyor berlisensi secara profesional dan dalam jumlah yang 

relatif banyak; (9) Melakukan perbaikan proses perizinan 

pemberian hak-hak atas tanah (termasuk perpanjangan dan 

pembaharuan) HGU dan HGB agar lebih jelas dengan 

persyaratan yang lebih objektif dan proses yang lebih bersih; 

(10) Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah/Bank Tanah; 

dan (11) Melakukan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk kawasan 

hutan dan nonhutan. 
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6.6 Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal 

6.6.1 Capaian Utama Pembangunan 

Sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan 

dalam RKP 2015 dan 2016 dilaksanakan melalui 

pembangunan infrastruktur, peningkatan keamanan wilayah 

perbatasan negara, peningkatan diplomasi batas wilayah 

negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 150 

kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan 10 Pusat 

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), termasuk pembangunan 

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.  

Pengelolaan batas negara dari segi lintas batas dilakukan 

melalui pembangunan fisik tujuh PLBN Terpadu tahap satu 

telah mencapai 100 persen dan lima di antaranya, yaitu PLBN 

Entikong (Kalimantan Barat), Motaain (NTT), Skow (Papua), 

Aruk (Kalimantan Barat), dan Nanga Badau (Kalimantan 

Barat) telah diresmikan pada awal tahun 2017. Pengelolaan 

batas wilayah negara juga dilakukan melalui: (1) Upaya 

penyelesaian sembilan Outstanding Border Problem (OBP) di 

perbatasan Indonesia-Malaysia; (2) Pemeliharaan tanda 

batas negara; dan (3) Pembahasan dua unresolved segment 

dan empat unsurveyed segment di perbatasan RI-Republik 

Demokratik Timor Leste (RDTL). 

Di samping pembangunan dengan pendekatan keamanan, 

pembangunan kawasan perbatasan negara dilakukan pula 

dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan. 

Pendekatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di 

antaranya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur 

sebagai berikut: (1) Pembangunan pasar rakyat dan pasar 

tradisional; (2) Rehabilitasi Sekolah Dasar (SD); (3) 

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), 
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embung, jaringan pipa distribusi, dan sarana prasarana air 

baku;  (4) Pembangunan fasilitas kesehatan yang meliputi 

alokasi DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Bidang 

Kesehatan Rujukan, dan Bidang Pelayanan Kefarmasian yang 

tersebar di 44 kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) di 11 

kabupaten Kawasan Perbatasan Negara; serta (6) 

Pembangunan pasar rakyat sebanyak 63 unit. 

Di samping infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat, 

pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan pula 

dalam rangka membuka keterisolasian Lokpri Kawasan 

Perbatasan Negara, melalui: (1) Pembangunan/peningkatan 

36 bandara perintis; (2) Pembangunan/peningkatan 14 

pelabuhan/dermaga; (3) Pembangunan jalan paralel 

perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan 

sepanjang 1.436 km, pembangunan jalan lintas perbatasan di 

Papua sepanjang 884 km, dan pembangunan jalan sabuk 

perbatasan di Provinsi NTT sepanjang 47 km; serta (4) 

Pembangunan energi listrik (PLN dan Tenaga Surya) di 31 

Lokpri. 

Pembangunan infrastruktur diiringi dengan pembangunan 

manusia melalui program pemerintah pusat seperti Program 

Usaha Ekonomi Produktif dan Program Padat Karya. Selain 

itu, dalam rangka peningkatan potensi kawasan perbatasan 

negara dilakukan upaya pengembangan Integrated Farming 

melalui processing and packaging Beras Adan Kecamatan 

Krayan (Kabupaten Nunukan), pengembangan Padi Beliah 

Kecamatan Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), 

pengembangan Beras Raja Uncak Kecamatan Puttusibau 

Selatan (Kabupaten Kapuas Hulu), dan pengembangan 

peternakan sapi di Tasifeto Barat (Kabupaten Belu). 
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Selanjutnya, berdasarkan Perpres No. 131/2015 tentang 

Penetapan Daerah Tertinggal, jumlah kabupaten tertinggal 

mencapai 122 kabupaten pada tahun 2015-2019. Sasaran 

pokok percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam 

RKP 2016 dan 2017 antara lain: (1) Meningkatnya rata-rata 

pertumbuhan ekonomi; (2) Berkurangnya persentase rata- 

rata penduduk miskin; dan (3) Meningkatnya rata-rata Indeks 

Pembangunan Pembangunan Manusia (IPM). 

Capaian pembangunan daerah tertinggal terkait infrastruktur 

dan konektivitas antara lain: (1) Pembangunan jalan 

nonstatus di 8 kabupaten; (2) Pengadaan 7 unit kapal di 7 

kabupaten; (3) Pembangunan 3 unit tambatan perahu di 3 

kabupaten; (4) Pembangunan 7 unit jaringan irigasi di 7 

kabupaten; (5) Pembangunan 12 Kawasan Internet 

Masyarakat di 12 kabupaten; (6) Pembangunan 7 unit PLTS di 

7 kabupaten; dan (7) Pembangunan 125 unit BTS di kawasan 

perbatasan dan daerah tertinggal.  

Dalam hal pemenuhan pelayanan dasar publik, capaian 

pembangunan di antaranya adalah: (1) Pembangunan 1.806 

rumah bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT); (2) 

Pemberian bahan bangunan untuk 293 rumah warga KAT; (3) 

Pemberian bantuan Jaminan Hidup untuk 3.507 warga KAT; 

(4) Pemberian bantuan peralatan kerja, peralatan rumah 

tangga, dan bibit tanaman untuk 2.039 warga KAT; (5) 

Pembangunan 3 Rumah Sakit (RS) Pratama melalui DAK 

Bidang Kesehatan; serta (6) Pembangunan Sarana Air Bersih 

di 13 kabupaten. 

Capaian pembangunan penting lainnya terkait 

pengembangan ekonomi lokal di antaranya: (1) Bantuan 27 

unit alat pasca panen di 27 kabupaten; (2) Bantuan 5 unit 
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sarana pengembangan industri rumah tangga di 5 kabupaten; 

(3) Pemberian 11 unit bantuan traktor dan hand tractor di 11 

kabupaten; (4) Pembangunan 206 unit pasar rakyat, 7 unit 

pasar kecamatan di 7 kabupaten; (5) Pengembangan 15 

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu dan penataan 100 

kampung nelayan. 

Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

capaian pembangunan di antaranya: (1) Penempatan 1.422 

tenaga kesehatan (131 tim) Nusantara Sehat pada tahun 

2016 dan untuk tahun 2017 sampai dengan bulan Mei telah 

ditempatkan sebanyak 347 tenaga kesehatan (60 tim); (2) 

Distribusi tenaga pendidik Sarjana Mendidik di Daerah 

Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) sebanyak 2.296 

orang; (3) Distribusi Guru Garis Depan sebanyak 6.296 orang; 

(4) Pembangunan 9 paket sarana ruang kelas baru (ruang 

kelas, dan meubeler) di 9 kabupaten; (5) Penyediaan 10 

paket peralatan pendukung pusat belajar masyarakat di 10 

Kabupaten; (6) Bantuan 28 paket alat kesehatan di 7 

kabupaten; dan (7) pembangunan sarana air bersih 

komunitas di 13 kabupaten. 

6.6.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dalam pembangunan kawasan perbatasan 

antara lain: (1) Masih tingginya keterisolasian wilayah 

sehingga kurang mendukung kegiatan ekonomi sosial 

masyarakat kawasan perbatasan; (2) Belum optimalnya 

sinkronisasi dan sinergitas antar-K/L; (3) Kecenderungan 

masyarakat perbatasan untuk memperoleh pelayanan di 

negara tetangga; (4) Belum terselesaikannya dan overlapping 

claim areas beberapa segmen batas wilayah negara dengan 

kendala teknis tim perundingan (perbedaan persepsi dan 
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data dasar); (5) Pengelolaan tujuh PLBN Terpadu masih 

belum optimal untuk menciptakan pelayanan lintas batas 

yang terintegrasi; (6) Adanya ancaman konflik dengan negara 

tetangga, seperti overclaiming area, permasalahan lahan, 

dan aktifitas lintas batas ilegal; (7) Belum ada sistem untuk 

mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan 

perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis 

potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin 

pemberdayaan masyarakat perbatasan; (8) Lemahnya 

pengamanan batas wilayah di beberapa segmen batas 

negara; dan (9) Lemahnya integrasi pengelolaan dan 

pembangunan kawasan perbatasan negara. 

Permasalahan dalam perencanaan dan koordinasi 

pembangunan daerah tertinggal antara lain: (1) Belum 

finalnya penyusunan Strategi Nasional Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2015-2019 

sebagai amanat PP No. 78/2014 tentang Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal, yang di dalamnya memuat 

kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal 

dalam suatu sistem kewilayahan yang terintegrasi yang dapat 

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 

membangun daerah tertinggal; (2) Belum optimalnya 

kebijakan yang afirmatif terhadap percepatan pembangunan 

daerah tertinggal; dan (3) Lemahnya koordinasi lintas 

pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan 

pembangunan daerah tertinggal.  

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah 

tertinggal antara lain: (1) Belum adanya insentif terhadap 

sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah 

tertinggal; (2) Terbatasnya ketersediaan sarana dan 

prasarana publik dasar di daerah tertinggal; (3) Masih 
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rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat di daerah tertinggal; (4) Rendahnya aksesibilitas 

daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan 

wilayah; dan (5) Belum optimalnya pengelolaan potensi 

sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di 

daerah tertinggal.  

6.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan negara 

adalah membangun infrastruktur, meningkatkan keamanan 

wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

wilayah perbatasan melalui penyediaan kebutuhan fasilitas 

sosial dan ekonomi. Adapun strategi yang digunakan untuk 

mencapai arah kebijakan tersebut adalah: (1) Membangun 

sepuluh PKSN sebagai pusat pengembangan perbatasan 

negara; (2) Membuka isolasi lokpri melalui pembangunan 

sarana prasarana, dan penguatan sosial ekonomi masyarakat 

yang dilakukan melalui penyediaan pelayanan dasar dan 

pengelolaan komoditas lokal unggulan; (3) Membangun tujuh 

PLBN terpadu sebagai pusat pelayanan dan kegiatan lintas 

batas negara; (4) Mengamankan sumber daya wilayah dan 

batas wilayah negara; (5) Meningkatkan kualitas diplomasi 

dan kerja sama sosial-ekonomi; dan (6) Menguatkan 

kelembagaan pengelola perbatasan. 

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan 

pada: (1) Pemenuhan pelayanan dasar publik; (2) Percepatan 

pembangunan infrastruktur dan konektivitas; (3) Promosi 

potensi daerah tertinggal; dan (4) Pengembangan 

perekonomian lokal yang didukung SDM berkualitas. Arah 

kebijakan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui 

strategi: (1) Pengembangan perekonomian masyarakat; (2) 
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Peningkatan aksesibilitas penghubung ke pusat 

pertumbuhan; (3) Peningkatan kualitas SDM dan Iptek; (4) 

Pemenuhan SPM pelayanan dasar publik; (5) Pemberian 

tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan 

penyuluh pertanian; (6) Harmonisasi regulasi; (7) Pemberian 

insentif kepada pihak swasta; (8) Pembinaan terhadap 

daerah tertinggal yang terentaskan; serta (9) Percepatan 

pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 

melalui peningkatan konektivitas dan kualitas SDM, serta 

pengembangan ekonomi masyarakat berbasis komoditas 

lokal pada wilayah adat. 

 

6.7 Informasi Geospasial 

6.7.1 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama pembangunan bidang informasi geospasial 

adalah:  

Pertama, Pembuatan Peta Dasar Skala 1:5.000 Wilayah KEK 

dan Kawasan Industri (KI)/Pembuatan Peta Skala Besar. Sejak 

tahun 2015, Pemerintah telah melakukan kegiatan yang 

mendukung pembangunan KEK dan KI dengan memproduksi 

peta dasar skala 1:5.000. Di tahun 2016, dilakukan di 2 lokasi, 

yaitu wilayah Mandor dan Tanggamus. Tahun 2017, di 

wilayah Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung 

Api Api, MBTK, Morotai dan KI Palu, Bitung, Morowali, 

Jorong, Bantaeng, dan Buli. Data dasar yang digunakan untuk 

pembuatan peta tersebut beragam, seperti foto udara, light 

detection and ranging (LIDAR), dan data Citra Satelit Resolusi 

Sangat Tinggi (CSRST). Pembuatan peta dasar skala 1:5.000 

tahun 2017 dilakukan menggunakan data foto udara yang di 

rekam pada tahun 2016 dan Citra Satelit Resolusi Tinggi 
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(CSRT) yang diortorektifikasi pada tahun 2016. Tahun 2017, 

BIG juga melakukan pemotretan udara untuk KEK Arun- 

Lhokseumawe, Sorong, dan Tanjung Kelayang, serta KI 

Batulicin, Ketapang, dan Kuala Tanjung, yang pembuatan 

petanya akan dilakukan pada tahun 2018. Tahun 2017 target 

pembuatan peta dasar skala 1:5.000 sebanyak 1.375 nomor 

lembar peta (NLP)  pada 17 lokasi prioritas. 

Kedua, delineasi batas desa secara kartometrik. Kondisi batas 

desa/kelurahan di Indonesia saat ini masih bersifat indikatif 

yang menyebabkan berbagai masalah administrasi 

kependudukan dan kewilayahan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

penegasan batas desa/kelurahan secara komprehensif, salah 

satunya adalah dengan menggunakan metode kartometrik. 

Metode kartometrik mengedepankan delineasi batas desa 

secara langsung di atas peta menggunakan CSRT. Tahun 2016 

telah diselesaikan pekerjaan batas desa secara kartometrik 

sebanyak 3.123 desa/kelurahan dari total target RPJMN 

2015-2019 sebanyak 81.253 desa dan kelurahan. Sementara 

target tahun 2017, BIG akan menyelesaikan sebanyak 7.900 

desa/kelurahan. 

Ketiga, survei/data hidrografi dan pemetaan pelabuhan 

untuk pengembangan tol laut yang merupakan salah satu 

program yang tercantum dalam Nawacita dan RPJMN 2015-

2019. Tol laut berguna dalam menciptakan konektivitas 

antarwilayah sebagai sistem terintegrasi antara logistik 

nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan 

wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi. Dalam 

RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan 24 pelabuhan sebagai 

lingkup pengembangan tol laut yang terdiri dari 5 pelabuhan 

utama (hub) dan 19 Pelabuhan pengumpan (feeder). 

Pemanfaatan informasi geospasial mendukung perumusan 
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skenario pembangunan terintegrasi antara pembangunan 

transportasi laut dan pengembangan wilayah dalam kerangka 

pengembangan tol laut nasional. Kegiatan survei/data 

hidrografi dan pemetaan pelabuhan telah dilakukan di 11 

lokasi (target 24 lokasi) pelabuhan di Padang, Lampung, 

Semarang, Surabaya, Pontianak, Makassar, Kendari, 

Pantoloan, Bitung, Kupang, dan Jayapura. Pada tahun 2016 

telah dilaksanakan survei hidrografi sepanjang 38.400 line 

km, dan untuk tahun 2017 ditargetkan sepanjang 40.940 line 

km. 

Keempat, Pelaksanaan amanat Perpres No. 9/2016 tentang 

Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP)/One 

Map Policy (OMP) yaitu penyusunan Peta Penutup Lahan 

Skala 1:50.000, Peta Sistem Lahan (Morfologi) Skala 1:50.000, 

Peta Bentang Lahan (Morfometri) Skala 1:50.000. Capaian 

pada tahun 2016 telah disusun peta sistem lahan, penutup 

lahan, dan bentang lahan skala 1:50.000 di tiga provinsi yaitu 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan 

Tumur. Pada Tahun 2017 akan dilaksanakan di tiga provinsi 

pada wilayah Indonesia Tengah (Bali, NTB, dan NTT). 

Kelima, terwujudnya Sistem Informasi Penyebarluasan 

Informasi Geospasial yang handal. Undang-Undang No. 

4/2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan 

penyebarluasan informasi geospasial (IG) yang berkualitas 

handal dan dapat dipertangungjawabkan keakuratannya. 

Keterbukaan informasi dalam penyebarluasan IG melalui Ina-

Geoportal telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai tahun 

2015 melalui proyek National Spatial Data Infrastructure 

(NSDI). Selanjutnya pembangunan NSDI ini diperkuat dengan 

Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi 

Geospasial Nasional (JIGN). Adapun terobosan yang 
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dilakukan BIG pada tahun 2017 untuk meningkatkan layanan 

Ina-Geoportal adalah dengan memberikan layanan download 

data dan informasi geospasial selama 24 jam nonstop, 

melaksanakan integrasi metadata dan data spasial agar 

kualitas data dapat diketahui secara luas, memberikan 

layanan data sharing agar data geospasial (DG) dan IG dapat 

diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan dengan 

menggunakan berbagai macam software yang berbeda; (6) 

Pilar Batas RI-RDTL, merupakan bentuk penyelenggaraan 

Informasi Geospasial Dasar (IGD) dalam rangka mendukung 

data batas negara yang diakuisisi. Untuk mendapatkan data 

geospasial skala besar tersebut diperlukan akuisisi data 

melalui pemotretan udara dengan menggunakan wahana 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Pada tahun 2016, BIG telah 

melakukan pemasangan pilar batas RI-RDTL sebanyak 80 pilar 

dan dilanjutkan di tahun 2017 dengan target yang sama 

seperti tahun sebelumnya; (7) Sistem Referensi Geospasial 

Nasional (SRGN), merupakan jaring kontrol geodesi dan 

geodinamika yang terdiri dari datum horizontal, datum 

vertikal dan datum pasang surut. Bertujuan untuk 

mewujudkan satu referensi tunggal didalam kegiatan yang 

berhubungan dengan survei dan pemetaan. Pada tahun 2016 

telah dilakukan pemutakhiran terhadap 207 titik Jaring 

Kontrol Geodesi (JKG) yang berada di Pulau Sumatera. 

Sementara untuk jaring stasiun pasang surut, selama tahun 

2016 telah dilakukan pembangunan baru sebanyak sepuluh 

stasiun, yang dibangun menggunakan sistim digital real time 

sehingga data yang dihasilkan langsung terkirim secara 

otomatis ke BIG. Data yang dihasilkan tersebut digunakan 

untuk keperluan survei dan pemetaan, dan sebagai salah 

satu data pendukung Indonesia Tsunami Early Warning 

System (InaTEWS). 
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6.7.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala bidang Informasi Geospasial 

adalah: (1) Belum optimalnya peraturan terkait dengan 

pengumpulan data dan informasi geospasial; (2) Belum 

mencukupinya data dan infomasi geospasial dasar dalam 

berbagai resolusi dan berbagai skala; (3) Belum optimalnya 

data mengenai simpul jaringan dan informasi geospasial; (4) 

Keterbatasan SDM di bidang informasi geospasial di setiap 

K/L yang bertanggungjawab pada kegiatan Kebijakan Satu 

Peta (KSP) yang berpotensi memperlambat implementasi 

kegiatan tersebut; (5) Belum terbentuknya infrastruktur dan 

kelembagaan simpul jaringan IG yang komprehensif; (6) 

Belum optimalnya pemanfaatan JIGN untuk berbagi data 

yang ada di internal K/L maupun eksternal K/L karena ego 

sektoral pada masing-masing instansi; serta (7) Belum 

memadainya informasi geospasial di kawasan perbatasan 

Indonesia, dan masih adanya koordinat batas Indonesia 

dengan negara tetangga masih ada yang belum disepakati. 

6.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Berdasarkan capaian dan tantangan yang telah dijabarkan 

tersebut, maka arah kebijakan dan strategi di bidang 

informasi geospasial adalah: (1) Menyusun peraturan terkait 

pengumpulan data geospasial; (2) Melanjutkan percepatan 

penyediaan data dan informasi geospasial dasar terkait 

rupabumi, kelautan dan lingkungan pantai dalam berbagai 

skala sebagai referensi bagi masyarakat dan K/L untuk 

menyelenggarakan kegiatan informasi geospasial sesuai 

kebutuhan; (3) Memperkuat simpul jaringan dalam Jaringan 

Informasi Geospasial Nasional (JIGN); (4) Menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan 
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kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan dan 

penyebaran data dan informasi geospasial; (5) Mendorong 

prioritas terhadap pembangunan dan pembinaan simpul 

jaringan, baik yang di pusat maupun di daerah; (6) 

Mengoptimalkan fungsi penghubung simpul jaringan dalam 

mengimplementasikan pertukaran dan penyebarluasan IG; 

serta (7) Melakukan percepatan penyusunan peta pulau-

pulau terluar dan terdepan dalam memenuhi kebutuhan 

pemerintah pusat maupun daerah akan data dan informasi 

kawasan perbatasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

BAB 7  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 

DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang 

sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan 

pembangunan dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan 

negara. Bidang ini menjadi tulang punggung sebagai penyedia 

pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. 

Kebijakan dan capaian bidang sumber daya alam dan 

lingkungan hidup merupakan modal utama pembangunan 

untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menjaga 

kualitas lingkungan hidup. 

 

7.1 Sumber Daya Mineral dan Pertambangan 

7.1.1 Capaian Utama Pembangunan  

Pada tahun 2015, produksi batubara mencapai 461 juta ton 

dengan penggunaan dalam negeri 86 juta ton atau sekitar 

18,60 persen. Selanjutnya pada tahun 2016, produksi 

batubara dapat dikendalikan menjadi 434 juta ton dengan 

penggunaan dalam negeri 90 juta ton atau sekitar 20,80 

persen. Kebijakan peningkatan Domestic Market Obligation 

BAB 7 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM  

DAN LINGKUNGAN HIDUP 
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(DMO) ini dilakukan dalam rangka mewujudkan prinsip 

sumber daya energi sebagai modal pembangunan, sehingga 

pasokan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik dan 

industri dapat terjamin.  

Produksi mineral utama tahun 2016 meliputi katoda tembaga 

246 ribu ton, emas 91 ton, perak 322 juta ton, timah 62,80 ribu 

ton, produk olahan nikel 860 ribu ton dan  nikel matte 78,70 

ribu ton. Produksi timah dan nikel matte mengalami 

penurunan pada tahun 2016 (Tabel 7.1). 

Tabel 7.1 

Produksi Batubara dan Mineral Utama 

 Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 

Batubara juta ton 421 461 434 62,21 

Katoda Tembaga ribu ton 233 197 246 20,65 

Konsentrat 

Tembaga 

ribu ton 1.516 2.419 2.666 414 

Emas ton 67 85,51 91 17,72 

Perak ton  269,40

4 

322 60,85 

Timah ribu ton 74 70,30 62,80 6,37 

Produk Olahan 

Nikel (FeNi + NPI) 

ribu ton 118 358 860 106,16 

Nikel Matte ribu ton 80 82 78,70 17,48 

Konsentrat Besi juta ton 1,20 3,60 3,70 0,36 

Sumber: Kementerian ESDM, 2017 

Catatan: *) Realisasi sampai dengan Akhir Maret 2017 (Angka Sementara) 

Pada tahun 2015 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) dari subsektor mineral dan batubara mencapai 

Rp29,63 triliun, sementara realisasi investasi sektor mineral 

dan batubara sebesar USD5.152,00 juta. Pada tahun 2016, 

PNBP mineral dan batubara menurun menjadi sebesar 
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Rp27,21 triliun dan investasi sektor mineral dan batubara 

meningkat menjadi USD7.227,90 juta. Pada tahun 2017, target 

PNBP subsektor mineral dan batubara menjadi sebesar 

Rp32,40 triliun, dan investasi meningkat sebesar Rp82 triliun. 

Gambar 7.1 
Produksi Batubara dan Mineral Utama 

 Tahun 2014-2017 

 

 
Sumber: Kementerian ESDM, 2017 

Sebagai implementasi peningkatan nilai tambah mineral pada 

tahun 2016, telah terbangun sebanyak dua unit smelter 

dengan realisasi investasi sebesar USD1,25 juta. Kondisi ini 
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menurun dibanding dengan tahun 2015 sebanyak lima unit 

smelter dengan realisasi investasi smelter sebesar USD2,28 

juta. Pada triwulan I tahun 2017 telah terbangun satu unit 

smelter Pig Iron yang berlokasi di Sukabumi Jawa Barat 

dengan nilai investasi sebesar USD11,30 juta. 

Pembenahan administrasi perizinan pertambangan 

dilaksanakan dengan penataan Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) dan proses renegosiasi kontrak/perjanjian 

pertambangan. Pembenahan administrasi perizinan 

pertambangan diharapkan dapat mendorong pada 

peningkatan penerimaan negara. Penataan IUP sampai Mei 

2017 berhasil merekapitulasi sebanyak 8,60 ribu IUP yang 

terdata di seluruh Indonesia, dari jumlah tersebut sebanyak 

5,99 ribu IUP berstatus clear and clean sedangkan sisanya 

masih bermasalah karena tumpang tindih wilayah dan 

administratif.  

Kemajuan proses renegosiasi kontrak atau perjanjian 

pertambangan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan akhir 

2016 ditandai dengan penandatanganan naskah amandemen 

sebanyak 9 perusahaan Kontrak Karya (KK) dan sebanyak 22 

perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batubara (PKP2B). Selanjutnya pada bulan April 2017 juga 

telah ditandatangani naskah amandemen sebanyak 12 

perusahaan KK dan 14 perusahaan PKP2B.   

7.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang muncul dalam penataan pertambangan 

dan peningkatan nilai tambah mineral adalah: (1) Proses revisi 

UU No. 29/2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

masih belum selesai; (2) Terbatasnya infrastruktur, terutama 

energi/listrik dan transportasi; (3) Belum berkembangnya 
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industri hilir domestik untuk menyerap produk tambang yang 

sudah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi; (4) 

Menurunnya harga komoditas mineral yang menyebabkan 

tingkat keekonomian proyek pembangunan fasilitas 

pemurnian menurun dan sulitnya mendapatkan dukungan 

finansial dari investor maupun perbankan; (5) Belum 

optimalnya penegakan hukum penanganan Pertambangan 

Tanpa Izin (PETI) yang menyebabkan kerusakan lingkungan; 

dan (6) Proses administrasi integrasi inspektur tambang dari 

daerah ke pusat belum selesai. 

7.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah produk tambang 

serta optimalisasi kaidah konservasi pertambangan melalui 

pembenahan PETI dan penerapan pertambangan 

berkelanjutan.  

Strategi peningkatan nilai tambah produk tambang 

diantaranya melalui: (1) Peningkatan efektivitas penerapan 

pola DMO untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku di 

dalam negeri dengan membatasi ekspor produk tambang 

strategis; (2) Peningkatan sinergitas antara pengembangan 

industri pengolahan bahan tambang dengan pengembangan 

industri manufaktur; (3) Penerapan insentif fiskal dan 

nonfiskal untuk mendorong investasi pengembangan industri 

pengolahan dan pemurnian dalam negeri; serta (4) 

Peningkatan kepastian hukum pengusahaan pertambangan, 

terutama terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian di 

dalam negeri. 

Strategi penanganan PETI dan penerapan pertambangan 

berkelanjutan dilakukan melalui: (1) Penegakan standar 
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pertambangan berkelanjutan; (2) Pembinaan dan 

pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan 

bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan 

lingkungan dan peningkatan hasil tambang; (3) Pengelolaan 

dan peningkatan jumlah inspektur tambang di provinsi pasca 

berlakunya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

(4) Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area 

pascatambang; dan (5) Formalisasi aktivitas pertambangan 

tanpa izin. 

 

7.2 Kehutanan 

7.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Salah satu agenda pemerintah bidang kehutanan yang 

tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah kebijakan reforma 

agraria melalui: (1) Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria 

(TORA), (2) Pemberian akses masyarakat terhadap kawasan 

hutan melalui Perhutanan Sosial (PS), dan (3) Peningkatan 

kontribusi sektor kehutanan dalam pariwisata nasional, serta 

(4) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 

Pemberian beberapa kawasan hutan kepada masyarakat 

dalam bentuk TORA diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, seperti 

melalui pemberian kepastian hak atas tanah. Pemberian TORA 

dan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat sesuai 

dengan Nawacita ke-3 dan ke-5. 

Penyediaan TORA dari kawasan hutan ditargetkan seluas 

minimal 4,10 juta hektar. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017, 

telah teridentifikasi 4,80 juta hektar kawasan hutan sebagai 

obyek TORA yang akan diberikan kepada masyarakat, dan 
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hingga Mei 2017 seluas 707.346 hektar kawasan hutan telah 

diberikan kepada masyarakat melalui skema pelepasan 

kawasan hutan yang dalam perjalanannya dimasukkan ke 

dalam skema TORA. Dalam konteks mewujudkan pemerataan 

ekonomi yang berkeadilan, TORA berusaha untuk mendorong 

pemerataan ekonomi masyarakat, terutama bagi petani yang 

tidak memiliki lahan (landless farmers), serta membangun 

produktivitas masyarakat dan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi domestik. 

Mengingat akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan 

masih sangat kecil jika dibandingkan dengan 

korporasi/perusahaan, maka pemerintah menjadikan PS 

sebagai salah satu upaya pemberian akses tersebut, sehingga 

diharapkan dapat mencapai pemerataan ekonomi masyarakat 

yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 

Perhutanan sosial berupaya melakukan transformasi secara 

legal ke dalam perekonomian nasional sebagai sentra 

produksi hasil hutan berbasis desa. Kebijakan ini bertitik berat 

pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, 

penguasaan/akses, dan penggunaan lahan yang dilaksanakan 

melalui jalur TORA dan PS. Hal ini sesuai dengan kebijakan 

yang telah diluncurkan, yaitu Kebijakan Pemerataan Ekonomi 

(KPE) yang bertumpu tiga pilar meliputi lahan, kesempatan, 

dan SDM. 

Sementara itu, PS berperan memberikan akses legal kepada 

masyarakat sekitar hutan berupa hak pengelolaan Hutan Desa 

(HD), izin usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), 

izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan, serta penetapan dan 

pencantuman hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat 

dan kelestarian sumber daya hutan, sehingga dapat 
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mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan 

pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan. Secara kumulatif 

sampai dengan Juni 2017, realisasi luas hutan yang dikelola 

masyarakat seluas 1,00 juta hektar dari target 12,70 juta 

hektar yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Luasan 

kawasan hutan yang akan dikelola masyarakat akan terus 

ditingkatkan setiap tahun dalam bentuk HD, HKm, HTR dan 

Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat. 

Gambar 7.2 

Capaian Perhutanan Sosial (Ha) 

Tahun 2014 – Juni 2017 

Sumber: Kementerian LHK, 2017 

Di sektor pariwisata, industri pariwisata di kawasan konservasi 

(Taman Nasional/TN dan Taman Wisata Alam/TWA) dapat 

mengurangi kesenjangan perekonomian dan meningkatkan 

pemerataan perekonomian antara masyarakat desa dan kota, 

melalui kesempatan usaha di bidang jasa wisata alam seperti 

jasa transportasi, jasa informasi wisata, dan lain-lain. 
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Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di hutan 

konservasi didominasi oleh wisatawan nusantara yang 

mencapai 7,69 juta orang dan wisatawan mancanegara sekitar 

481 ribu orang pada tahun 2016. Pemanfaatan hutan 

konservasi mempunyai manfaat bagi masyarakat terutama 

dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

yang berkeadilan sesuai dengan Nawacita ke-7. 

Isu lain di sektor kehutanan adalah kebakaran hutan dan lahan 

(karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 di beberapa wilayah 

Indonesia. Isu ini telah menjadi perhatian yang serius baik 

secara nasional maupun internasional. Upaya-upaya yang 

telah dilakukan untuk mengantisipasi agar kejadian kebakaran 

sebagaimana terjadi pada tahun 2015 tidak terulang lagi, 

antara lain: (1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

program antarpusat dan daerah serta pihak nonpemerintah; 

(2) Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan TNI dan 

Polri dalam pengendalian karhutla; (3) Meningkatkan 

kesadaran, kampanye, dan pameran pengendalian karhutla 

(sosialisasi melalui media cetak, elektonik dan media sosial, 

Fatwa MUI tentang larangan membakar hutan, SMS blast); (4) 

Melaksanakan Bimtek tim lapangan (TNI, Polri, masyarakat, 

dan swasta); (5) Membangun bangunan fisik pencegahan 

karhutla (sekat kanal, sumur bor, embung); (6) Melakukan 

monitoring dan deteksi dini; (7) Meningkatkan upaya 

penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar 

hutan dan lahan; (8) Meningkatkan patroli terpadu 

pencegahan karhutla dengan melibatkan TNI, Polri, dan 

masyarakat; dan (9) Meningkatkan keterlibatan masyarakat 

dalam pencegahan karhutla di tingkat tapak.  
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Upaya lain yang terus dilakukan adalah pengaturan tata kelola 

gambut dan langkah pencegahan lainnya seperti pemantauan 

titik api dan penegakan hukum. Pada tahun 2016 tidak ada 

gangguan asap yang berarti di beberapa provinsi rawan 

kebakaran dan pada tahun 2017 diupayakan tidak terjadi 

kebakaran. 

Gambar 7.3 

Capaian Penurunan Jumlah Hot Spot 

Tahun 2014 - 2017 

 

Sumber: Kementerian LHK, 2017 

Gambar 7.3 menunjukkan pada tahun 2016 telah terjadi 

penurunan jumlah hot spot yang mencapai 82,21 persen 

berdasarkan sumber satelit NOAA 19, sementara berdasarkan 

sumber satelit Terra Aqua mencapai 94,55 persen. Penurunan 

luas kebakaran sampai dengan Desember 2016 mencapai 

88,00 persen (gambut dan nongambut). Pada tahun 2016 

secara nasional asap tidak menyebabkan gangguan 

epoleksosbud seperti tahun 2015 dan secara regional tidak 

dilaporkan adanya asap melintas batas. Terjadi penurunan 
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luas karhutla yang sangat signifikan dari 2,6 juta hektar pada 

tahun 2015 menjadi hanya 0,43 juta hektar pada tahun 2016. 

Perbandingan jumlah hot spot sepanjang tahun 2016 dan 

hingga Juni 2017, terjadi penurunan cukup drastis dari 3.915 

titik menjadi 319 titik (91,85 persen) berdasarkan Satelit 

NOAA. Sedangkan berdasarkan Satelit Terra/Aqua NASA 

terjadi penurunan dari 3.844 titik menjadi 157 titik.  

Gambar 7.4 

Capaian Penurunan Luas Kebakaran (Hektar) 

Tahun 2014 - 2017 

  
Sumber: Kementerian LHK, 2017 

7.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Tantangan utama implementasi kebijakan penyediaan TORA 

dari kawasan hutan dan PS terletak pada ketersediaan lahan. 

Potensi kawasan hutan untuk TORA secara umum terdapat di 

provinsi yang kurang padat penduduk, sementara kebutuhan 

redistribusi lahan terjadi di wilayah padat penduduk seperti di 

pulau Jawa. 

Tantangan impementasi PS, antara lain: (1) Memastikan 

dokumen perencanaan pembangunan  provinsi (RPJMD) telah 
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mengintegrasikan rumusan, tujuan, dan target PS yang 

menjadi rujukan SKPD terkait; (2) Percepatan penyusunan 

peraturan pelaksanaan dalam rangka penyerahan 

kewenangan pengelolaan sumber daya alam termasuk urusan 

kehutanan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah 

provinsi sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; dan (3) Penyelesaian konflik tenurial (penguasaan 

lahan).  

Tantangan terkait dengan objek wisata di hutan/pariwisata 

alam adalah konektivitas dan aksesibilitas destinasi wisata 

Indonesia yang relatif masih rendah jika dibandingkan dengan 

beberapa negara ASEAN lainnya. Selain itu, kunjungan 

wisatawan tidak merata pada semua kawasan konservasi dan 

masih terfokus di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang 

diperkirakan beberapa kawasan konservasi telah melampaui 

daya dukung. Di samping itu, masih sangat terbatasnya sarana 

dan prasarana wisata alam. 

Tantangan terkait dengan karhutla masih sangat besar. 

Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat 

Indonesia tapi juga beberapa negara tetangga seperti 

Singapura dan Malaysia. Untuk melakukan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan yang cukup masif, Pemerintah 

mengerahkan semua elemen negara dan masyarakat. 

Koordinasi dan sinergitas antarsemua elemen dalam 

penanganan karhutla sangat dibutuhkan untuk menjaga iklim 

investasi dalam rangka mewujudkan pemerataan yang 

berkelanjutan.  

7.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan kontribusi 

sektor kehutanan dalam perekonomian melalui pemberian 
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akses dan aset kawasan hutan, pengembangan ekowisata, 

sekaligus penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan 

yang lebih efektif dan efisien. Strategi pemberian akses dan 

aset kawasan hutan dalam bentuk TORA, diantaranya: (1) 

Penerbitan Kepmen LHK No. SK.180/Menlhk/Setjen/ 

KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan 

Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria 

(TORA); (2) Penyiapan dan pemuktahiran data dan peta 

kawasan hutan untuk TORA; (3) Penyelesaian pelepasan 

kawasan hutan untuk TORA; serta (4) Penataan batas kawasan 

hutan untuk penyelesaian TORA. 

Strategi pemberian akses kawasan hutan dalam bentuk PS 

diantaranya melalui: (1) Meningkatkan upaya pembentukan 

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di 

provinsi; (2) Menyiapkan aplikasi PS secara online; dan (3) 

Menata ulang penataan pemanfaatan hutan Perhutani untuk 

kemajuan masyarakat, dengan cara penataan langsung oleh 

pemerintah. Terkait pengembangan ekowisata, strategi yang 

dilakukan diantaranya melalui: (1) Penyediaan dan 

penambahan sarana dan prasarana pendukung pariwisata 

alam pada destinasi wisata alam di daerah; (2) Penyediaan dan 

perbaikan sarana transportasi dan telekomunikasi serta 

infrastruktur pendukungnya; (3)  Menciptakan dan 

memberikan jaminan iklim politik dan keamanan bagi 

pengunjung mancanegara serta meningkatkan promosi 

melalui berbagai media; (4) Mempertegas posisi dukungan 

sumber daya hutan dan lingkungan untuk mendorong 

perekonomian; dan (5) Meluncurkan Program “Ayo ke Taman 

Nasional”. 
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Untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan strategi 

yang dilakukan meliputi: (1) Meningkatkan koordinasi dan 

sinkronisasi program antarpusat dan daerah serta pihak 

nonpemerintah; (2) Meningkatkan koordinasi dan patroli 

terpadu dengan TNI dan Polri serta masyarakat dalam 

pengendalian karhutla; (3) Meningkatkan sosialisasi melalui 

media cetak, elektonik dan medsos, fatwa MUI tentang 

larangan membakar hutan, dan SMS blast); (4) Melaksanakan 

bimbingan teknis tim lapangan (TNI, Polri, masyarakat, dan 

swasta); (5)  Membangun bangunan fisik pencegahan Karhutla 

(sekat kanal, sumur bor, dan embung) untuk monitoring dan 

deteksi dini; dan (6) Penegakan hukum perusahaan yang 

membakar hutan dan lahan.  

 

7.3 Sumber Daya Air 

7.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Ketahanan air menjadi salah satu agenda pembangunan 

nasional dalam RPJMN 2015-2019 sebagai elaborasi dari 

sembilan agenda prioritas atau Nawacita Indonesia. 

Ketahanan air mendukung Nawacita ke-7 yaitu mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik.   

Capaian target sasaran pembangunan ketahanan air yang 

terkait dengan pemulihan DAS dan peningkatan jumlah mata 

air di 15 DAS prioritas dalam RPJMN 2015-2019 telah ditangani 

sesuai dengan target yang ditentukan. Sedangkan 

pengurangan luasan lahan kritis sampai dengan tahun 2019 

yang semula ditargetkan 5,50 juta hektar, baru dicapai 1,50 

juta hektar, disebabkan karena kesulitan dalam pencarian 
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kawasan hutan yang clear and clean, untuk dilaksanakan 

kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan. 

Capaian lain yang sudah dilakukan sampai dengan awal tahun 

2017 antara lain terselesaikannya status 10 DAS lintas negara, 

pulihnya kesehatan 13 DAS prioritas serta 

terjaganya/meningkatnya jumlah mata air pada 8 DAS 

prioritas. 

Terkait pembangunan waduk dalam rangka peningkatan 

kapasitas air baku nasional serta ketersediaan air irigasi, 

dalam kurun waktu 2015-2016 telah diselesaikan 

pembangunan 7 waduk dari 19 waduk yang ditargetkan. 

Penyelesaian pembangunan ketujuh waduk tersebut juga 

berhasil meningkatkan kapasitas/daya tampung air menjadi 

16,81 miliar meter kubik di tahun 2016. Capaian target 

penyelesaian pembangunan bendungan pada tahun 2015 

sebanyak 5 buah dan pada tahun 2016 sebanyak 2 buah, 

masih di bawah 50 persen dari target yang tercantum dalam 

RPJMN 2015-2019. 

Hal tersebut berdampak pada capaian peningkatan kapasitas 

tampung pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,81 miliar meter 

kubik, atau lebih rendah 2,60 persen dari target peningkatan 

kapasitas tampung pada tahun 2016 sebesar 17,26 miliar 

meter kubik. Penyelesaian pembangunan bendungan sampai 

dengan tahun 2016 sebanyak tujuh buah tersebut belum 

dapat mencapai target peningkatan ketersediaan air irigasi 

yang bersumber dari waduk sebesar 11 persen, karena 

jaringan irigasi yang memanfaatkan air dari waduk masih 

dalam pelaksanaan. Rencana pemanfaatan Waduk Jatigede 

untuk Daerah Irigasi Rentang masih menunggu selesainya 



7-16 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi Rentang yang 

direncanakan dimulai pada tahun 2018. 

Tabel 7.2 

Capaian Ketahanan Air Tahun 2014 - 2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

Kapasitas air baku 

nasional (kumulatif) 

m3/dtk 51.44 69.50 75.65 - **) 

Pembangunan waduk 

(kumulatif 5 tahun) 

waduk 16 29 30 - **) 

Ketersediaan air 

irigasi yang 

bersumber dari 

waduk 

persen 

 

11 11 11 11 

Penyelesaian status 

DAS lintas negara 

DAS - 3 7 10 

Rehabilitasi hutan 

dan lahan di dalam 

KPH dan DAS 

ha 449.630 239.287 1.504.890 865*) 

Pulihnya kesehatan 

15 DAS Prioritas  

DAS - 8 13 - 

Terjaganya/meningka

tnya jumlah mata air 

di 15 DAS prioritas 

melalui konservasi 

sumber daya air 

DAS - 8 8 1*) 

Kapasitas/Daya 

Tampung 

miliar 

m3 

15,800 16,620 16,623 - **) 

Rata-rata kapasitas 

desain pengendalian 

struktural dan non 

struktural banjir  

tahun 5-25 5-25 10-25 - **) 

Sumber: Kementerian PU Pera dan Kementerian LHK, 2017 

Catatan: *) Realisasi sampai dengan Akhir Juni 2017  

                **) Data belum tersedia 
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Untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air, pada 

tahun 2015 telah dilakukan revitalisasi Gerakan Nasional 

Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA), yang merupakan 

kolaborasi delapan K/L yang dituangkan dengan nota 

kesepahaman  dan dilengkapi kelompok kerja pada masing-

masing K/L. 

Berdasarkan Nota Kesepahaman  tersebut pada tahun 2016 

dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan 

melakukan penanaman pohon serentak di Tuban Jawa Timur 

dan Pulau Samosir Sumatera Utara. Pada tahun 2017, 

koordinasi dan sinkronisasi baik secara internal maupun 

antarkementerian terus dilanjutkan dalam menyusun 

program dan melakukan pembinaan serta pendampingan. 

Kegiatan tersebut meliputi: (1) Revitalisasi situ dan embung di 

wilayah Jabodetabek; (2) Koordinasi revitalisasi situ dan 

embung di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota 

Depok; serta (3) Penelusuran Sungai Ciliwung dan Cisadane.  

7.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Berdasarkan capaian yang ada menunjukkan bahwa sampai 

saat ini pelaksanaan kebijakan ketahanan air belum optimal 

yang ditandai dengan adanya beberapa permasalahan yang 

belum dapat ditangani. Permasalahan yang masih dihadapi 

meliputi: (1) Degradasi lahan hutan di dalam DAS; (2) 

Degradasi lahan milik dan alih fungsi lahan; (3) Kelembagaan, 

kewenangan, dan koordinasi yang belum tepat dalam 

mendukung tercapainya sasaran; (4) Regulasi yang ada belum 

dapat mendukung satu dengan lainnya; (5) Peningkatan 

kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pesatnya 

pertumbuhan  penduduk; (6) Kurangnya sarana dan prasarana 
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pengendali banjir; dan (7) Kurang  efisiennya  pemanfaatan  air 

pada sisi perilaku. 

Sementara itu, hal penting yang menjadi perhatian adalah 

kondisi danau dan sungai yang saat ini mengalami 

peningkatan sedimentasi dan erosi, degradasi kualitas air, dan 

peningkatan sampah. Hingga saat ini, belum ada institusi 

sebagai leading sector dalam pengelolaan danau karena 

belum ada regulasi dan penetapan kelembagaannya. 

Pengelolaan danau dilakukan masih secara parsial di tingkat 

pusat dan daerah. Upaya pengelolaan danau telah dituangkan 

dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Danau 

sebagai turunan dari Undang-Undang No. 7/2004 tentang 

Sumber Daya Air. Namun, UU tersebut dibatalkan melalui 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, 

sehingga proses penyusunan PP tersebut terhenti. 

7.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan upaya 

pencapaian ketahanan air yang lebih baik, melalui konservasi 

sumber daya air secara vegetatif dan sipil teknis (infrastruktur) 

yang didukung optimalisasi kelembagaan dan regulasi. 

Strategi konservasi sumber daya air secara vegetatif 

diantaranya dilakukan melalui: (1) Meningkatkan koordinasi 

dan kerja sama pengelolaan daerah hulu yang melibatkan 

pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat; (2) 

Mengupayakan kebijakan tata ruang dan pengembangan 

daerah yang memperhatikan kelestarian lingkungan; dan (3) 

Meningkatkan upaya pencegahan dalam bentuk rehabilitasi 

hutan dan lahan yang terfokus di daerah rawan bencana serta 

daerah produksi pertanian. 

http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2015/02/putusan_sidang_2131_85_PUU_2013-UU_SumberDayaAir-Dikabulkan-telahucap-18Feb2015-FINAL-wmActionWiz.pdf
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Secara sipil teknis/infrastruktur, strategi konservasi sumber 

daya air yang dilakukan adalah: (1) Mempercepat 

implementasi pembangunan fisik infrastruktur sumber daya 

air; (2) Mensinergikan sistem pemantauan di instansi terkait; 

(3) Menyusun masterplan pengelolaan kawasan danau 

(termasuk pengendalian banjir); dan (4) Pembangunan  

struktur pengendali sedimen dan mitigasi pencemaran sungai. 

Strategi kelembagaan dan regulasi ketahanan air diantaranya 

dilakukan melalui: (1) Mendorong sinergitas kegiatan Gerakan 

Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) maupun 

forum pengelolaan DAS dan tim koordinasi pengelolaan 

sumber daya air Wilayah Sungai (WS); (2) Pembaharuan aspek 

legal implementasi kebijakan pengelolaan danau melalui 

penyiapan peraturan presiden; dan (3) Mempercepat proses 

penyusunan Undang-undang Sumber Daya Air yang baru.  

 

7.4 Lingkungan Hidup 

7.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan 

seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai 

konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program 

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan 

pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan 

pembangunan berkelanjutan.  Untuk itulah perlunya Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa 

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan 

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program.  
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib dilaksanakan ke 

dalam penyusunan atau evaluasi: (1) Rencana tata ruang 

wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, 

RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan (2) Kebijakan, Rencana, 

dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak 

dan/atau risiko Lingkungan Hidup. 

Peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan 

dicapai dengan mengurangi risiko akibat paparan bahan 

berbahaya beracun (B3), limbah B3, dan sampah. Untuk 

mendukung pengurangan timbulan sampah dan pengendalian 

limbah B3, diperlukan instrumen dan regulasi yang tepat.  

Beberapa terobosan telah dilakukan di bidang pengelolaan 

sampah pada tahun 2016. Pertama, penyesuaian kebijakan 

penanganan sampah dengan partisipasi yang luas dari 

masyarakat untuk mengatasi sampah dan pemanfaatan 

secara ekonomis, pengembangan circular economy, 

diantaranya dengan dukungan bersama corporate social 

obligation (CSO) dan swasta.  Pemerintah telah pula 

membentuk forum Independen Dewan Pengarah Pengelolaan 

Sampah Nasional, dan menangani upaya penanganan sampah 

sambil memanfaatkannya sebagai sumber energi di kota 

Jakarta, Bandung, Surabaya, Tangerang, Makasar, Semarang, 

dan Surakarta. Selain itu, lima kota memanfaatkan gas metan 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai sumber listrik dan 

72 kota memanfaatkan gas metan TPA sebagai sumber energi. 

Kedua, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah, yaitu Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), Urban 

Farming (rumah kompos), energi terbarukan dari pengelolaan 

sampah; penerapan Extended Producer Responsible (EPR) dan 
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multistakeholders responsibility; serta penghargaan kota 

bersih, sehat, teduh, dan berkelanjutan (ADIPURA). 

Ketiga, pengembangan berbagai terobosan yang datang dari 

masyarakat dengan fasilitasi Pemerintah. Industri kecil daur 

ulang, seperti daur ulang plastik telah berkembang di 

masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berinisiatif untuk 

melakukan penanganan sampah di sungai dan sampah laut. 

Indonesia, Norwegia, Kosta Rika, dan tujuh negara lainnya 

turut menjadi champion country. 

Keempat, pencanangan penurunan volume sampah plastik di 

laut hingga 70 persen sampai dengan tahun 2025 dimulai dari 

26 lokasi Kota Pantai dan Sungai yang meliputi Manado, Bali, 

Kepulauan Seribu, Surabaya, Labuan Bajo, Banjarmasin, 

Palembang, Gili Trawangan, Makassar, Raja Ampat, dan lain-

lain. 

Tabel 7.3 menunjukkan jumlah sampah yang terkelola dari 

tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah 

sampah yang tertangani sekitar 48,75 juta ton, meningkat dari 

tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan 

dalam pemantauan dan pembinaan oleh pemerintah kepada 

industri yang mengelola limbah B3. 

Tabel 7.3 

Jumlah Sampah dan Limbah B3 yang Dikelola (Juta Ton) 

Tahun 2014 - 2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017*) 

Sampah - 37,38 48,75 50,45 

Limbah B3 - 124,85 296,89 319,59 

B3 - 0,30 1,56 1,79 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017 

Catatan: *) Realisasi sampai dengan awal Juli 2017 (Angka Sementara) 
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Adapun terobosan yang telah dilakukan di bidang penanganan 

Merkuri pada tahun 2016, antara lain: (1) Pemetaan lahan 

terkontaminasi utamanya merkuri dan membangun peran 

pengendalian penggunaan merkuri; dan (2) Pemulihan areal 

penambangan emas skala kecil, termasuk masyarakat yang 

terkena dampak.   

Dari 1.062 lokasi pertambangan emas, telah diverifikasi 

sebanyak 352 lokasi. Hasilnya adalah terdapat 74 persen 

bentuk pertambangan berbentuk PETI, lokasi tambang 

sebesar 86 persen berada di areal luar kawasan hutan (Areal 

Penggunaan Lain atau APL), jenis tambang menyebar dari 

pasir batu (37 persen), emas (25 persen), batu kuarsa (8 

persen), dan lain-lain.  

Terkait pengelolaan keanekaragaman hayati, Pemerintah 

telah melakukan pemutakhiran strategi dan rencana aksi 

keanekaragaman hayati dalam dokumen Indonesia 

Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020.  

Pemutakhiran ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan 

implementasi IBSAP di masa yang akan datang, sekaligus 

menyesuaikan dengan arah dan target global dalam Aichi 

Target (target global untuk mengurangi laju kehilangan 

keanekaragaman hayati). Indonesia memiliki 22 target 

nasional pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun 

mengikuti kerangka Aichi Target yang telah disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan nasional.  Dokumen yang telah 

diperbarui ini diharapkan lebih mudah dipahami oleh para 

pihak, sehingga mempermudah para pemangku kepentingan 

dalam perumusan kebijakan pengelolaan hayati secara 

berkelanjutan. Pemutakhiran IBSAP dilakukan secara 

partisipatif dengan melibatkan berbagai proses yang 
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difasilitasi oleh Pemerintah, dengan melibatkan lembaga yang 

memiliki kapasitas untuk pengumpulan data dan informasi 

terkait keanekaragaman hayati, lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam pengarusutamaan keanekaragaman 

hayati, serta lembaga yang bertanggung jawab untuk 

melakukan evaluasi dan kaji ulang pada berbagai aspek.     

Strategi dan rencana aksi yang dituangkan dalam IBSAP 

bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga memerlukan 

koordinasi yang kuat dalam pelaksanaan dan pemantauan 

pelaksanaannya.   

7.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan pada KLHS adalah antara lain: (1) Belum semua 

Kebijakan, Rencana dan/atau Program dilakukan KLHS; (2) 

Penyusunan KLHS yang dilakukan paralel dengan penyusunan 

Kebijakan, Rencana dan/atau Program; (3) Belum ada 

sinergitas antara KLHS dengan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lainnya.   

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, 

meliputi: (1) Pemerintah kabupaten/kota belum 

memprioritaskan kewajiban penanganan sampah sesuai UU 

No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah; (2) Sarana dan 

prasarana yang belum memadai; (3) Belum adanya sinergitas 

antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah; dan 

(4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah. Di tingkat regional, permasalahan timbulan sampah 

yang tinggi dan sampah pantai-laut (sampah plastik) 

merupakan permasalahan yang saat ini dihadapi. 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah 

plastik di laut terbesar di dunia setelah Tiongkok.  
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Di bidang pencemaran, permasalahan yang dihadapi di tingkat 

nasional adalah jumlah usaha skala kecil yang menghasilkan 

air limbah semakin meningkat. Di tingkat regional berupa air 

limbah Usaha Skala Kecil (USK) belum dapat ditangani oleh 

Pemda, dan di tingkat global, yaitu Air limbah USK 

menghasilkan emisi CO2 yang termasuk gas rumah kaca dan 

mempengaruhi perubahan iklim. 

Dalam penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

terutama upaya penghapusan merkuri, dibutuhkan 

penanganan terintegrasi lintas sektor agar lebih efektif. Selain 

itu, diperlukan tindakan jangka pendek untuk mengurangi 

risiko paparan merkuri ke badan air hingga manusia.  

7.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi terkait dengan instrumen 

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup di tingkat nasional adalah (1) penyusunan model daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (2) 

pengarusutamaan pertimbangan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan ke dalam dokumen perencanaan 

pembangunan nasional dan daerah; (3) monitoring 

pelaksanaan penyusunan KLHS di tingkat nasional dan daerah.  

Arah kebijakan terkait lingkungan hidup difokuskan pada 

upaya pengelolaan sampah, menurunkan tingkat 

pencemaran, dan penanganan merkuri. Strategi terkait 

dengan permasalahan pengelolaan sampah di tingkat nasional 

adalah:  (1) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah; (2) Alih teknologi dalam pengelolaan sampah; dan (3) 

Dorongan untuk Pemda berupa kebijakan dan fasilitasi. Di 

tingkat regional perlu dikembangkan kerja sama bilateral 

maupun multilateral dalam pengelolaan sampah.  Sedangkan 
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di tingkat global perlu dibangun dukungan kerja sama bilateral 

maupun multilateral yang juga terlibat aktif dalam 

pembahasan kebijakan dan konvensi internasional.   

Strategi terkait penurunan tingkat pencemaran yaitu: (1) 

Penyadaran para pelaku USK untuk bertanggung jawab dalam 

mengolah limbah yang dihasilkan; dan (2) Pembangunan 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan biodigester kotoran 

ternak serta fasilitas pemanfaatan gas metan (biogas) melalui 

mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Terkait penanganan merkuri, strategi yang dilakukan adalah: 

(1) Menyiapkan regulasi untuk merevisi PP No.74/2001 

tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; (2) 

Menyiapkan substitusi merkuri dengan materi yang lebih 

aman bagi masyarakat dan lingkungan; (3) Menghentikan 

penggunaan merkuri di Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) 

khususnya di kampung Sampay, Desa Lebak Situ, Kecamatan 

Lebag Gedong, Kabupaten Lebak; dan (4) Merancang 

penanganan merkuri pada PESK di Gunung Botak, Maluku. 

Pemerintah melalui focal point pengelolaan keanekaragaman 

hayati, perlu melakukan kajian aspek kelembagaan, 

peningkatan kapasitas, komunikasi, pendidikan dan 

penyadartahuan, Balai Kliring Kehati, serta pelaporan 

nasional.   

 

7.5 Perubahan Iklim dan Bencana 

7.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam konteks penanganan perubahan iklim, Pemerintah 

telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca 
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(GRK) sebesar 26 persen pada tahun 2020 dan sebesar 29 

persen dengan usaha sendiri sampai dengan 41 persen 

dengan bantuan dari luar negeri pada tahun 2030. Komitmen 

ini tertuang dalam Intended Nationally Determined 

Contributions (INDC) yang telah dikirimkan ke The United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  

sebagai bagian dari komitmen di bawah Paris Agreement yang 

diadopsi pada Conference of Parties (COP) 21 UNFCCC di Paris. 

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dengan UU 

No.16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to United 

Nations on Framework Convension on Climate Change 

(Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Dalam INDC, 

Indonesia menyampaikan kontribusi target penurunan emisi 

GRK yang akan dicapai melalui sejumlah langkah pelaksanaan 

di lima sektor yaitu: (1) Energi, (2) Limbah, (3) Industrial 

Processes and Product Use (IPPU), (4) Pertanian, dan (5) 

Kehutanan. Selanjutnya hasil kesepakatan ini dijadikan salah 

satu masukan untuk revisi Perpres No.61/2011 tentang 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

(RAN-GRK). 

Semua pelaksanaan komitmen sukarela pengurangan emisi 

pra 2020 baik melalui Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) maupun Rencana Aksi Daerah 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) merupakan 

pembelajaran yang berharga dan bermanfaat dalam transisi 

menuju pelaksanaan komitmen mandatori yang tertuang 

dalam INDC. Beberapa capaian penurunan emisi dari 

pelaksanaan komitmen sukarela pra 2020 tersebut diuraikan 

pada Tabel 7.4. 
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Pelatihan dan sosialisasi terkait penyusunan dan Pemantauan, 

Evaluasi, dan Pengendalian (PEP) RAD GRK dilakukan bersama 

dengan pemerintah daerah, sehingga diharapkan kemampuan 

pemerintah daerah secara teknis terus meningkat dan 

kesadaran untuk melakukan kegiatan mitigasi untuk 

penurunan emisi GRK juga meningkat, termasuk kontribusi 

dari pelaku usaha dan masyarakat. Penurunan emisi GRK 

memberikan hasil yang sejalan dan relevan dengan agenda 

Nawacita, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia 

melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan 

produktivitas rakyat dan daya saing, serta mewujudkan 

kemandirian ekonomi.   

Tabel 7.4 

Penurunan Emisi Nasional GRK (Ton CO2e) 

Tahun 2014 - 2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017**) 

Kehutanan*) 15.778.414 16.911.664 NA - 

Pertanian 17.430.000 17.370.000 10.250.000 - 

Energi & SD 

Mineral 

23.277.287 29.285.410 33.009.950 - 

Perhubungan 4.555.430 7.603.000 2.957.437 - 

Perindustrian 1.215.362 2.214.979 3.826.000 - 

PUPR 3.240.000 3.550.300 4.111.800 - 

Sumber: Sekretariat RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas, 2017 

Catatan: *) Data hasil perhitungan Sekretariat RAN-GRK  

                          **) Perhitungan emisi dilakukan pada akhir tahun 

Pelaksanaan penanganan perubahan iklim telah dilaksanakan 

sejak tahun 2011 dan terus berlangsung sampai dengan saat 

ini oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku 

usaha, dan masyarakat melalui kegiatan RAN/RAD-GRK di lima 

sektor tersebut serta REDD+ di sektor kehutanan. 
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Tabel 7.5 

Data Penurunan Emisi Daerah GRK (Ton CO2e) 

Tahun 2014-2017 

Uraian 2014 2015 2016*) 2017**) 

Kehutanan 4.830.185 3.673.684 1.774.915 - 

Pertanian 7.303.563 2.702.314 2.078.839 - 

Energi & SD 

Mineral 

1.109.308 1.635.917 2.310.250 - 

Transportasi 640.532 410.841 486.849 - 

Limbah 697.649 799.726 1.004.386 - 

Sumber: Sekretariat RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas, 2017 

Catatan: *) Belum semua daerah melaporkan PEP RAD-GRK Tahun 2016   

**) Perhitungan emisi dilakukan pada akhir tahun 

Terobosan yang dilakukan dalam pemantauan pelaksanaan 

RAN/RAD GRK adalah pemantauan dan evaluasi untuk 

mengetahui kemajuan pencapaian dan kendala dalam 

pelaksanaan perencanaan yang dibuat.  Untuk meningkatkan 

efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan 

kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi 

GRK, maka dikembangkan Sistem Informasi Pemantauan, 

Pelaporan, dan Evaluasi RAN/RAD-GRK berbasis jaringan. Di 

samping itu, pengembangan sistem ini juga mendukung 

penyiapan bahan evaluasi untuk pengambil kebijakan yang 

diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan 

RAN/RAD-GRK di tahun-tahun selanjutnya.  

Selain itu, sebagai komitmen global Pemerintah telah 

membangun Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional 

(SIGN-SMART) dan Sistem MRV untuk aksi mitigasi, dan Sistem 

Registri Nasional (SRN) yang mencakup aksi mitigasi, adaptasi 

dan sumberdaya (pendanaan, teknologi, dan peningkatan 

kapasitas) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
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Penanganan perubahan iklim juga dilakukan melalui 

pelaksanaan adaptasi, yaitu untuk peningkatan ketahanan 

masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan 

iklim.  Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-

API) merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana 

aksi nasional untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, 

yang terkoordinir secara terpadu dengan seluruh pemangku 

kepentingan baik pemerintah, organisasi masyarakat, 

masyarakat, pelaku usaha, dan lainnya.  Fokus RAN-API adalah 

pada bidang ketahanan ekonomi, ketahanan sistem 

kehidupan, ketahanan ekosistem, ketahanan wilayah khusus, 

serta bidang pendukung yang memadai.   

Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim telah 

menjadi salah satu percontohan yang dibahas dalam COP 20 

UNFCCC di Peru.  Di beberapa daerah, RAN-API telah dijadikan 

rujukan dalam menyusun RAD-API dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berbagai 

kementerian, lembaga donor, dan mitra pembangunan juga 

telah menjadikan RAN-API sebagai rujukan dalam penyusunan 

rencana kegiatan.    

Aksi adaptasi perubahan iklim pasca diterbitkannya RAN API 

tahun 2014 telah banyak dilakukan pada tingkat masyarakat, 

dan berbagai komitmen pemerintah daerah untuk 

memprioritaskan adaptasi perubahan iklim untuk menjaga 

target capaian pembangunan, dan terutama agar masyarakat 

dapat tahan dan tetap terjaga mata pencahariannya.  

Data jumlah wilayah yang telah menyusun strategi adaptasi 

yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan, yaitu 4 

wilayah (2015), 5 wilayah (2016), dan 2 wilayah (sampai Juni 

2017). 
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Untuk memberikan arahan kepada daerah dalam 

mengarusutamakan adaptasi perubahan iklim ke dalam 

pembangunan daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.33/2016. Peraturan ini 

dilengkapi dengan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan 

(SIDIK) yang memberikan ruang bagi daerah untuk 

menambahkan kriteria dan indikator kerentanan sehingga 

dapat diperoleh indeks kerentanan yang bersifat lokal. Di level 

tapak (Perdesaan mulai dari tingkat Dusun sampai Desa, di 

Perkotaan mulai dari tingkat RW sampai Kelurahan) telah 

dilaksanakan Program Kampung Iklim (PROKLIM) yang 

mencakup kegiatan adaptasi, mitigasi dan kegiatan ekonomi 

masyarakat yang hingga saat ini telah terdapat 1.375 

Kampung Iklim. 

Mengacu pada sasaran penanggulangan bencana dalam RKP 

2016 dan 2017, yaitu menurunkan Indeks Risiko Bencana 

Indonesia (IRBI) di 136 kabupaten/kota yang merupakan 

pusat-pusat pertumbuhan, dengan penurunan indeks risiko 

bencana mencapai 15,98 persen, beberapa capaian utama 

pada tahapan prabencana, antara lain: (1) Pengadaan 

Automatic Rain Gauge (ARG), Automatic Weather Station 

(AWS), dan alat ukur kelembaban; (2) Rancang bangun model 

prediksi iklim resolusi tinggi di seluruh Indonesia untuk 

meningkatkan akurasi spasial prediksi iklim, pengadaan server 

untuk komputasi; (3) Sekolah lapang iklim; (4) Penyusunan 

peta potensi energi angin dan matahari 1:50.000 di 9 lokasi; 

(5) Automatic Weather Observing Stations (AWOS) di bandara 

besar; (6) Sistem analisa parameter cuaca penerbangan 

(server dan sistem); dan (7) Pembangunan radar cuaca.   
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Beberapa capaian utama dalam penanggulangan bencana 

adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan dan telaah kajian dan 

peta risiko bencana di 111 kabupaten/kota dengan indeks 

risiko bencana tinggi dari total 505 kabupaten/kota di seluruh 

Indonesia. Dari 136 kabupaten/kota target dalam RPJMN 

2015-2019, 59 kabupaten/kota telah memiliki kajian risiko dan 

peta risiko sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah dan acuan untuk intervensi upaya 

pengurangan risiko bencana; (2) Pembangunan sistem 

peringatan dini bencana baik yang berteknologi tinggi maupun 

teknologi sederhana yang dapat dioperasionalkan dan 

dipelihara langsung oleh masyarakat. Sistem peringatan dini 

bencana tsunami, banjir, dan gerakan tanah (tanah longsor) 

yang dilaksanakan bersama Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) dan berkoordinasi dengan Kementerian 

PUPR, Kementerian ESDM, BMKG, dan LAPAN; (3) 

Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, 

antara lain melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam 

menyusun rencana kontinjensi (renkon) sebagai dokumen 

skenario kesiapsiagaan multi-stakeholder dalam menghadapi 

bencana didukung dengan data dan informasi ketersediaan 

sumberdaya pada berbagai pemangku kepentingan yang siap 

dimobilisasi setiap saat sewaktu terdapat potensi bencana 

maupun kejadian bencana. Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana telah memfasilitasi penyusunan renkon sebanyak 98 

daerah untuk berbagai jenis ancaman bencana; (4) 

Penanganan darurat bencana melalui operasi darurat dan 

penanganan pengungsi, penyaluran bantuan darurat, dan 

perbaikan sarana dan prasarana vital di 69 lokasi terkena 

bencana di seluruh Indonesia diantaranya penyediaan hunian 

sementara, perbaikan jalan dan jembatan dan infrastruktur 
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vital lainnya; (5) Penyaluran hibah rehabilitasi dan 

rekonstruksi kepada pemerintah daerah sebesar Rp750 miliar 

bagi 96 kabupaten/kota untuk mendanai pemulihan 

pascabencana.  

Fokus pemulihan diarahkan untuk penyelesaian rehabilitasi 

dan rekonstruksi, seperti: (1) Penuntasan pemulihan 

pascabencana banjir bandang di Wasior tahun 2010, sebanyak 

938 unit rumah yang dibutuhkan telah selesai dibangun; (2) 

Penuntasan relokasi korban bencana erupsi Gunung Sinabung 

tahun 2014, relokasi tahap pertama berupa kegiatan 

pembangunan rumah sebanyak 370 KK telah selesai dan 

ditempatkan di Siosar, relokasi tahap kedua sebanyak 1.683 

unit rumah sedang dalam proses pembangunan infrastruktur 

fisik dan pemulihan kegiatan ekonomi; (3) Penuntasan 

pemulihan dan relokasi pascabencana banjir dan longsor 

Manado tahun 2014, sebanyak 1000 unit rumah sudah selesai 

terbangun dan infrastruktur perkotaan telah dipulihkan; (4) 

Penyelesaian relokasi dan percepatan pembangunan 

pascabencana gempa bumi dan tsunami di Mentawai tahun 

2010, sebanyak 2.072 unit rumah sudah selesai terbangun 

beserta prasarana lingkungannya; (5)  Percepatan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang di Kabupaten 

Garut Tahun 2016; (6) Percepatan pemulihan dan pendanaan 

pembangunan sektor perumahan pada tiga kabupaten 

terdampak gempa di Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun, Provinsi 

Aceh; (7) Percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang 

Bima, rehabilitasi DAS Sari Hulu, relokasi permukiman, dan 

perbaikan RTRW sedang dalam pelaksanaan; (8) Kegiatan 

penanggulangan bencana sudah termuat dalam prioritas 

nasional pengembangan wilayah dengan program prioritas 

pencegahan dan penanggulangan bencana, sebagai wadah 
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untuk menampung usulan daerah serta melakukan koordinasi 

dengan K/L yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan 

bencana.  

Jumlah kejadian bencana berdasarkan Data Informasi 

Bencana Indonesia (DIBI), dari tahun 2014 hingga Juni tahun 

2017 menunjukkan jumlah bencana di atas 1500 kejadian 

setiap tahunnya (gambar 7.5). Banyaknya jumlah kejadian 

bencana mendorong kita untuk melakukan pembangunan 

berbasis pengurangan risiko bencana. 

Gambar 7.5 
Jumlah Kejadian Bencana Di Indonesia 

Tahun 2014-2017 

 

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (diolah), 2017 

Capaian pembangunan bidang Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (MKG) adalah: (1) Meningkatnya akurasi informasi 

peringatan dini cuaca ekstrim dan informasi cuaca secara rutin 

untuk mendukung keselamatan transportasi dan pengelolaan 

bencana; (2) Meningkatnya kepuasan pengguna informasi 

iklim dan kualitas udara untuk mendukung ketahanan pangan, 

ketahanan energi, dan pengurangan risiko bencana; dan (3) 

Meningkatnya kepuasan pengguna informasi gempa bumi, 

tsunami, seismologi teknik dan geofisika potensial, serta tanda 
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waktu, untuk mendukung perencanaan pembangunan 

nasional dan pengelolaan bencana. 

Teknologi pengamatan cuaca dan iklim sangat bermanfaat 

bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan saat kondisi 

cuaca dan iklim yang berpengaruh pada masa tanam, panen, 

dan saat adanya fenomena El-nino dan La-nina yang 

mempengaruhi berbagai sektor.  

7.5.2 Permasalahan dan Kendala 

Pelaksanaan RAN-GRK, RAD-GRK, dan RAN-API menghadapi 

beberapa kendala seperti: (1) Keberlanjutan ketersediaan 

data dan informasi penurunan emisi GRK, (2) penempatan 

aparatur daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan (3) 

Keberlanjutan pemanfaatan hasil PEP. 

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti hasil COP 22 dengan 

meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016 tentang 

Pengesahan Paris Agreement to United Nations on Framework 

Convension on Climate Change (Persetujuan Paris atas 

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengenai Perubahan Iklim) pada tanggal 25 Oktober 2016. 

Ratifikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk 

mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas.  

Dampak perubahan iklim global telah memicu meningkatnya 

kejadian bencana banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, 

kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem. Pola, sebaran, dan 

intensitas curah hujan makin sulit diprediksi. Wilayah pesisir 

makin rentan banjir, dan sebaliknya wilayah di dataran tinggi 

makin rentan kekeringan.  
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Fenomena El-nino telah menyebabkan musim kemarau lebih 

panjang dan kering. Akibatnya kebakaran hutan dan lahan 

sulit diatasi. Ancaman bencana geologi seperti gempa bumi, 

tsunami dan letusan gunung api juga menunjukkan adanya 

kecenderungan meningkat. Para ahli telah menemukan 

adanya temuan baru sumber gempa di Indonesia yang 

menunjukkan bahwa ancaman gempa lebih besar 

dibandingkan dengan sebelumnya. Begitu pula halnya dengan 

ancaman dari letusan gunung api.  

Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya target 

pembangunan 2017: (1) Masih kurangnya sarana observasi 

untuk mendukung sistem pelayanan informasi peringatan dini 

cuaca ekstrim untuk keselamatan penerbangan dan maritim; 

(2) Belum tersedianya layanan informasi iklim dan kualitas 

udara yang cepat, tepat, akurat, mudah dipahami, serta 

memiliki jangkauan luas. Layanan informasi ini sudah menjadi 

kebutuhan pengguna (end users) yang harus segera dijawab 

agar informasi tersebut dapat bermanfaat. 

7.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi  

Arah kebijakan dan strategi dalam menghadapi kendala 

pelaksanaan penanganan perubahan iklim di tingkat nasional 

adalah melakukan kaji ulang berdasarkan adanya perubahan 

nomenklatur di tingkat K/L.  Adapun di tingkat pusat dan 

regional, perlu dilakukan pemutakhiran, pelatihan, dan 

sosialisasi yang terus menerus.  Penanganan perubahan iklim 

memerlukan penguatan pada pelaksanaan RAN/RAD-GRK, 

peningkatan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama, 

peningkatan konstribusi swasta dan masyarakat, peningkatan 

inventarisasi GRK, pelaksanaan PEP yang kontinyu, penguatan 

pelaksanaan RAN-API dengan penguatan pemodelan dan 
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proyeksi iklim serta kajian kerentanan untuk seluruh wilayah 

Indonesia. 

Tahun 2017, arah kebijakan penanggulangan bencana dan 

pengurangan risiko adalah mengurangi risiko bencana dan 

meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat dalam menghadapi bencana. Untuk memperkuat 

upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi ancaman bencana, strategi yang perlu 

dilaksanakan adalah: (1) Penguatan kapasitas pemerintah 

daerah dan masyarakat sebagai first responder terhadap 

bencana; (2) Pengembangan dan penguatan sistem 

peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat melalui 

pengembangan teknologi peringatan dini sederhana yang 

dapat dioperasionalkan dan dipelihara oleh masyarakat; (3) 

Pengembangan sistem logistik kebencanaan nasional 

dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat 

menjangkau wilayah terluar dan terpencil; (4) Penguatan 

kapasitas masyarakat, melalui integrasi upaya-upaya 

pengurangan risiko bencana ke dalam program/kegiatan 

pemberdayaan masyarakat; dan (5) Penguatan koordinasi dan 

sinergi antarkementerian/lembaga yang memiliki program 

dan kegiatan terkait penanggulangan bencana. 

Salah satu arah kebijakan bidang MKG dalam dukungan 

pembangunan nasional dalam upaya peningkatan kualitas 

layanan informasi dan jasa MKG yaitu melalui penguatan 

sistem operasional, termasuk sistem jaringan komunikasi dan 

database. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produk informasi jasa MKG menuju 

informasi yang cepat, tepat, akurat, luas jangkauan, dan 

mudah dipahami.   
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Dalam mewujudkan Nawacita menuju Indonesia yang 

berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi 

dan berkepribadian dalam kebudayaan, pembangunan sarana 

dan prasarana menjadi hal penting untuk mencapai tujuan 

tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk menghadirkan 

negara di tengah segenap bangsa, pemenuhan pembiayaan 

untuk proyek-proyek infrastruktur ditingkatkan dengan 

skema-skema pembiayaan dengan partisipasi badan usaha. 

Sektor infrastruktur transportasi terus dikembangkan untuk 

meningkatkan mobilitas antarkawasan, infrastruktur 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin 

dikembangkan untuk menjangkau daerah-daerah yang selama 

ini belum terhubung. Penyediaan air baku ditingkatkan untuk 

memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar akan air bersih, 

serta semakin termitigasinya banjir, lahar gunung berapi, dan 

pengamanan pantai. 

Sesuai dengan kerangka umum pembangunan infrastruktur 

RPJMN 2015-2019 (Gambar 8.1), pembangunan sarana dan 

prasarana dititikberatkan pada: (1) Penyediaan pelayanan 

dasar termasuk penyediaan air minum, sanitasi, listrik, 
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perumahan, aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, 

pengendalian banjir serta peningkatan keselamatan 

transportasi; (2) Infrastruktur untuk mendukung sektor 

unggulan termasuk pembangunan konektivitas dengan tol 

laut sebagai tulang punggung, penyediaan energi, serta 

pembangunan jaringan serat optik, untuk mendukung 

kawasan pertanian, industri, dan pariwisata; serta (3) 

Infrastruktur perkotaan, termasuk pengembangan angkutan 

umum masal dan pengembangan TIK untuk mendukung 

pengembangan smart city. 

Gambar 8.1 

Kerangka Pembangunan Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bappenas, 2017 

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat 

besar dengan kebutuhan investasi 2015-2019 sekitar Rp 4.796 

triliun. Sedangkan anggaran pemerintah hanya dapat 

menutupi sekitar 41,30 persen dari kebutuhan tersebut. 

Paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan 

APBN/APBD sebagai pilihan sumberdaya terakhir. Pendanaan 

infrastruktur diutamakan melalui skema Kerja sama 
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Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur di 

dalam Perpres No. 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, serta 

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) 

(Gambar 8.2). 

Gambar 8.2 

Paradigma Baru Kerangka Pendanaan Infrastruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Bappenas, 2017 

 

8.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 

8.1.1 Capaian Utama Pembangunan 

Keterbatasan sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan 

pemerintah serta perlunya peningkatan kualitas dan efisiensi 

pelayanan infrastruktur memberikan peluang besar bagi 

swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

infrastruktur. Partisipasi tersebut dapat berupa investasi 

swasta murni maupun dalam bentuk KPBU. Dengan adanya 

pembiayaan dengan pola KPBU, diharapkan dana pemerintah 

tidak terfokus kepada infrastruktur saja melainkan dapat 

dialokasikan pada sektor-sektor produktif lain. 
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Pada tahun 2016, terdapat sepuluh proyek KPBU yang telah 

memulai tahap konstruksi. Hingga Juli 2017, Pemerintah 

kembali berhasil melaksanakan proyek KPBU dengan 

dimulainya tahap konstruksi proyek KPBU, yaitu Proyek PLTU 

Jawa Tengah, Proyek SPAM Umbulan, dan Proyek Palapa Ring 

(paket barat, paket tengah, dan paket timur). Di samping itu 

Pemerintah juga telah memulai untuk merintis proyek KPBU 

pada sektor sosial dengan melaksanakan penyiapan proyek 

KPBU diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, lembaga 

pemasyarakatan, dan fasilitas olahraga. 

Capaian pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU 

hingga Juli 2017, antara lain: (1) 5 proyek telah memulai tahap 

konstruksi; (2) 8 proyek dalam proses pemenuhan 

pembiayaan; (3) 1 proyek telah menyelesaikan tahap 

penandatanganan perjanjian kerja sama; (4) 1 proyek dalam 

tahap transaksi;  dan (5) 19 proyek dalam tahap penyiapan. 

Tabel 8.1 

Capaian Proyek KPBU 

Tahun 2016-2017 

No Kategori 2016 2017 

1 Konstruksi Jalan Tol Kertosono-Mojokerto 
Seksi II, Jalan Tol Bogor Ring 
Road, Jalan Tol Solo-Ngawi, Jalan 
Tol Semarang-Solo, Jalan Tol 
Gempol-Pasuruan, Jalan Tol 
Depok-Antasari, Jalan Tol 
Pejagan-Pemalang, Jalan Tol 
Bekasi-Cawang-Kampung Melayu 
serta Jalan Tol Pasir Koja–
Soreang. 

PLTU Jawa Tengah, Sistem 
Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Umbulan, dan 
Palapa Ring (Paket Barat, 
Paket Tengah dan Paket 
Timur). 
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No Kategori 2016 2017 

2 Pemenuhan 
Pembiayaan 
(financial 
close) 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) 2x1000 MW di Jawa 
Tengah 

Jalan Tol Serpong – 
Balaraja, Jalan Tol Manado 
– Bitung, Jalan Tol 
Balikpapan – Samarinda, 
Jalan Tol Pandaan – 
Malang, Jalan Tol Krian – 
Legundi – Bunder – 
Manyar, Jalan Tol Jakarta 
– Cikampek Elevated II, 
Jalan Tol Batang – 
Semarang, dan Jalan Tol 
Cileunyi – Sumedang – 
Dawuan. 

3 Penandatan-
ganan 
Perjanjian 
Kerjasama 

Kereta Api Puruk Cahu-
Bangkuang-Batanjung, Jalan Tol 
Manado-Bitung, Jalan Tol 
Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol 
Pandaan-Malang, Jalan Tol 
Serpong-Balaraja, Pembangunan 
Jaringan Serat Optik Palapa Ring 
Paket Barat dan Palapa Ring 
Paket Tengah 

TPPAS Regional Nambo. 

4 Transaksi LRT Bandung,   SPAM Bandar 
Lampung, SPAM Pekanbaru,  
SPAM Pondok Gede, SPAM 
Umbulan, Jalan Tol Medan - 
Kualanamu - Tebing Tinggi, Jalan 
Tol Kayu Agung – Palembang – 
Betung,  6 Ruas Tol DKI Jakarta, 
Jalan Tol Akses Tanjung Priok DKI 
Jakarta, Jalan Tol Cileunyi - 
Sumedang – Dawuan, TPPAS 
Regional Jawa Barat di Nambo, 
SPAM Semarang Barat, LRT 
Batam, Pengembangan 
Pelabuhan Kabil (Tanjung Sauh), 
Pengelolaan Sampah Kota Batam 
serta Palapa Ring Paket Timur 

SPAM Bandar Lampung. 
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No Kategori 2016 2017 

5 Penyiapan Terminal Terpadu Gedebage 
(Kereta Api), PLTU Sumsel 9-10 
(Mulut Tambang), Pembangunan 
Kilang Bontang, Kereta Api Pulau 
Baai- Muara Enim, 
Pengembangan Bandara Radin 
Inten II, Pengembangan Bandara 
Mutiara, Pengembangan Bandara 
Komodo, Pengembangan 
Bandara Juwata, Pengembangan 
Bandara Sentani, Pengembangan 
Bandara Fatmawati Soekarno, 
Pengembangan Bandara Tjilik 
Riwut, Pengembangan Bandara 
H. A. S. Hananjoeddin, 
Pengembangan Bandara 
Matahora, Pengembangan 
Bandara Sultan Babullah, 
Pembangunan Pelabuhan Hub 
Internasional Kuala Tanjung, 
Pembangunan Pelabuhan Hub 
Internasional Bitung, 
Pembangunan Kereta Api 
Bandara Soekarno Hatta-Halim 
serta Pembangunan Jalur Kereta 
Api Tanjung Enim-Tanjung Api-api 

Pelabuhan Kuala Tanjung,  
Pelabuhan Bitung, 
Pelabuhan Makassar Baru, 
Bandar Udara Labuan 
Bajo, Bandar Udara 
Mutiara, Bandar Udara 
Radin Inten, Medan LRT 
and BRT, SPAM 
Pekanbaru, RS Pendidikan 
Univ. Samratulangi, 
Lembaga Pemasyarakatan 
Industri Nusakambangan, 
Fasilitas Olahraga Papua, 
KA Makassar – Parepare, 
Bandar Udara Hang 
Nadim, TPPAS Regional 
Legok Nangka, RSUD 
Sidoarjo, RSUD Pirngadi, 
RS Pendidikan Univ. 
Udayana, Pengembangan 
Fasilitas Pendidikan 
Politeknik Batam, dan 
Penerangan Jalan Umum 
Bandung 

Sumber : Bappenas, 2017 

Perkembangan proyek KPBU yang telah memasuki tahap 

konstruksi antara lain: (1) PLTU Batang Jawa Tengah dengan 

capaian 25 persen penyelesaian konstruksi; (2) Palapa Ring 

Paket Barat dengan capaian 68 persen penyelesaian 

konstruksi; (3) Palapa Ring Paket Tengah dengan capaian 15 

persen penyelesaian konstruksi; (4) Palapa Ring Paket Timur 

dengan capaian 20 persen pekerjaan pembebasan lahan dan 

pengadaan perangkat; serta (5) SPAM Umbulan sudah 

melaksanakan groundbreaking.   
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Untuk mengoptimalkan KPBU di Indonesia, Pemerintah telah 

berupaya melengkapi peraturan pelaksanaan dari Perpres No. 

38/2015. Pemerintah telah menerbitkan pula Perka LKPP No. 

19/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan 

Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, telah diterbitkan pula 

ketentuan pelaksanaan berkaitan dengan pembayaran 

ketersediaan layanan (availability payment) dengan sumber 

pendanaan APBN melalui PMK No. 190/PMK-08/2015 dan 

Permendagri No. 96/2016 untuk pembayaran ketersediaan 

layanan yang bersumber dari APBD.  

Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan 

yang telah dibentuk, dan sejalan dengan indikator pencapaian 

sasaran RPJMN 2015-2019 bidang infrastruktur dalam 

peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan 

infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan, telah 

dilaksanakan proyek KPBU Palapa Ring dengan skema 

availability payment. Selain itu, telah dilaksanakan juga 

pemberian dukungan pemerintah dalam bentuk viability gap 

funding (VGF) pada proyek KPBU SPAM Umbulan dengan porsi 

49 persen dari total nilai investasi proyek.  

Selain mendorong penyediaan infrastruktur melalui skema 

KPBU, Pemerintah juga mendorong skema PINA. Program 

PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-

proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal 

besar yang dinilai baik secara bisnis. Untuk pelaksanaan skema 

PINA, Menteri PPN/Kepala Bappenas ditunjuk sebagai 

Koordinator Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari 

Non-Anggaran Pemerintah melalui Perpres No. 58/2017 

tentang Perubahan Perpres No. 3/2016 tentang Pelaksanaan 
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Proyek Strategis Nasional. Selanjutnya, akan disusun petunjuk 

pelaksanaan untuk mendukung implementasi skema PINA 

dalam mendukung pendanaan pembangunan. 

Program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap 

awal 15 ruas jalan tol yang sebagian besar memiliki kontribusi 

terhadap Tol Trans Jawa sehingga diharapkan dapat segera 

terhubung untuk mengakselerasi pembangunan dan 

memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional. 

8.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Sejalan dengan meningkatnya kontribusi KPBU dalam 

pembangunan infrastruktur dan mendorong APBN/APBD 

sebagai opsi terakhir, pembangunan infrastruktur melalui 

skema KPBU masih dihadapkan pada beberapa permasalahan 

dan tantangan antara lain: (1) Peningkatan pemahaman para 

penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) terhadap KPBU; 

(2) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam 

melaksanakan KPBU; dan (3) Peningkatan kualitas penyiapan 

proyek.  

8.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam rangka melanjutkan reformasi strategis kelembagaan 

dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas 

sektor yang mendorong pelaksanaan KPBU, tindak lanjut yang 

akan dilakukan adalah: (1) Mendorong dibentuknya simpul 

KPBU di kementerian yang melaksanakan skema KPBU; serta 

(2) Mendorong penganggaran kebutuhan biaya untuk 

melaksanakan KPBU di K/L dan daerah sebagai langkah untuk 

meningkatkan kepemilikan (ownerships) dari proyek KPBU 

tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman dan 

kapasitas sumber daya manusia di kementerian sektor 
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infrastruktur dan pemerintah daerah serta tenaga konsultan 

dalam menyiapkan dan melakukan transaksi proyek KPBU, 

maka masih diperlukan peningkatan pemahaman terutama 

pada aparatur pemerintah tentang perlunya pengintegrasian 

skema KPBU dalam pola pembiayaan pembangunan 

infrastruktur. 

Untuk mendorong investasi dalam pembangunan dan 

pengoperasian proyek KPBU termasuk penyediaan dana 

pendukung pelaksanaaan KPBU di dalam APBN/APBD, 

diperlukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut: (1) 

Penerapan nilai manfaat uang (value for money) dalam 

menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan 

(delivery mechanism) yang paling efektif dan efisien dalam 

keseluruhan siklus proyek; (2) Mendorong pembiayaan 

infrastruktur melalui APBN/APBD sebagai sumber pendanaan 

terakhir; (3) Penerapan Perpres No. 38/2015 untuk 

mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dengan 

skema KPBU; serta (4) Peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia pada simpul-simpul KPBU di kementerian sektor 

infrastruktur dan pemerintah daerah. 

Untuk mendukung koordinasi dan mempercepat pelaksanaan 

KPBU, Pemerintah membentuk Kantor Bersama KPBU 

Republik Indonesia atau PPP Office Government of Indonesia 

yang beranggotakan Kementerian PPN/Bappenas, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian 

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKPM, LKPP, dan PT. 

Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Kantor Bersama KPBU 

akan menjadi one-stop service pelaksanaan proyek KPBU 

dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi, dan 

capacity building terkait KPBU. Melalui Kantor Bersama KPBU 
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tersebut, diharapkan proses KPBU dapat diselesaikan dengan 

lebih singkat namun tetap akuntabel. 

 

8.2 Transportasi 

8.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Fokus pembangunan sesuai Nawacita 3, yakni dimulai dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta 

pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau 

terluar. Prioritas diberikan pada penyelesaian proyek-proyek 

yang dapat menurunkan biaya logistik dan memiliki leverage 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  

Dalam konteks membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan 

pembangunan di daerah perbatasan yang meliputi 

pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebanyak 

tujuh PLBN.  Pada tahun 2016, telah dapat diselesaikan 

pembangunan PLBN di Entikong, Aruk, dan Nanga Badau di 

Provinsi Kalimantan Barat; serta Motaain,  Motamasin, dan 

Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan, PLBN 

Skouw di Provinsi Papua ditargetkan selesai  pada tahun 2017. 

Capaian pembangunan jalan di daerah perbatasan antara lain 

penanganan jalan perbatasan di Kepulauan Nusa Tenggara 

sampai dengan tahun 2016, dari total panjang 176 km telah 

terbangun sepanjang 47 km. Pada tahun 2017 akan dibuka 

jalan sepanjang 105 km, dan sepanjang 24 km akan dibuka 

pada tahun selanjutnya. Penanganan jalan perbatasan di 

Pulau Kalimantan sampai dengan tahun 2016, dari total 1.920 

km telah terbuka sepanjang 1.436 km. Pada tahun 2017 akan 
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dibuka jalan sepanjang 147 km, dan sepanjang 337 km akan 

dibuka pada tahun selanjutnya. Penanganan jalan perbatasan 

di Pulau Papua sampai dengan tahun 2016,  dari total panjang 

1.098 km telah terbuka sepanjang 884 km. Pada tahun 2017 

akan dibuka jalan sepanjang 7 km, dan sepanjang 206 km akan 

dibuka pada tahun selanjutnya. 

Penyediaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Services 

Obligation/PSO) serta layanan keperintisan dilaksanakan 

untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal serta 

dengan tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Jumlah lintasan 

angkutan perintis kereta api mengalami peningkatan dari tiga 

lintas pada tahun 2015 menjadi enam lintas pada tahun 2016. 

Sedangkan penyediaan PSO untuk layanan perkeretaapian 

terus meningkat dari Rp1,52 triliun pada tahun 2015 (melayani 

301 ribu penumpang) menjadi Rp1,82 triliun pada tahun 2016 

(melayani 335 ribu penumpang). Adapun target pada tahun 

2017 akan dialokasikan PSO untuk melayani 337 ribu 

penumpang. Sedangkan pelayanan angkutan udara perintis 

pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 216 rute dan tahun 

2016 sebanyak 209 rute, dikarenakan sebagian rute telah 

dilayani penerbangan komersial. Untuk tahun 2017, target 

pelayanan perintis udara akan dilaksanakan pada 193 rute. 

Terobosan dilakukan dalam rangka menurunkan disparitas 

harga antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia 

melalui penyediaan rute subsidi angkutan barang tol laut. 

Pada tahun 2015 dilaksanakan tiga rute dan pada tahun 2016 

meningkat menjadi enam rute (Gambar 8.3). Hasil evaluasi 

program rute subsidi tol laut telah berdampak pada 

penurunan harga kebutuhan pokok hingga 49 persen. Pada 
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tahun 2017 rute subsidi tol laut meningkat menjadi tiga belas 

rute. 

Gambar 8.3 

Rute Perintis Tol Laut 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Perhubungan; Kementerian Perdagangan; dan Kemenko Bidang 
Kemaritiman 

Sebagai bagian dari penyediaan pelayanan dasar, keselamatan 

transportasi diprioritaskan untuk mendukung keselamatan 

lalu lintas jalan serta keselamatan moda transportasi lainnya 

(udara, laut, dan kereta api). Melalui pelaksanaan Dekade Aksi 

Keselamatan Jalan (Inpres No. 4/2013) tingkat fatalitas akibat 

kecelakaan lalu lintas jalan terus mengalami penurunan. 

Indeks fatalitas per 100.000 penduduk serta fatalitas per 

10.000 kendaraan mencapai angka masing-masing sebesar 

3,82 dan 0,72 pada tahun 2016 (Gambar 8.4). Capaian ini 

sejalan dan bahkan telah melampaui target dalam RPJMN 

2015-2019 yaitu  masing-masing 6,60 dan 1,96 (50 persen dari 

posisi baseline pada tahun 2010, sesuai dengan laporan 

Dekade Aksi Keselamatan Jalan pada WHO). Realisasi tahun 
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2016 ini juga telah melampaui target tahun 2017, yaitu 3,90 

dan 1,28. 

Gambar 8.4 

Indeks Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

Tahun 2010-2016 

 
     Sumber: Korlantas POLRI, 2017 

Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung 

pengembangan kawasan sektor unggulan dilaksanakan 

melalui tol laut, didukung transportasi multimoda pada 

kawasan pendukung pelabuhan (hinterland) yang terpadu 

dengan pengembangan kawasan. Kawasan sektor unggulan 

prioritas yang didukung oleh infrastruktur transportasi 

termasuk 14 kawasan industri (KI) prioritas serta 11 kawasan 

strategis pariwisata nasional (KSPN) prioritas. 

Pada tahun 2015 telah diselesaikan pembangunan pelabuhan 

pada 45 lokasi dan pada tahun 2016 dilaksanakan pada 18 

lokasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan untuk kelancaran 

lalu lintas alur pelayaran pada pelabuhan strategis, tahun 

2015 dilaksanakan pemeliharaan pelabuhan dengan 

melakukan pengerukan alur pelayaran sebesar 9,1 juta meter 

kubik dan sebesar 8,5 juta meter kubik pada tahun 2016. 
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Pengembangan moda transportasi perkeretaapian menjadi 

prioritas utama dalam mendukung kegiatan logistik serta 

mengurangi beban jaringan jalan. Dalam rangka mencapai hal 

tersebut, pada tahun 2015 hingga 2016 telah dibangun jalur 

kereta api sepanjang 213,32 km’sp (Tabel 8.2). Untuk tahun 

2017, ditargetkan penyelesaian pembangunan jalur kereta api 

(termasuk jalur ganda) sepanjang 159,41 km’sp. 

Tabel 8.2 

Pembangunan Prasarana Dan Sarana Perkeretaapian 

Tahun 2014-2016 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 

Pembangunan Jalur KA 
termasuk Jalur Ganda & 
Reaktivasi 

Km’sp 159,2 179,33 33,99 

Rehabilitasi/Peningkatan 
Jalur KA 

Km’sp 403,0 333,6 51 

Pengadaan Material Rel Km’sp 323 1.193 1.665 

Pengadaan Sarana KA Unit 7 3 3 

Sumber: Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan 2016 

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antarkota, 

antarkawasan, dan akses ke simpul transportasi seperti 

bandara dan pelabuhan, capaian pembangunan prasarana 

dan sarana  perkeretaapian dalam kurun waktu 2014-2016, 

antara lain: (1) Pembangunan jalur KA layang antara Medan-

Bandar Khalipah-Bandara Kuala Namu; (2) Jalur KA antara 

Bandar Tinggi-Kuala Tanjung; (3) Pembangunan akses KA 

menuju Bandara Internasional Minangkabau; dan (4) 

Pembangunan LRT dari Bandara Mahmud Badaruddin II ke 

Kota Palembang Sumatera Selatan. 
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Sedangkan untuk perkuatan jalur utama logistik pada tahun 

2014-2016, dibangun: (1) Jalur KA Trans-Sumatera lintas 

Langsa-Besitang-Binjai, Rantauprapat-Duri-Dumai, Duri-

Pekanbaru, serta jalur ganda KA antara Prabumulih-Kertapati 

dan Martapura-Baturaja;  (2) Jalur ganda KA lintas Selatan 

Jawa meliputi: lintas Purwokerto-Kroya, Kroya-Kutoarjo, dan 

Solo-Madiun-Jombang; dan (3) Jalur KA Trans Sulawesi antara 

Makassar-Parepare. 

Pembangunan bandara menjadi prioritas dalam rangka 

mewujudkan konektivitas antarwilayah guna mendukung 

pemerataan ekonomi seperti yang tercantum dalam kerangka 

pembangunan infrastruktur nasional. Pembangunan bandara 

baru berdasarkan target RPJMN 2015-2019 sebanyak 15 

lokasi. Hingga tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan 

bandara baru pada empat lokasi. Pada tahun 2017, target 

lanjutan penyelesaian pembangunan bandara di 11 lokasi. 

Pada tahun 2016, pengembangan bandara dilaksanakan pada 

216 lokasi dan penyediaan fasilitas pelayanan darurat pada 47 

lokasi untuk memenuhi standar pelayanan minimum (Tabel 

8.3).  

Dalam upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah dan 

integrasi antarkawasan strategis serta simpul transportasi, 

Pemerintah selalu berupaya menjaga kemantapan jaringan 

jalan nasional serta melakukan pembangunan jalan bebas 

hambatan. Secara spesifik capaian pada tahun 2016 antara 

lain: (1) Preservasi jalan sepanjang 45.715 km dan jembatan 

sepanjang 345.522 m; (2) Pembangunan jalan baru sepanjang 

559 km; (3) Penyelesaian pembangunan jalan bebas 

hambatan sepanjang 59 km termasuk 15 km yang dibangun 

oleh pemerintah; dan (4) Pembangunan jembatan sepanjang 
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6.982 m. Tahun 2017 ditargetkan dilakukan penyelesaian 380 

km jalan bebas hambatan serta penyelesaian jalan baru 

sepanjang 827 km. 

Tabel 8.3 

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara 

Tahun 2015-2016 

Uraian Satuan 2015 2016 

Bandara dikembangkan/ 
direhab 

Lokasi 223 216 

Bandara Baru yang dibangun Lokasi 2 2 

Fasilitas Keamanan yang 
dibangun dan direhabilitasi 

Lokasi 127 82 

Fasilitas Pelayanan Darurat 
(PK-PPK) 

Lokasi 44 47 

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan 2016 

Perkotaan sebagai penyumbang mayoritas perekonomian 

nasional menjadi prioritas utama pengembangan infrastruktur 

sesuai dengan kerangka pengembangan infrastruktur 

nasional. Target utama pengembangan transportasi 

perkotaan adalah membangun transportasi umum massal 

yang modern dan terintegrasi secara menyeluruh. Capaian 

utama dalam pengembangan transportasi umum massal  

perkotaan antara lain: (1) Pembangunan fisik Light Rapid 

Transit (LRT) Jabodebek dan Palembang; (2) Pembangunan 

fisik Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta lintas Utara-Selatan, rel 

empat jalur (double-double track) dan elektrifikasi lintas 

Manggarai-Jatinegara-Bekasi-Cikarang, pembangunan jalur 

ganda KA dan Elektrifikasi antara Maja-Rangkas Bitung; serta 

(3) Pengadaan bus untuk pengembangan Bus Rapid Transit 

(BRT) dan sistem transit di beberapa ibu kota provinsi. Pada 
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tahun 2015 dilakukan pengadaan bus BRT sejumlah 1.050 unit 

dan pada tahun 2016 dilaksanakan pengadaan 333 unit bus.  

8.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Pada tahap persiapan, aspek penyiapan lahan menjadi isu 

utama seperti: (1) Adanya peralihan peraturan pelaksanaan 

dari Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

menjadi UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan (2) Proses 

pembebasan lahan lokasi pembangunan infrastruktur 

membutuhkan waktu yang lama. Hal ini antara lain 

disebabkan adanya warga tidak menyetujui pembangunan 

tersebut dan tidak mau menyerahkan lahannya untuk 

pembangunan, proses negosiasi harga dengan pemilik lahan 

yang berlarut-larut, serta benturan dengan adat istiadat dan 

budaya yang berlaku pada daerah tertentu. 

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan terdapat kendala pada 

terbatasnya kemampuan dan kapasitas penyedia jasa 

konstruksi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 

memadai. Sedangkan aspek pengawasan belum dilaksanakan 

secara optimal sehingga kualitas hasil pekerjaaan masih 

bervariasi dan belum seragam. 

8.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia 

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong”, pembangunan transportasi diarahkan untuk 

mencapai sasaran utama, antara lain aspek maritim, kelautan, 

dan membangun konektivitas nasional. Fokus pembangunan 

infrastruktur transportasi akan diarahkan untuk mendukung 
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penyediaan akses daerah perbatasan dan tertinggal, 

peningkatan keselamatan transportasi, peningkatan 

konektivitas nasional dengan tol laut sebagai tulang punggung 

untuk mendukung kawasan sektor unggulan, serta 

pembangunan transportasi perkotaan. 

Arah kebijakan dan strategi utama meliputi pembangunan 

infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur konektivitas 

untuk mendukung sektor unggulan, dan infrastruktur 

transportasi perkotaan. Sejalan dengan strategi utama 

penyediaan infrastruktur dasar, fokus dalam kerangka 

infrastruktur transportasi akan diarahkan dalam: (1) 

Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan;  

(2) Peningkatan keselamatan dan keamanan dalam 

penyelengaraan pelayanan transportasi; serta (3) Pertolongan 

dan pencarian kecelakaan transportasi dan musibah lainnya. 

Selain itu dilakukan peningkatan pelayanan transportasi 

dengan menambah jumlah rute serta frekuensi penerbangan 

perintis, angkutan laut dan penyeberangan perintis.  

Strategi pengembangan kebijakan pembangunan 

infrastruktur konektivitas mendukung sektor unggulan akan 

dilaksanakan melalui tol laut sebagai tulang punggung 

didukung transportasi multimoda dan antarmoda pada 

hinterland dan terpadu dengan pengembangan kawasan 

(Gambar 8.5). Strategi pengembangan tol laut tersebut 

termasuk restrukturisasi rute pelayaran dan standardisasi 

teknis dan pengelolaan 24 pelabuhan tol laut yang 

mendukung kawasan sektor unggulan prioritas (Gambar 8.6). 
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Gambar 8.5 

Konsep Tol Laut Terpadu 

  

Sumber: Bappenas, 2017 

 

Gambar 8.6 

Restrukturisasi Rute Pelayaran dan 24 Pelabuhan Tol Laut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Bappenas, 2017 

Strategi pembangunan tol laut akan disertai dengan 

percepatan pembangunan infrastruktur jalan, kereta api, 

pelabuhan, dan bandara dalam rangka mengintegrasikan KI, 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan KSPN. Secara spesifik 

akan dilakukan percepatan pembangunan jalan Trans Jawa, 

jalan tol, jalan raya, dan jalur KA Trans Sumatera disertai 
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pembangunan sarana dan prasarana transportasi lainnya 

sebagai jalur logistik nasional. 

Pada kerangka pengembangan perkotaan, arah kebijakan 

pengembangan transportasi akan difokuskan pada 

pengembangan angkutan massal perkotaan. Pengembangan 

angkutan massal perkotaan dilaksanakan dengan mengadopsi 

suatu koridor yang konsisten yang mengatur kriteria kota dan 

jenis moda yang dapat didukung pendanaannya oleh 

pemerintah pusat serta mengatur kontribusi pemerintah 

daerah dan pihak swasta. Penyediaan pelayanan angkutan 

perkotaan akan terus didorong dengan penyediaan PSO 

angkutan perkeretaapian perkotaan sesuai koridor dimaksud 

serta mendorong pembangunan angkutan massal perkotaan 

dengan pembiayaan alternatif. 

Pada tahap penganggaran dengan mempertimbangkan 

keterbatasan anggaran pemerintah, beberapa proyek 

pembangunan infrastruktur transportasi yang strategis telah 

didorong untuk dibiayai melalui pembiayaan Pinjaman/Hibah 

Luar Negeri dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). 

Selain itu Pemerintah mendorong alternatif pembiayaan 

diluar anggaran pemerintah, seperti dengan skema KPBU. 

 

8.3 Komunikasi dan Informatika 

8.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama pembangunan komunikasi dan informatika 

antara lain sebagai berikut: (1) Terselesaikannya penataan 

frekuensi (refarming) pita frekuensi 800 Mhz, 900 Mhz, dan 

1.800 MHz yang dilaksanakan untuk mendukung perluasan 

layanan pitalebar (broadband) 4G/LTE. Selain itu, telah 
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dimulai pekerjaan konstruksi untuk Proyek Palapa Ring Paket 

Barat dan Paket Tengah dan pembebasan lahan pengadaan 

perangkat untuk Paket Timur, dan pembangunan menara 

telekomunikasi di wilayah perbatasan; (2) Peningkatan 

pengawasan pemanfaatan spektrum frekuensi radio melalui 

pembangunan sistem monitor frekuensi radio (SMFR) yang 

tingkat mobilitasnya tinggi (transportable); (3) Penanganan 

konten internet bermuatan negatif (blacklist) dan penyediaan 

konten internet bermuatan positif (whitelist); serta (4) 

Dukungan untuk pertumbuhan e-commerce nasional melalui 

Gerakan 1.000 Start-up Digital dan 8 juta UMKM Go Digital. 

Kegiatan yang telah dilaksanakan seluruhnya berorientasi 

pada upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. 

Melalui penataan frekuensi spektrum frekuensi radio yang 

telah dilakukan, layanan pitalebar 4G/LTE kini telah dapat 

dinikmati masyarakat di 222 kabupaten/kota di Indonesia. 

Proyek Palapa Ring yang bertujuan untuk menghubungkan 57 

ibukota kabupaten/kota yang berada di daerah nonkomersial 

dengan jaringan serat optik diharapkan dapat memperluas 

berbagai layanan pitalebar. Sedangkan pembangunan menara 

telekomunikasi dilaksanakan untuk menyediakan akses 

telekomunikasi bagi masyarakat di daerah perbatasan yang 

masih belum terjangkau oleh jaringan operator swasta. 

Capaian pembangunan jaringan serat optik sepanjang tahun 

2016 adalah penambahan jumlah ibukota kabupaten/kota 

(IKK) yang terkoneksi jaringan serat optik sebayak 25 IKK dari 

sebelumnya 400 IKK pada tahun 2015 menjadi 425 IKK di 

tahun 2016.  Sedangkan untuk tahun 2017, penggelaran serat 

optik yang dilaksanakan oleh operator sampai dengan Juni 

2017 sebanyak 7 IKK, dan direncanakan bertambah lagi 15 IKK 
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Rencana Operator

Realisasi Operator

sampai dengan akhir 2017. Pengerjaan penggelaran serat 

optik proyek Palapa Ring dimulai pada tahun 2017 dan 

direncanakan akan mulai beroperasi tahun 2018. Kedepannya, 

Proyek Palapa Ring akan melengkapi terkoneksinya seluruh 

IKK dengan jaringan serat optik untuk menghadirkan layanan 

komunikasi kecepatan tinggi di seluruh Indonesia sesuai 

dengan Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.  

Gambar 8.7 

Ibukota Kabupatan/Kota yang Terkoneksi Jaringan Serat Optik 

Tahun 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemkominfo, 2017 

Terobosan yang telah dilakukan pemerintah dalam 

penyediaan jaringan serat optik ke daerah nonkomersial 

adalah terlaksananya proyek Palapa Ring dengan skema KPBU. 

Proyek Palapa Ring merupakan proyek pertama di Indonesia 

yang dirancang dengan skema pembayaran ketersediaan 

layanan atau availaibility payment (AP). Skema AP ini 

diprakarsai Kementerian Keuangan dan sumber dana AP 

(Juni 2017) 
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berasal dari dana kontribusi universal service obligation (USO). 

Proyek Palapa Ring Barat dan Tengah telah memulai pekerjaan 

konstruksi sedangkan Palapa Ring Paket Timur telah memulai 

pembebasan lahan. Dengan masa kontruksi antara 18-24 

bulan, diharapkan Proyek Palapa Ring ini dapat mulai 

beroperasi pada tahun 2018.  

Terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi, 

dilakukan pola kerja sama antara Kementerian Komunikasi 

dan Informatika, pemerintah daerah, dan pihak swasta. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai 

penyedia subsidi biaya, pemerintah daerah berperan 

meminjamkan lahan, serta operator berperan melaksanakan 

pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi. 

Untuk memastikan pemanfaatan sumber daya terbatas yang 

optimal, Pemerintah membangun SMFR untuk 

mempermudah pengawasan penggunaan spektrum frekuensi 

radio sesuai dengan peruntukan dan izin yang telah diberikan. 

Dengan demikian, pemanfaatan spektrum tersebut benar-

benar dapat dimanfaatkan secara optimal, antara lain untuk 

kebutuhan diseminasi informasi, komunikasi, maupun 

pengamanan dan keselamatan moda transportasi yang sangat 

tergantung dengan ketersediaan spektrum frekuensi radio 

seperti penerbangan. 

Selain infrastruktur TIK, Pemerintah juga melakukan berbagai 

upaya untuk menyediakan informasi yang bermanfaat serta 

mencerdaskan bangsa. Pemerintah telah melaksanakan 

penapisan konten negatif dan penyediaan berbagai konten 

positif. Ditapisnya konten negatif akan dapat melindungi 

masyarakat dari efek buruk internet. Di sisi lain, masyarakat 
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khususnya pelajar akan mendapatkan manfaat positif dari 

akses terhadap berbagai konten positif yang telah disediakan.  

Penapisan konten negatif dan sistem whitelist terus 

ditingkatkan untuk menghadirkan internet baik kepada 

seluruh masyarakat. Konten-konten yang bermuatan negatif 

ditekan penyebarannya setiap tahunnya. Total jumlah konten 

yang ditapis pada tahun 2015 sebanyak 754.982, pada tahun 

2016 meningkat menjadi 773.038 dan hingga Mei 2017 

mencapai 777.941. Bagian terbesar konten yang ditapis 

adalah konten pornografi yang mencapai lebih dari 95 persen 

dari total konten yang ditapis. Sedangkan jumlah domain yang 

masuk kedalam whitelist meningkat dari 153.006 domain di 

tahun 2016 menjadi 250.381 domain di bulan Juli 2017. 

Tabel 8.4 

Jumlah Penapisan Konten-Konten Bermuatan Negatif 

Berdasarkan Kategori 

Tahun 2015-2017* 

Kategori 2015 2016 2017* 

Pornografi 753.497 768.235 771.770 

SARA 21 87 158 

Penipuan/Dagang Ilegal 452 946 1.413 

Perjudian 5 5 75 

Radikalisme 1.164 3.796 4.383 

Narkoba 37 88 98 

Anak 3 3 3 

Kekerasan - - - 

Keamanan Internet 1 4 10 

HKI 48 175 348 

Normalisasi 248 302 347 

Jumlah Konten 754.982 773.037 777.941 
 

Sumber: Kemkominfo, 2017 
Catatan: *) sampai Mei 2017 
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Pemerintah juga telah melaksanakan gerakan peningkatan 

penggiat e-commerce, baik berupa start-up digital maupun 

peningkatan kapasitas UMKM untuk dapat memanfaatkan 

internet. Adanya gerakan peningkatan penggiat e-commerce 

yang didukung oleh TIK ini diharapkan dapat terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

 

Tabel 8.5 

Daftar Positif/Sistem Whitelist Nusantara 

Tahun 2016-2017* 

Nama Domain 2016 Mei 2017 

.co.id 66.916 98.867 

.web.id 23.354 22.254 

.sch.id 14.911 19.512 

.or.id 6.535 9.654 

.go.id 3.575 3.823 

.ac.id 3.628 4.192 

.net.id 396 409 

.mil.id 286 310 

.biz.id 1.036 1.619 

.my.id 9.714 5.694 

.desa.id 2.458 2.936 

.id 20.140 80.848 

.ponpes.id 57 263 

Total 153.006 250.381 
 

Sumber: Kemkominfo, 2017 
Catatan: *) sampai Mei 2017 
 

8.3.2 Permasalahan dan Kendala  

Dalam pelaksanaan program Pembangunan TIK terdapat 

kendala yang terjadi antara lain: (1) Tersebarnya dan tidak 

sejajarnya slot frekuensi para operator telekomunikasi, 

tingginya trafik dan jumlah pelanggan, serta adanya 
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kebutuhan dukungan perangkat yang harus di-upgrade ke 

teknologi terbaru sehingga menjadi tantangan dalam upaya 

penataan frekuensi radio; (2) Ketersediaan lahan untuk 

pembangunan Palapa Ring Paket Timur terkendala  

pembebasan lahan karena masih berstatus tanah adat; dan (3) 

Belum tercukupinya infrastruktur pendukung seperti listrik 

serta beratnya kondisi geografis lokasi tujuan sehingga 

menyulitkan penggelaran perangkat.  

Penanganan konten negatif memerlukan upaya lebih 

dikarenakan mudahnya bermunculan konten negatif baik dari 

dalam maupun luar negeri dan kecepatan pemblokiran yang 

tidak sama dari setiap operator. Meskipun upaya pemblokiran 

telah diupayakan, namun tetap terdapat konten negatif yang 

lolos.  

Adapun terkait dukungan peningkatan start up digital dan 

UMKM Go Digital, permasalahan yang ada antara lain adalah: 

(1) Dibutuhkan banyak tenaga ahli dan profesional untuk 

dapat melakukan pembinaan, (2) Masih belum lengkap dan 

validnya data UMKM, (3) Kualitas produk yang masih rendah, 

dan (4) Terdapat penolakan dari UMKM untuk memasarkan 

produk secara online. 

8.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi  

Pembangunan diselaraskan dengan upaya mencapai Nawacita 

1 dan 3 serta pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dalam 

dua dimensi. Pertama, dimensi pemerataan dan kewilayahan 

khususnya prioritas nasional yang terkait dengan konektivitas 

nasional serta perdesaan dan perkotaan, yaitu program 

pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika 

dengan sasaran termanfaatkannya sumber daya frekuensi 

radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program 
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Cita Caraka (bandwidth untuk rakyat 100 MB per kapita). 

Kedua, dimensi pembangunan manusia yang terkandung 

dalam RPJMN 2015-2019 didukung dengan melindungi 

masyarakat dari konten internet yang dapat berdampak 

negatif bagi warga negara. 

Upaya-upaya terus dilakukan untuk tetap menghadapi 

kendala yang ada sehingga sasaran dapat dicapai, antara lain: 

(1) Koordinasi intensif antara regulator, operator, vendor, 

serta pemangku kebijakan lainnya untuk melakukan penataan 

frekuensi demi efisiensi industri telekomunikasi; (2) 

Koordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait baik 

pusat maupun daerah dalam rangka penyediaan berbagai 

dukungan sarana dan prasarana seperti lahan, listrik, usulan 

lokasi, dan sebagainya untuk pembangunan menara 

telekomunikasi dan penggelaran proyek Palapa Ring; (3) 

Pembentukan forum penanganan situs internet bermuatan 

negatif yang melibatkan para pemangku kebijakan utamanya 

tokoh-tokoh masyarakat dan para ahli, serta inisiatif 

pembangunan sistem pengamanan TIK dengan hanya 

menyediakan situs/konten bermuatan positif; serta (4) Kerja 

sama dengan berbagai komponen dalam e-commerce seperti 

pelaku start-up digital, K/L terkait, produsen, dan konsumen 

demi berkembangnya e-commerce nasional. 

 

8.4 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

8.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Arah kebijakan pembangunan ketahanan air ditujukan untuk 

pemenuhan kebutuhan air bagi kebutuhan rumah tangga dan 

industri. Pemenuhan kebutuhan air baku selama periode 
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tahun 2015-2019 ditujukan untuk mendukung program 100 

persen layanan akses air bersih yang ditandai dengan 

meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana air baku dari 

sebesar 67,16 meter kubik/detik menjadi 118,60 meter 

kubik/detik pada tahun 2019.   

Dalam rangka penyediaan air untuk kebutuhan akses air 

minum yang layak pada tahun 2015, Pemerintah telah 

melaksanakan kegiatan pembangunan sarana air baku dengan 

kapasitas 6,97 meter kubik/detik. Pada tahun 2016, telah 

dilakukan pembangunan sarana air baku dengan kapasitas 

6,15 meter kubik/detik.  

Tabel 8.6 

Capaian Strategis Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

Tahun 2015-2017 

Uraian Satuan 2014* 2015 2016 2017** 

Peningkatan debit 
layanan sarana dan 
prasarana 
penyediaan air baku 

m3/dtk 51,44 6,97 6,15 - 

Pengembalian fungsi 
dan debit layanan 
sarana dan prasarana 
penyediaan air baku 
seperti semula 

m3/dtk 34,08 7,97 0,92 - 

Terjaganya fungsi 
dan debit layanan 
sarana dan prasarana 
penyediaan air baku 

m3/dtk 47,47 34,90 61,00 - 

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017 
Catatan: *) Kumulatif 2010-2014 

 **) Data belum tersedia 
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Salah satu kegiatan pembangunan sarana air baku 
dilaksanakan di Kabupaten Simalungun dengan target sebesar 
40 liter/detik dalam rangka mendukung pencapaian sasaran 
prioritas nasional pariwisata Danau Toba. Target penambahan 
penyediaan air baku untuk air minum di Kabupaten Bintan 
sebesar 470 liter/detik dicapai melalui pembangunan 
tampungan air baku DAS Kawal. Pembangunan jaringan air 
baku intake Loa Janan di Kabupaten Kutai Kartanegara 
dilaksanakan dengan target sebesar 250 liter/detik untuk 
memenuhi kebutuhan air bersih dalam rangka mendukung 
prioritas nasional perumahan permukiman. 

Salah satu sasaran utama bidang pembangunan sarana dan 

prasarana yang akan dicapai tahun 2017 adalah dengan 

meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana air baku 

sebesar 67,16 meter kubik/detik menjadi 118,60 meter 

kubik/detik di tahun 2019. Untuk dapat mencapai sasaran 

tersebut dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019, dalam rangka 

menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan 

nasional, dilaksanakan tiga kegiatan terdiri dari: (1) 

Peningkatan kapasitas air baku sebesar 4,41 meter 

kubik/detik; (2) Rehabilitasi sarana dan prasarana air baku 

sebesar 0,43 meter kubik/detik; serta (3) Operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana air baku sebesar 73,91 

meter kubik/detik. 

Mengingat capaian outcome penyediaan air baku baru dapat 

diketahui setelah pekerjaan fisik selesai 100 persen, maka 

capaian kegiatan tersebut sampai dengan Juni 2017 belum 

tersedia. Namun demikian, capaian fisik kegiatan Penyediaan 

dan Pengelolaan Air Baku telah mencapai rata-rata 43,56 

persen. 
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8.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian yang 

cepat mengakibatkan tingginya kebutuhan air. Efisiensi 

pemanfaatan air dan kesadaran masyarakat terhadap budaya 

hemat air yang masih rendah juga menjadi tantangan 

penyediaan sarana  air  baku. Di samping itu, kondisi  

prasarana sumber  air  baku  yang  ada mengalami  penurunan  

debit  akibat degradasi daerah tangkapan air.  Penurunan  

kualitas air juga terjadi di kawasan perkotaan akibat 

pencemaran dari limbah rumah tangga, industri, peternakan, 

dan praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan. 

Belum terpenuhinya kebutuhan air baku memberikan dampak 

pada pengambilan air tanah yang berlebihan. Hal ini akan 

menimbulkan dampak lainnya, seperti penurunan muka 

tanah, intrusi air laut, dan penurunan ketersediaan sumber air 

dari air tanah yang pembentukannya memerlukan proses yang 

cukup lama. Masalah ini terutama terjadi di wilayah perkotaan 

seperti Jakarta dan kota besar lainnya. 

8.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan saluran pembawa air baku diprioritaskan 

dalam rangka pemenuhan air untuk industri dan kebutuhan 

pokok masyarakat. Pembangunan difokuskan pada wilayah 

yang menjadi prioritas nasional seperti KI, KEK, dan kawasan 

pariwisata. Di samping itu, kebutuhan masyarakat di wilayah 

defisit air, wilayah tertinggal, wilayah  strategis,  pulau-pulau  

kecil  dan  terdepan,  kawasan terpencil, serta daerah 

perbatasan tetap dipenuhi. 

Untuk memenuhi ketersediaan sumber air baku secara efektif 

dan efisien, diterapkan sistem penyediaan dan pengelolaan air 

secara regional (mencakup lebih dari satu kabupaten/kota) 
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serta memenuhi kebutuhan wilayah defisit air dengan skema 

interbasin transfer/transfer antar wilayah sungai (skema 

penyaluran air dari daerah yang memiliki sumber air ke daerah 

yang membutuhkan air). Untuk daerah yang  belum  dapat  

terlayani dengan  sistem  penyediaan  air  minum melalui air 

permukaan,  diarahkan melalui penggunaan yang seimbang 

dan berkelanjutan  antara air permukaan dan air tanah sesuai 

ketersediaan sumber air lokal. Pengendalian terhadap 

pemanfaatan air tanah terus dilakukan disertai dengan 

penegakan hukum.  

Pengelolaan kebutuhan air diterapkan dengan mendorong 

perilaku masyarakat yang hemat air dan skema pemanfaatan  

air secara efisien, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Penerapan 

teknologi penyimpanan air dan pemanenan air hujan juga 

menjadi salah satu strategi alternatif bagi penyediaan air yang 

didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. 

 

8.5 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan 

Pengamanan Pantai 

8.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Penyediaan prasarana sumber daya air untuk mencegah 

dampak daya rusak air dilaksanakan sesuai keragaman 

karakteristik wilayah Indonesia. Potensi daya rusak air dapat 

berupa banjir,  tanah longsor, banjir lahar sedimen gunung  

berapi,  dan  abrasi  air  laut. Kerawanan daya rusak air 

terutama di kawasan perkotaan terus meningkat seiring 

dengan perubahan pola dan intensitas curah hujan, 

perubahan alih fungsi lahan di daerah hulu, serta kurangnya 
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sarana dan prasarana pengendali banjir, termasuk sistem 

drainase makro dan mikro.  

Dalam rangka mengendalikan daya rusak air dan mitigasi 

bencana, Pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan 

sarana pengendalian banjir, pengendali sedimen dan lahar 

dari gunung berapi serta pengaman pantai. Pada tahun 2015 

telah dibangun sarana pengendalian banjir sepanjang 304,36 

km dan sarana pengaman pantai sepanjang 66,88 km.  Pada 

tahun 2016 telah dilakukan pembangunan sarana 

pengendalian banjir sepanjang 273 km, sarana pengaman 

pantai sepanjang 38 km, dan sarana prasarana pengaman 

pantai yang dioperasikan dan dipelihara sepanjang 161,24 km. 

Target pembangunan sarana pengendalian banjir pada tahun 

2017 mencapai 193,79 km dan target pembangunan sarana 

pengaman pantai sepanjang 19,67 km. 

Prasarana pengendali banjir yang dibangun tahun 2017 antara 

lain sistem pengendali banjir sungai Warmare di Kabupaten 

Manokwari sepanjang 2 km, pengendali banjir Sungai Salubiro 

di Kabupaten Mamuju sepanjang 2,5 km, dan pembangunan 

prasarana pengendali banjir kota Surakarta sepanjang 12 km. 

Sedangkan untuk prasarana pengendalian lahar gunung 

berapi pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan pembangunan 

saluran pengelak Sungai Putih di Kabupaten Magelang dan 

pembangunan pengendali sedimen dan perbaikan sungai 

pascaletusan Gunung Gamalama di Kota Ternate. 

Dalam rangka mengamankan daerah pesisir pantai utara 

ibukota negara dari ancaman banjir rob, maka program 

National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) 

untuk kawasan ibukota Jakarta dilanjutkan dengan fokus pada 

pembangunan tanggul pantai untuk wilayah kritis dan 
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revitalisasi kawasan pesisir. Pada tahun 2017 dilaksanakan 

pembangunan tanggul pantai di sepanjang pantai utara 

Jakarta, yang merupakan kegiatan mendesak jangka pendek 

untuk mengatasi dampak dari penurunan muka tanah (land 

subsidence). 

Sasaran utama pembangunan ketahanan air adalah 

mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural 

pengendalian banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan 

pengamanan pantai serta solusi nonstruktural manajemen 

banjir antara lain kesiapsiagaan banjir serta penataan 

kawasan. Berikut target kegiatan penerapan manajemen 

pengendali banjir pada tahun 2017: (1) Pembangunan sarana 

dan prasarana pengendali banjir sepanjang 193,79 km; (2) 

Sarana dan prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi 

sepanjang 23,18 km; (3) Sarana dan prasarana pengendali 

banjir yang dioperasikan dan dipelihara sepanjang 3.731 km; 

(4) Sarana dan prasarana pengendali sedimen/lahar yang 

dioperasikan dan dipelihara sebanyak 234 buah; (5) Sarana 

dan prasarana pengaman pantai yang dibangun sepanjang 

19,67 km; serta (6) Sarana dan prasarana pengaman pantai 

yang dioperasikan dan dipelihara sepanjang 140,96 km. 

Mengingat capaian outcome Pengendalian Banjir, Lahar 

Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai baru dapat diketahui 

setelah pekerjaan fisik selesai 100 persen, maka capaian 

kegiatan tersebut sampai dengan Juni 2017 belum tersedia. 

Namun demikian, progress fisik kegiatan tersebut  telah 

mencapai rata-rata 34,13 persen. Angka tersebut meliputi 

pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pengendali banjir, lahar gunung berapi dan 

pengamanan pantai. 
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Tabel 8.7 

Capaian Strategis Kegiatan Pengendalian Banjir, Sedimen, dan 

Pengaman Pantai 

Tahun 2015-2017 

Uraian Satuan 
2014

*) 
2015 2016 2017**) 

Pembangunan sarana dan 
prasarana pengendali banjir 

km 1.448 304,36 273 - 

Sarana dan prasarana pengendali 
banjir yang direhabilitasi 

km 1.122 135,78 31 - 

Sarana dan prasarana pengendali 
banjir yang dioperasikan dan 
dipelihara 

km 2092 2.490 4.333 - 

Sarana dan prasarana pengendali 
sedimen/lahar yang dibangun 

buah 179 152 - - 

Sarana dan prasarana pengendali 
sedimen/lahar yang direhabilitasi 

buah 138 21 - - 

Sarana dan prasarana pengendali 
sedimen/lahar yang dioperasikan 
dan dipelihara 

buah 291 234 234 - 

Sarana dan prasarana pengaman 
pantai yang dibangun 

km 277 66,88 38 - 

Sarana dan prasarana pengaman 
pantai yang direhabilitasi 

km 18 1 - - 

Sarana dan prasarana pengaman 
pantai yang dioperasikan dan 
dipelihara 

km 142 116 161,24 - 

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017 
Catatan: *) Kumulatif 2010-2014 

 **) Data belum tersedia 

 

8.5.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala dalam pengendalian banjir antara 

lain: (1) Peningkatan ancaman bencana banjir dan tanah 
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longsor disebabkan oleh terjadinya degradasi kawasan 

tangkapan air di wilayah hulu daerah aliran sungai serta 

peningkatan intensitas hujan dan perubahan iklim; (2) 

Kurangnya penataan kawasan menyebabkan pemanfaatan 

daerah sempadan dan badan sungai untuk melakukan 

aktivitas bahkan dijadikan pemukiman penduduk; (3)  

Perubahan tata guna lahan dan pembangunan daerah 

perkotaan yang  kurang memperhatikan fungsi lingkungan dan 

daya dukung sumber daya air; (4) Penurunan kapasitas sungai 

akibat sedimentasi mengakibatkan badan air yang tersedia 

tidak mampu menangani peningkatan debit puncak hujan; 

serta (5) Penurunan  muka  tanah  akibat  pengambilan  air  

tanah yang berlebihan serta degradasi kawasan pesisir 

meningkatkan risiko terjadinya banjir rob. 

Permasalahan dan kendala dalam pengendalian lahar gunung 

berapi berupa peningkatan aktivitas vulkanik di kawasan 

gunung berapi di Indonesia menyebabkan peningkatan 

ancaman bencana banjir lahar pada beberapa tahun terakhir. 

Fokus pengendalian bencana lahar gunung berapi diutamakan 

pada kawasan padat penduduk dan untuk melindungi wilayah 

perkotaan di sekitar gunung berapi.  

Permasalahan dan kendala dalam pengamanan pantai berupa 

peningkatan ancaman terhadap lahan budidaya dan 

permukiman disebabkan oleh terjadinya erosi pantai secara 

alami dan nonalami. Erosi pantai secara nonalami disebabkan 

oleh campur tangan manusia antara lain: (1) Pengambilan 

material di daerah pantai yang mengakibatkan rusaknya garis 

pantai; (2) Penggalian dan penebangan hutan bakau yang 

menyebabkan hilangnya fungsi perlindungan garis pantai dari 

hantaman gelombang dan arus air laut; (3) Pendalaman muara 
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sungai menyebabkan bertambahnya fluktuasi besarnya 

gelombang sehingga menambah tingkat erosi; serta (4) 

Berubahnya gelombang energi yang menghantam pantai 

akibat bangunan yang dibangun di sekitar pantai. 

8.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Penanganan masalah banjir merupakan bagian terintegrasi 

dari pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu sesuai 

prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air secara 

berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

diperlukan suatu pola dan rencana pengelolaan banjir yang 

bersifat lintas sektor yang mencakup pendekatan struktural 

dan nonstruktural. Pendekatan nonstruktural yang utama 

adalah melalui penyusunan tata ruang kawasan yang 

memperhatikan pengelolaan sumber daya air yang 

selanjutnya didukung dengan program dan kegiatan terkait, 

seperti konservasi daerah hulu, penataan sempadan sungai, 

pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir, 

pengelolaan sampah dan sanitasi, serta peningkatan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan 

tanggap darurat terhadap bencana banjir.  

Untuk dapat mengurangi risiko banjir, diperlukan sistem 

monitoring hidrologi terpadu yang dapat memberikan 

informasi awal bagi masyarakat terhadap ancaman banjir. 

Strategi yang diterapkan melalui instalasi flood  forecasting  

warning system  (FFWS),  khususnya  di  daerah-daerah  yang  

memiliki risiko kejadian banjir yang cukup tinggi di perkotaan 

dan kawasan strategis pertanian. Penanganan banjir di daerah 

hilir dilakukan salah satunya dengan revitalisasi daerah pesisir 

pantai serta pembuatan bangunan pengaman pantai atau 

tanggul laut. 
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Fokus penanganan dalam mengamankan daerah pesisir pantai 

diarahkan pada kombinasi yang proporsional dan terintegrasi 

antara penanganan secara struktural  dan nonstruktural. 

Secara struktural, kegiatan diarahkan kepada pembangunan 

pengaman pantai untuk daerah permukiman dan kawasan 

ekonomi seperti Jakarta, Makassar, Semarang, Bali, dan 

Manado. Selain itu, diperlukan optimalisasi bangunan 

pengaman eksisting baik melalui rehabilitasi maupun 

peningkatan kapasitas pengamanannya. Kegiatan-kegiatan 

tersebut dilaksanakan dalam kerangka perencanaan yang 

utuh, terpadu, dan berkesinambungan. Masterplan 

penanganan terpadu pantai utara Jakarta (NCICD) sebagai 

contoh penanganan yang bersifat utuh ini, akan dipercepat 

penyelesaiannya. 

Dalam rangka pengamanan terhadap daya rusak banjir lahar 

gunung berapi, arah kebijakan difokuskan pada pembangunan 

infrastruktur pengendalian lahar seperti sabo dam di daerah 

yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi. Hal ini diperkuat 

dengan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pengurangan 

kerentanan masyarakat melalui sistem peringatan dini banjir 

lahar yang terpadu antarinstitusi yang terlibat. 
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BAB 9 

 

PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN, SERTA REFORMASI BIROKRASI 

 

 

Kedudukan pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan 

dan keamanan, serta reformasi birokrasi merupakan prasyarat 

untuk mendukung pembangunan nasional secara 

keseluruhan. Prasyarat tersebut meliputi pembangunan 

politik dan demokrasi, kepastian dan penegakan hukum, 

keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi 

birokrasi. 

 

 Politik dan Demokrasi 

 Capaian Utama 

Pembangunan politik bertujuan meningkatkan pelembagaan 

demokrasi dalam proses pembangunan nasional. Proses 

pelembagaan demokrasi secara garis besar meliputi 

pembangunan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-

hak politik, termasuk penguatan lembaga-lembaga 

penyelenggara pemilihan umum (pemilu), peningkatan akses 

dan kualitas informasi publik serta penanggulangan terorisme 

dan penanganan konflik sosial.   

BAB 9 
PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN, SERTA REFORMASI BIROKRASI 
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Pada tahun 2017, pemerintah telah berhasil mendukung 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 

kedua, setelah suksesnya pilkada serentak pertama tahun 

2015. Pada tahun 2017 Pemilihan Kepala Daerah 

diselenggarakan di 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, 

dan 76 kabupaten. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 74,50 

persen. Capaian ini meningkat bila dibandingkan tahun 2015 

dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 69,20 persen dan  

melebihi angka partisipasi politik pada pemilihan Presiden 

(pilpres) 2014 sebesar 71,31 persen.  

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi perlu 

didukung oleh peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi 

publik. Selain itu, telah pula dilakukan kegiatan diseminasi 

informasi publik antara lain: (1) Penyebaran konten informasi 

publik melalui Government Public Relations (GPR) Widget 

pada website pemerintah daerah (Pemda); (2) Penyebaran 

informasi daerah hasil kontribusi 175 media center;  dan (3) 

Diseminasi langsung kerja sama dengan mitra strategis 

dengan tema-tema lintas sektor, seperti: (a) Revolusi mental 

atau National Character Building (NCB), (b) Deradikalisasi, (c) 

Masyarakat Ekonomi ASEAN, (d) Gerakan Hidup Sehat, dan (e) 

Media Literasi, melalui forum tatap muka, dialog interaktif 

Pertunjukan Rakyat, TV Nasional dan radio. Komitmen Badan 

Publik juga semakin meningkat dalam mengimplementasikan 

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, Badan Publik 

kementerian/lembaga/daerah (K/L dan Daerah) telah 

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) sebanyak 68 persen dari total 708 lembaga (K/L dan 

Daerah).  
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Penanganan konflik sosial telah dilakukan oleh Tim Terpadu 

Penanganan Konflik Sosial baik di tingkat pusat maupun 

daerah (kabupaten/kota) melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) 

dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Upaya peningkatan kapasitas 

telah dilakukan melalui diklat intelijen bagi aparatur pusat dan 

daerah sebanyak 225 orang (109 tingkat dasar dan 116 tingkat 

pemantapan) di tahun 2016. Dalam kurun waktu 2007-2016, 

peningkatan kapasitas intelijen dalam rangka deteksi dini dan 

cegah dini telah dilaksanakan kepada 1.539 orang.  

Pencapaian lain dalam proses konsolidasi demokrasi yang 

dilakukan Pemerintah adalah dalam hal penanggulangan 

terorisme. Untuk pencegahan, beberapa kegiatan telah 

dilakukan seperti:  (1) Pelibatan generasi muda dalam rangka 

kontra radikalisasi dan kontra propaganda melalui Netizen 

Muda dalam program Pembentukan Duta Damai Dunia Maya; 

(2) Pelibatan anak muda kreatif dalam pembuatan video 

pendek pencegahan terorisme; dan (3) Upaya Kontra 

Propaganda melalui Pusat Media Damai (PMD).  

Politik Luar Negeri Indonesia merupakan proyeksi dan 

cerminan dari kapasitas dan kapabilitas internal Indonesia, 

sekaligus menjadi sarana Indonesia untuk mempengaruhi 

situasi dan aktor internasional dalam rangka memberikan 

dukungan kepada pencapaian kepentingan nasional. 

Diplomasi Indonesia telah berperan aktif dalam 

memperjuangkan kepentingan nasional dan memberikan 

kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian dunia. Dalam 

menjaga integritas wilayah, diplomasi Indonesia berhasil 

meratifikasi Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura 

pada tahun 2016, menyepakati draft MoU Survey and 

Demarcation ke-20 antara Indonesia dan Malaysia untuk batas 
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darat Kalimantan Utara dan Sabah, serta penyelesaian tahap 

akhir dua unresolved segment batas darat Indonesia-Timor 

Leste. Kemajuan ini diharapkan dapat turut memberikan 

kepastian hukum untuk pengelolaan sumber daya alam dan 

investasi di daerah perbatasan. 

Dalam upaya pemeliharaan stabilitas dan keamanan kawasan, 

Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan potensi 

konflik di Laut Cina Selatan. Peran aktif Indonesia atas 

diplomasi adalah telah dicapainya kesepakatan mengenai 

konsep Framework of Code of Conduct (CoC) yang akan 

disahkan para Menlu ASEAN Agustus 2017 mendatang dan 

mengenai pembentukan “Hotline of Communications” ASEAN- 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

Sejalan dengan Nawacita ke-1, yakni menghadirkan kembali 

negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 

rasa aman kepada seluruh warga negara, dalam bidang 

perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, 

sejak Januari 2016 hingga Juni 2017, diplomasi perlindungan 

telah menyelesaikan 14.301 kasus yang menimpa WNI di luar 

negeri. Sistem e-perlindungan yang dibangun telah mencatat 

by name penanganan 21.181 kasus. Indonesia juga telah 

melakukan pemulangan WNI sejumlah 46.486 WNI; serta 

melakukan pembebasan ancaman hukuman mati bagi 76 WNI. 

Selama tahun 2016, Indonesia juga telah melakukan 

pembebasan sandera terhadap 25 WNI di Filipina Selatan dan 

4 WNI di Somalia.  Evakuasi juga telah dilakukan bagi 16 WNI 

yang terjebak krisis di Marawi, Filipina awal 2017 lalu. Terkait 

aksi teror di Marawi, atas inisiatif Indonesia telah dilakukan 

pertemuan tiga pihak antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina 

di Manila 22 Juni 2017 lalu. Di tingkat ASEAN, upaya 
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perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI)  

dilakukan dengan negosiasi Instrumen Promosi dan 

Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran ASEAN. 

Di ranah kebijakan luar negeri khususnya diplomasi ekonomi, 

diplomasi maritim dan kerjasama pembangunan, Indonesia 

sukses menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

Indian Ocean Rim Association (IORA) pada Maret 2017 dan 

berhasil menanamkan sense of regionalism yang kuat di 

wilayah Samudera Hindia dengan menghasilkan IORA Concord 

yang berisi kesepakatan kerja sama untuk memajukan 

keamanan dan keselamatan maritim, meningkatkan kerja 

sama perdagangan dan investasi, memajukan pengembangan 

dan pengelolaan perikanan yang berkesinambungan dan 

bertanggung jawab, kerja sama energi, manajemen risiko 

bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan 

pertukaran budaya.  

Diplomasi ekonomi Indonesia turut mendukung penggalangan 

partisipasi internasional dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 

2016 oleh Perwakilan RI yang menjaring pelibatan 287 pelaku 

bisnis setempat dari 24 negara; nilai transaksi sebesar 

USD468,94 juta dan potensi transaksi sebesar USD52,18 juta. 

Diplomasi Indonesia mendukung kerja sama dengan mitra 

nontradisional, yang antara lain menghasilkan peningkatan 

pemesanan produk industri strategis Indonesia, seperti 

gerbong kereta api dan pesawat CN-235. Secara lebih umum, 

perdagangan Indonesia ke beberapa pasar nontradisional 

tercatat meningkat signifikan, misalnya dengan Papua Nugini 

meningkat sebesar 32 persen, Palestina 266 persen, Angola 57 

persen, El Salvador 153 persen, Paraguay 149 persen, Albania 

89 persen, dan Serbia 31 persen. Di samping itu, diplomasi 
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Indonesia juga berperan dalam menyepakati 149 perjanjian 

bilateral dan multilateral bidang ekonomi di tahun 2016-2017.   

Dalam hal Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional 

KSST, sejalan dengan amanat RPJMN 2015-2019 melalui 

penguatan kebijakan satu pintu (one gate policy) menuju 

pengembangan lembaga yang melaksanakan KSST (single 

agency). Tim Koordinasi Nasional KSST telah memberikan 

pelatihan kepada Myanmar di bidang Teaching Factory, 

Knowledge Sharing on Artificial Insemination for Cattle 

Management untuk Suriname. Kegiatan Tim Koodinasi 

Nasional KSST juga dilakukan dalam skema triangular, antara 

lain berupa Knowledge Sharing on Skill Development 

bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) dan 

Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD), kegiatan Mapping of Resource Center (dukungan IDB), 

penyiapan program KSST dalam mendukung kerja sama 

dengan Afrika. Sepanjang tahun 2016, KSST Indonesia telah 

melaksanakan 46 program yang diikuti oleh 57 negara 

berkembang dan melibatkan 1.140 peserta.  

Di ranah perdamaian dunia, diplomasi Indonesia dihormati 

karena peran Indonesia dalam penyelesaian krisis dan konflik, 

serta menanamkan norma-norma perdamaian. Indonesia 

telah membantu penyelesaian konflik di Rakhine State 

Myanmar melalui diplomasi maraton dengan berbagai pihak 

terkait di Jakarta, Yangoon dan Dhaka yang dilengkapi dengan 

pengiriman bantuan kemanusiaan ke Rakhine State, berupa 

logistik kemanusiaan dan pembangunan dua sekolah serta 

bantuan untuk rumah sakit di Mrauk-U. Terkait krisis 

diplomasi di antara negara-negara Teluk pada Juni 2017, 
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Indonesia berperan melakukan komunikasi intensif dengan 

negara teluk dan negara kunci lainnya untuk mencegah 

eskalasi dan mendorong terjadinya dialog. Indonesia juga 

terus menjadi salah satu penyumbang terbesar Pasukan 

Pemeliharaan Perdamaian PBB dengan mencapai peringkat 

pengirim pasukan ke-12 dari 125 negara, dan menjadi tuan 

rumah The Asia Pacific Regional Meeting on Peacekeeping.  

 Permasalahan dan Kendala 

Proses pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia 

sudah sesuai dengan arah RPJPN 2005-2025. Namun, 

demikian proses tersebut masih menghadapi tantangan-

tantangan, khususnya terkait dengan kualitas demokrasi 

substansial, wawasan kebangsaan, komunikasi sosial yang 

belum kondusif, dan politik luar negeri. Dalam hal kualitas 

demokrasi, lembaga penyelenggara pemilu masih perlu 

mendapatkan penguatan di bidang perundang-undangan agar 

dapat menjalankan pemilu secara lebih baik. Kegiatan 

kepemiluan yang perlu mendapat perhatian adalah 

pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di 171 daerah dan 

penyelenggaraan pemilu serentak nasional pada tahun2019. 

Dalam hal wawasan kebangsaan, tantangannya adalah 

meningkatkan kesadaran kewarganegaraan masyarakat dan 

menangkal ideologi transnasional yang bertentangan dengan 

Pancasila. Terlebih angka konflik sosial tahun 2016 berjumlah 

68 peristiwa. Terkait penanggulangan terorisme, 

permasalahannya antara lain penolakan para mantan 

narapidana teroris, keluarga dan jaringan terhadap bantuan 

dari pemerintah dan belum tersedianya database yang 

lengkap tentang keberadaan seluruh mantan narapidana 

teroris, keluarga dan jaringannya. Selanjutnya, terkait dalam 
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pengelolaan komunikasi publik, permasalahan dan kendala 

yang muncul antara lain belum terintegrasinya kanal media 

informasi di pemerintah, sehingga informasi ke masyarakat 

belum seragam dan masif. 

Terkait politik luar negeri, persoalan utama yang dihadapi di 

level nasional adalah perlunya peningkatan koordinasi dan 

sinkronisasi program kerja antarinstansi pemerintah dan 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan luar negeri dan diplomasi.  

Dalam pelaksanaan kegiatan KSST terdapat permasalahan 

terkait Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka 

Kelembagaan, diantaranya belum ada standar biaya yang 

dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan 

pemberian bantuan, belum adanya peraturan yang khusus 

mengatur pelaksanaan KSST khususnya dalam pemberian 

bantuan ke negara target dan belum adanya entitas pelaksana 

one gate policy yang mengelola KSST di masa datang yang 

sangat diperlukan agar pemberian bantuan Indonesia terfokus 

sejalan dengan kepentingan nasional, khususnya juga dapat 

meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. 

Partisipasi Indonesia dalam kerjasama pembangunan global 

seperti G-20, Global Partnership for Effective Development 

Cooperation (GPEDC), Program Reverses Linkage, perlu 

difokuskan pada bidang-bidang dimana Indonesia mempunyai 

keunggulan komparatif dan memberikan hasil nyata. Selain itu 

menjadi tantangan sendiri untuk mensinkronkan pelaksanaan 

kerjasama pembangunan dengan pencapaian target dalam 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 

Development Goals (SDGs).   
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Di tingkat regional, permasalahan antara lain bersumber dari 

potensi konflik di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, dan 

Semenanjung Korea; destabilitas di kawasan Pasifik Selatan.  

Tantangan yang lain adalah mempertahankan stabilitas di 

kawasan Samudera Hindia serta peningkatan kerja sama 

ekonomi melalui IORA.  

Terkait diplomasi ekonomi, tantangan muncul dari 

meningkatnya proteksionisme ekonomi dan perdagangan, 

melalui hambatan tarif dan nontarif serta kampanye hitam 

terhadap produk dan komoditi strategis Indonesia di Eropa 

dan Amerika.  

Di level internasional, permasalahan yang dihadapi antara lain 

adalah terorisme dan ekstremisme, munculnya de-stabilizing 

ideology seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), yang 

memiliki dampak langsung kepada Indonesia, dengan adanya 

sejumlah serangan maupun adanya WNI yang justru terlibat 

seperti dalam Bom Sarinah 2016.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi untuk bidang Politik dan 

Demokrasi antara lain: (1) Meningkatkan  peran  

kelembagaan  demokrasi, misalnya melalui pengembangan 

perundang-undangan bidang politik dan kebijakan 

kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan 

pembiayaan  kampanye pemilu dan pengawasan  pemilu 

yang partisipatif; (2) Diseminasi Informasi  Publik  melalui 

berbagai  media  dengan  tema prioritas  sesuai  kebijakan  

Presiden/Pemerintah, dan  kontribusi  pada penyelenggaraan 

kegiatan nasional dan internasional melalui media center; (3) 

Pembinaan pengembangan kebijakan komunikasi dan 

informasi, melalui penyusunan regulasi dan kebijakan bidang 
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komunikasi publik (grand design komunikasi publik serta 

norma, standar, prosedur, dan kriteria/NSPK), serta 

pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat; (4) 

Peningkatan SDM bidang kominfo dan literasi media melalui 

pendidikan Sekolah Tinggi  Multi  Media    (STMM) di 

Yogyakarta; (5) Penelitian dan pengembangan SDM di balai-

balai pengkajian daerah, serta literasi media penyiaran 

masyarakat; (6) Peningkatan pemeliharaan perdamaian 

dan peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam usaha 

pencegahan konflik sosial, antara lain melalui pemantapan 

kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan 

daerah; (7) Pengembangan dan pemantapan wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa; dan (8) Menciptakan iklim 

kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme, antara 

lain melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).  

Arah kebijakan Politik Luar Negeri antara lain: (1) Revisi 

Undang-Undang Hubungan Luar Negeri untuk meningkatkan 

kinerja/manajemen politik luar negeri (termasuk sinergi 

antarK/L); (2) Penyusunan payung hukum untuk mengatur 

koordinasi KSST, membentuk Single Agency, menyusun 

standar biaya dan perumusan regulasi yang mengatur 

pemberian bantuan ke luar negeri (termasuk KSST) serta 

mengedepankan knowledge sharing sebagai platform 

pelaksanaan KSST; (3) Sinkronisasi pelaksanaan kerjasama 

pembangunan internasional, termasuk G-20 dan GPEDC 

dengan pencapaian target SDGs; (4) Penuntasan Dokumen 

CoC untuk isu Laut China Selatan; (5) Penuntasan pilihan-

pilihan kebijakan regional dalam kaitan dengan IORA; (6) 

Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum 

bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi 
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penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif, khususnya 

Afrika; dan (7) Peningkatan kerja sama internasional dengan 

negara-negara terdekat di kawasan untuk melawan 

ekstremisme dan terorisme.   

 

 Kepastian dan Penegakan Hukum 

 Capaian Utama Pembangunan 

Upaya mewujudkan kepastian dan penegakan hukum telah 

menunjukkan berbagai kemajuan. Sasaran pokok 

pembangunan bidang hukum sebagaimana yang ditargetkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah tercermin dalam pencapaian 

Indeks Pembangunan Hukum (IPH), Indeks Perilaku Anti 

Korupsi (IPAK), dan Indeks Penegakan Hukum Tipikor/IPH 

Tipikor (Tabel 9.1). 

Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas 

penanganan perkara di lembaga peradilan dikuatkan melalui 

penandatanganan MoU tentang Pengembangan Sistem 

Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu 

berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di antara delapan K/L. 

Sepanjang tahun 2016 dan 2017 telah dilaksanakan 

serangkaian kegiatan seperti penyusunan pedoman kerja, 

pembuatan peta jalan SPPT-TI, dan penandatanganan 

Pedoman Kerja Pelaksanaan SPPT-TI yang berisi kebutuhan 

pertukaran data antara lembaga penegak hukum. 
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Capaian Pembangunan Bidang Hukum 

Tahun 2015-2016 

Capaian  2014 2015 2016 2017 

IPH *) 0,31 0,48 0,57 *****) 

IPH Tipikor**) 61,80 50,06 62,20 *****) 

IPAK ***) 3,61 3,59 NA****) 3,71 
Sumber: *Bappenas. **KPK, ***BPS 
Catatan : 
*) Skala 0 s/d 1 semakin naik semakin baik     
**) Skala 0% s/d 100% semakin tinggi pemberantasan korupsi semakin baik (IPH 
Tipikor menggunakan data proxy penanganan kasus korupsi diatas 1 miliar)    
***) Skala 0 s/d 5 semakin tinggi semakin anti korupsi 
****) Tidak ada angka IPAK 2016, karena BPS tidak melakukan survey Perilaku Anti 
korupsi di tahun 2016 
*****) Data tidak tersedia, karena penghitungan menggunakan data januari hingga 
desember tahun berjalan. 

Capaian lainnya adalah dalam implementasi Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA) melalui penerapan diversi, yang 

menunjukkan penurunan jumlah Anak Berhadapan dengan 

Hukum (ABH). Sejak tahun 2012 (sebelum adanya SPPA) 

sampai dengan tahun 2017, angka ABH yang ditahan di 

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), menurun dari 

3.183 orang anak menjadi 2.462 orang anak.  

Penegakan hukum memiliki kontribusi dalam mendukung 

kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Dukungan 

terhadap kebijakan tersebut dari komponen dimulainya usaha 

(starting business) dan kemudahan mendapatkan kredit, 

pencapaian dapat dilihat dari waktu pelayanan yang semula 

membutuhkan waktu berhari-hari, dan semenjak pelayanan 

diubah berbasis online, waktu pelayanan menjadi lebih 

singkat. Untuk pesan nama fasilitas pelayanan Perseroan 

Terbatas (PT) menjadi 1 menit, fasilitas pelayanan pengisian 

data 6 menit, fasilitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan 
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(SK) real time dan fasilitas pelayanan pendaftaran fidusia 

hanya membutuhkan waktu 7 menit.

Di lingkungan peradilan, dukungan terhadap program 

kemudahan berusaha juga dilakukan melalui Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 2/2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) yang 

merupakan upaya reformasi sistem hukum perdata. Peraturan 

lainnya di lembaga peradilan diperkuat melalui PERMA No. 

1/2016 tentang Mediasi, sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa di pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) No. 2/2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan 

Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.  

Selain itu, upaya penguatan baik kuantitas maupun kualitas 

aparatur penegak hukum, terus ditingkatkan melalui 

pengawasan yang efektif baik secara internal maupun 

eksternal. Dalam ranah Peradilan, sepanjang tahun 2016, 

Komisi Yudisial telah mengeluarkan usulan penjatuhan sanksi 

kepada Mahkamah Agung baik itu ringan, sedang maupun 

berat terhadap 87 hakim. Kemudian sampai dengan bulan Mei 

2017, telah dikeluarkan usulan penjatuhan sanksi kepada 

hakim berdasarkan penanganan laporan masyarakat atas 

dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

(KEPPH), dimana dari 118 laporan masyarakat yang dapat 

diregistrasi terdapat 16 hakim yang terbukti dan 32 hakim 

yang mendapatkan usul penjatuhan sanksi berdasarkan hasil 

keputusan Pleno. 

Dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi terorisme, 

selama tahun 2016 tercatat ada 12 aksi teror yang terjadi, 

terdiri dari 9 teror bom, 1 penembakan/pembunuhan, dan 2 
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perencanaan/penemuan bom. Pemerintah (aparat penegak 

hukum) berhasil mengungkap 170 terduga pelaku teror  

dengan 164 pelaku yang saat ini dalam penanganan perkara.  

Dalam periode yang lebih luas, Pemerintah melalui Densus 88 

Anti Teror dari tahun 2015 sampai dengan 2017 telah berhasil 

melaksanakan penegakan hukum terhadap 31 kasus 

terorisme, dengan melaksanakan penyidikan terhadap 336 

tersangka. 

Gambar 9.1 
Aksi Terkait Terorisme  

Tahun 2014-2016 

  Sumber : BNPT, 2017 

Capaian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui pelaksanaan 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

(Stranas PPK) sejak tahun 2012 sampai saat ini. Pelaksanaan 

Stranas PPK masih diturunkan dalam bentuk Aksi PPK 2016-

2017 dengan 31 aksi turunan, dengan fokus pengadaan 

barang dan jasa, penerimaan negara, perizinan, tata kelola 
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niaga, dan penegakan hukum. Pencegahan korupsi juga 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan 

penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Tim 

Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat 

(TP4P). Tim tersebut telah melakukan pendampingan kepada 

K/L dan Daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan total nilai anggaran 

proyek sebesar Rp42,78 triliun di tahun 2016, dan sebesar 

Rp81,92 triliun di tahun 2017. 

Penanganan tindak pidana korupsi menghasilkan 

penyelamatan kerugian negara, melalui kontribusi lembaga 

KPK sebesar Rp512,33 miliar (periode 1 Januari 2016 sampai 

dengan 31 Desember 2016) dan sebesar Rp85,17 miliar pada 

periode 1 januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017, 

sementara Kejaksaan RI melakukan penyelamatan keuangan 

negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara 

umum pada tahun 2016 sebesar Rp1,9 triliun dan pada 

periode 1 Januari 2017 sampai dengan 6 Juni 2017 sebesar 

Rp379,46 miliar. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi 

melalui bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan telah 

berkontribusi dalam menghasilkan penyelamatan kerugian 

keuangan negara pada tahun 2016 sebesar Rp. 343,67 milyar 

dan USD263.929,12, sedangkan sampai dengan bulan Juni 

tahun 2017 sebesar Rp. 338,83 milyar. 

Di samping itu, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh Polri juga telah berhasil menyelamatkan 

keuangan negara melalui kegiatan pemblokiran dan penyitaan 

aset hasil korupsi dan pencucian uang sebesar Rp.176,9 miliar 

dalam periode Januari 2017 sampai dengan Juli 2017. 
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Menindaklanjuti Perpres No. 87/2016 tentang Satuan Tugas 

Sapu Bersih Pungutan Liar, kurang dari sepuluh hari 

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Unit Pemberantasan 

Pungli (UPP). Hingga Juni 2017 telah terbentuk 563 UPP yang 

tersebar di 33 K/L; 34 provinsi dan 495 kabupaten/kota. Sejak 

Oktober 2016, Satgas Saber Pungli, UPP K/L dan daerah telah 

melaksanakan 870 kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) 

dengan jumlah tersangka sebanyak 1.768 orang.  

Capaian upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 

hak atas keadilan, terutama terlihat pada pelaksanaan 

bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada masyarakat 

miskin sebagai pelaksanaan dari UU No. 16/2011 tentang 

Bantuan Hukum. Pada tahun 2015, sebanyak 3.450 kasus telah 

ditangani, sedangkan kasus nonlitigasi sebanyak 3.083 

kegiatan. Sampai dengan tahun 2016, untuk penanganan 

litigasi telah ditangani 8.005 kasus dan untuk kegiatan 

nonlitigasi telah dilaksanakan 1.188 kegiatan. Organisasi 

Bantuan hukum (OBH) yang terverifikasi mencapai 405 OBH 

sejak diberlakukannya UU No. 16/2011. 

Upaya lain yang telah dilaksanakan adalah penyelesaian 

pelanggaran HAM berat melalui proses yudisial. Koordinasi 

tindak lanjut penanganan perkara bagi korban pelanggaran 

HAM berat telah dilakukan secara intensif di antara penegak 

hukum, salah satunya dengan pembentukan tim terpadu yang 

melakukan telaah perkara melalui koordinasi Kementerian 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Inisiasi 

penyelesaian penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu 

melalui proses rekonsiliasi dan pemenuhan hak korban 

sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota Palu dan 
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Pemerintah Daerah Lampung perlu terus dikembangkan untuk 

mengembalikan hak-hak korban. 

Pada aspek penanganan kekerasan terhadap perempuan, 

telah dibangun instrumen pemantauan dan evaluasi Sistem 

Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan 

terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), dan telah diuji coba di 

Jawa Tengah oleh Pemerintah setempat. Di sisi lain, telah 

dipergunakan parameter HAM dalam pembentukan produk 

hukum daerah dan pedoman pengujian kebijakan 

konstitusional yang berdampak kepada peningkatan jumlah 

kebijakan yang kondusif terhadap perempuan. Kebijakan 

kondusif ini didasarkan pada 11 kategori yaitu: : (1) Layanan 

perempuan korban kekerasan; (2) Buruh migran; (3) Hak anak; 

(4) Hak reproduksi; (5) Nafkah untuk istri; (6) Perlindungan 

perempuan; (7) Hak pendidikan; (8) Pengarusutamaan 

gender; (9) Perdagangan manusia/perempuan; (10) 

Perdagangan manusia dan layanan perempuan korban; (11) 

Pencegahan kejahatan seksual. Di tahun 2014 terdapat 276 

kebijakan yang kondusif dari Pemerintah Daerah dan 

meningkat menjadi 349 kebijakan di tahun 2016.  

Pada aspek penegakan hukum, pada tahun 2015 Polri 

melaksanakan penyidikan terhadap 3.653 kasus terkait 

perlindungan perempuan dan anak, 3.055 kasus pada tahun 

2016, dan 293 kasus sampai dengan triwulan pertama 2017. 

Upaya lain yang telah dilakukan terkait perlindungan 

perempuan dan anak adalah pembangunan Ruang Pelayanan 

Khusus (RPK) di tingkat Polda dan Polres secara bertahap, 

penempatan Bintara Polwan di Polsek sebagai garda terdepan 

penanganan kasus terkait perlindungan perempuan dan anak, 

serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara 
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berkelanjutan kepada personel yang menangani kasus terkait 

perlindungan perempuan dan anak. 

 Permasalahan dan Kendala  

Kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai penegakan 

hukum yang berkualitas adalah kapasitas dan kuantitas SDM 

dan sarana prasarana di masing-masing lembaga penegak 

hukum. Selain itu koordinasi yang belum optimal, baik dari 

internal maupun eksternal lembaga penegak hukum 

menyebabkan sistem penegakan hukum masih belum dapat 

dilaksanakan secara optimal. Dalam hal mewujudkan 

kemudahan berusaha, beberapa kendala dan tantangan yang 

dihadapi, seperti masih banyak peraturan perundang-

undangan yang belum sesuai dengan kebutuhan kemudahan 

berusaha, di samping masih diperlukannya penyebarluasan  

informasi kepada masyarakat mengenai arah reformasi 

maupun inovasi yang  telah dilakukan oleh Pemerintah dalam 

mendukung kemudahan berusaha.  

Selanjutnya, terkait pencegahan korupsi, pelaksanaan 

kebijakan pencegahan dari K/L perlu disinergikan sehingga 

dampaknya optimal. Sedangkan dalam upaya pemberantasan 

korupsi, kerugian negara belum secara efektif dan optimal 

dikembalikan ke negara mengingat pengelolaan aset hasil 

tindak pidana korupsi belum maksimal. 

Sementara itu, praktek pungli masih cukup kuat di berbagai 

sektor pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan 

banyaknya laporan pengaduan dari berbagai saluran di Posko 

Satgas dan seluruh UPP, secara langsung maupun melalui 

Short Message Service (SMS)/pesan singkat (1193), Call Center 

(193), surat, email dan aplikasi website, yaitu lebih dari 30.900 

laporan. 
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Terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak 

atas keadilan, kebijakan bantuan hukum yang sudah dimulai 

sejak berlakunya UU No. 16/2011, masih menghadapi 

permasalahan seperti belum meratanya OBH di wilayah 

Indonesia yang menyebabkan akses masyarakat untuk 

mendapatkan bantuan hukum masih terbatas. Dari 405 OBH, 

sebanyak 227 OBH terkonsentrasi di ibukota provinsi, dan 

sisanya sebanyak 178 OBH tersebar di 133 kabupaten/kota 

lainnya.  

Gambar 9.2 
Perbandingan Isi dan Kapasitas Hunian di Lapas/Rutan  

Tahun 2014 - 2017 

Sumber : Sistem Data Base Pemasyarakatan Kemkumham (Juni 2017) 

Selain itu, lembaga pemasyarakatan masih menghadapi 

permasalahan kelebihan penghuni. Jumlah kelebihan 

penghuni mencapai lebih dari 45 persen setiap tahunnya baik 

di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan 

(rutan).  
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala dalam hal 

Kepastian dan Penegakan Hukum, arah kebijakan dan strategi 

yang akan dilakukan, yaitu: (1) Dalam rangka penegakan 

hukum yang berkualitas, arah kebijakan akan difokuskan 

kepada upaya pemenuhan biaya operasional penanganan 

perkara, dan mendukung upaya pembenahan sistem 

penanganan perkara melalui SPPT berbasis teknologi 

informasi, pengurangan kelebihan kapasitas di lembaga 

pemasyarakatan, pelayanan hukum yang mendukung 

kemudahan berusaha, peningkatan kapasitas SDM Aparat 

Penegak Hukum (Apgakum) dan pemahaman masyarakat, 

pelaksanaan evaluasi dan penguatan pembentukan peraturan 

perundang-undangan, dan penegakan hukum di bidang 

sumber daya alam; (2) Dalam rangka pencegahan dan 

pemberantasan korupsi yang efektif, akan difokuskan kepada 

upaya kolaborasi pencegahan korupsi dengan mensinergikan 

arah pencegahan dan pemberantasan korupsi, pembenahan 

tata kelola aset hasil tindak pidana korupsi di tingkat pusat, 

pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, 

dan efisien; dan (3) Upaya meningkatkan penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan melalui 

penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, peningkatan kerjasama OBH, dan 

paralegal di kabupaten/kota dalam penyaluran bantuan 

hukum. 
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 Keamanan dan Ketertiban 

 Capaian Utama Pembangunan  

Pelaksanaan pembangunan keamanan dan ketertiban 

merupakan prasyarat pembangunan dimensi lainnya. 

Pembangunan kemanan dan ketertiban meliputi 

pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential 

Force/MEF) Tahap II, penguatan perbatasan, pengembangan 

industri pertahanan, deteksi dini dan penanganan potensi 

gangguan keamanan dalam negeri, penguatan keamanan laut, 

serta pemberantasan narkoba. 

Pembangunan MEF diselenggarakan dalam rangka 

mewujudkan postur TNI untuk menjaga kedaulatan, keutuhan 

wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Pembangunan MEF 

saat ini memasuki Tahap II dengan beberapa capaian  antara 

lain terbentuknya pangkalan TNI terpadu di wilayah Natuna 

berupa dermaga, sarana prasarana satgas marinir, pangkalan 

udara dengan runway yang telah diperpanjang beserta 

hanggar dan taxiway, serta radar permukaan Long Range 

Camera, Gudang Bekal dan Gudang Munisi. Kekuatan utama 

pangkalan TNI terpadu di wilayah Natuna tersebut antara lain 

Baterai Armed, Baterai Arhanud Rudal, dan Kompi Zeni 

Tempur.  

Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai 

halaman depan NKRI terus dibangun dalam rangka 

meningkatkan pertahanan negara dan sekaligus mewujudkan 

pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan 

tersebut mencakup Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan 

(JIPP) di Kalimantan, sistem penginderaan pengamanan 

perbatasan, serta infrastruktur pertahanan di Natuna, Papua, 

dan NTT. 
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Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembangunan JIPP 

sepanjang 715,32 km. Sementara pada tahun 2017 telah 

mencapai 868,48 km. Di samping itu, pembangunan Dermaga 

Sei Pancang juga telah diselesaikan dan siap digunakan. 

Capaian penting terkait pengembangan industri pertahanan 

antara lain: (1) Pembangunan Industri Propelan terkait dengan 

pabrik nitrogliserin; (2) Program Jet Tempur IFX/KFX telah 

menyelesaikan tahap Technology Development; (3) 

Pembangunan tiga unit kapal selam yang sudah memasuki 

tahap final.  

Kondusifitas keamanan ditunjukkan dengan semakin kuatnya 

deteksi dini dan profesionalisme aparat penegak hukum. 

Beberapa capaiannya adalah: (1) Operasi penggalangan di 

wilayah perbatasan; (2) Pembentukan Badan Siber dan Sandi 

Negara melalui Perpres No. 53/2017; (3) Penanganan kasus 

penyebaran paham radikal (radikalisme) melalui internet 

sebanyak 15 kasus, dan penegakan hukum 120 situs radikal 

maupun yang terafiliasi ISIS; (4) Keberhasilan meredam 

gejolak aksi massa 411 dan 212; (5) Keberhasilan pengamanan 

beberapa kegiatan berskala internasional seperti pertemuan 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Sail Raja Ampat, 

pertemuan United Nation Alliance of Civilizations (UNAOC), 

dan Bali Democracy Forum (BDF), serta Sidang Umum Interpol 

ke-85; (6) Keberhasilan Operasi Tinombala dalam penegakan 

hukum terhadap kelompok teroris Santoso; (7) Keberhasilan 

pengamanan Pilkada Serentak tahun 2017 di 101 wilayah; (8) 

Keberhasilan pengamanan bulan Ramadhan dan Idul Fitri; 

serta (9) Keberhasilan Satgas Pangan dalam menjaga 

ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.  
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Dari sisi modernisasi peralatan Polri, beberapa capaiannya 

adalah terdukungnya peralatan pengendalian massa,  

kendaraan taktis berupa Armour Personnel Carrier (APC) dan 

Armour Water Cannon (AWC), Peralatan Pasukan Huru-Hara 

(PHH) Brimob, peralatan penaggulangan kejahatan bahan 

kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir (KBRN), peralatan 

pendukung penyelidikan dan penyidikan, peralatan 

penginderaan intelijen, jaringan komunikasi berbasis digital 

trunking, peralatan pusat komando dan kendali lalu lintas, 

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Piknas), peralatan deteksi 

perairan, peralatan Disaster Victim Identification (DVI), kapal 

patroli cepat, kendaraan angkutan pasukan, VVIP, dan SAR 

udara berupa helikopter dan pesawat,  serta kendaraan 

operasional dan khusus. 

Dari aspek pengamanan laut, kegiatan Operasi Nusantara 

yang digelar oleh Bakamla melibatkan sejumlah instansi 

terkait. Hasil operasi yang dicapai selama dua tahun kehadiran 

Bakamla, adalah sebagai berikut: (1) Tahun 2015 berhasil 

menghentikan dan memeriksa sebanyak 2.100 kapal, 27 kapal 

diantaranya ditangkap dan diproses hukum; (2) Tahun 2016 

menghentikan dan memeriksa 3.627 kapal, 82 kapal 

diantaranya ditangkap dan diproses hukum; (3) Hingga bulan 

Juni 2017, Bakamla berhasil menghentikan dan memeriksa 

1.554 kapal, 47 kapal diantaranya ditangkap dan diproses 

hukum. Penangkapan dan proses hukum tersebut terkait 

dengan kegiatan ilegal pencurian sumber daya alam (ikan, 

BBM, kayu, dan sebagainya) dan penyelundupan (barang dan 

manusia).  

Selain itu, Pemerintah melalui Direktorat Kepolisian Perairan 

Polri pada tahun 2015 berhasil mengungkap 371 kasus illegal 
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fishing, 460 kasus pada tahun 2016, dan 212 kasus sampai 

dengan Juli 2017. Pada periode 2014 sampai dengan Juni 

2017, Polri juga telah menenggelamkan 57 kapal ikan asing 

ilegal, serta berhasil melaksanakan pengungkapan 218 kasus 

bom ikan, racun potassium, dan penyeteruman.   

Terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba, angka 

prevalensi untuk kelompok pelajar dan mahasiswa  

mengalami penurunan sebesar 0,3 persen dari 2,18 persen di 

tahun 2015 menjadi 1,9 persen di tahun 2016. Advokasi, 

sosialisasi, dan kampanye stop narkoba telah dilaksanakan 

sebanyak 12.566 kegiatan yang melibatkan 9.177.785 orang 

dari berbagai kalangan, baik kelompok masyarakat, pekerja, 

maupun pelajar, 894 instansi pemerintah dan swasta, serta 

834 kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan. 

Rehabilitasi diberikan kepada 16.185 penyalahguna narkotika, 

baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga 

pemasyarakatan, dan telah memberikan layanan pasca 

rehabilitasi kepada 9.817 mantan penyalah guna narkotika. 

Adapun terkait dengan aspek pemberantasan, sampai dengan 

pertengahan tahun 2017 telah berhasil dibongkar sebanyak 43 

jaringan pengedar narkoba nasional dan  44 jaringan 

internasional. Pada periode tahun 2015 sampai dengan Juni 

2017 Polri telah berhasil diungkap 109.918 kasus narkotika, 

psikotropika, dan obat berbahaya, dengan jumlah tersangka 

sebanyak 137.997 orang, dimana 293 orang berstatus warga 

negara asing. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 

berupa 2.405.536 batang tanaman ganja; 85 ton ganja kering; 

645 ha ladang ganja; 3.117.148 butir dan 20,40 kg ekstasi; 5,91 

ton shabu; 3,20 kg heroin; 3,10 kg hashish; serta 110 gr kokain. 
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Peralatan dan dukungan untuk pemberantasan narkoba juga 

terus ditingkatan, saat ini pasukan anjing pelacak narkoba (K9) 

sebanyak 50 satwa beserta 100 orang satgas telah dibentuk di 

BNN. Dengan penguatan yang telah dilakukan, telah diungkap 

807 kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 1.238 

orang, yang terdiri dari 1.217 WNI dan 21 WNA. Sedangkan 

untuk kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil 

kejahatan narkotika, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30 

tersangka dan melakukan penyitaan aset yang nilainya 

mencapai Rp261.863.413.345,-. 

 Pemasalahan dan Kendala 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang 

semakin canggih, TNI selaku alat pertahanan negara perlu 

segera mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman 

pertahanan yang berbasis siber. Selain itu, perubahan 

lingkungan strategi yang terjadi akibat perkembangan 

teknologi juga telah mengakibatkan perubahan dalam bentuk 

perang konvensional menjadi perang proxy. 

Dari sisi keamanan dalam negeri, penyalahgunaan teknologi 

informasi juga menjadi faktor munculnya terorisme siber di 

tahun 2017, sebagai contoh penyebaran ransomware yang 

menyerang beberapa situs publik. Selain itu, beberapa aksi 

terorisme yang terjadi di dalam negeri menjadi sinyal 

eksistensi gerakan radikal yang diduga kuat berafiliasi dengan 

gerakan terorisme internasional. 

Daerah perbatasan sangat rawan akan persembunyian 

kelompok pengacau keamanan, penyelundupan, dan kriminal 

lainnya termasuk terorisme. Dengan demikian diperlukan 

peningkatan infrastruktur pertahanan yang memadai dan 
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kerja sama terpadu antarinstansi terkait dalam 

penanganannya. 

Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan industri 

pertahanan yang kuat namun terkendala oleh terbatasnya 

lingkup riset dan pengembangan baik dari sisi kerja sama 

maupun dukungan anggaran.  

Terkait dengan penyalahgunaan narkoba, beberapa 

permasalahan antara lain: (1) Maraknya peredaran narkotika 

jenis baru beserta turunannya; (2) Kurangnya kapasitas sarana 

dan prasarana terutama dukungan teknologi, informasi dan 

komunikasi intelijen; (3) Kurangnya kapasitas lembaga 

rehabilitasi penyalahguna narkoba; dan (4) Lemahnya 

pengawasan di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia yang 

ditandai dengan minimnya alat deteksi narkoba di beberapa 

wilayah kepabeanan.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi terkait pembangunan bidang 

pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut: (1) 

Peningkatan postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan 

wilayah perbatasan yang aman melalui: Pemeliharaan dan 

perawatan alutsista TNI, Pengadaan alutsista TNI dalam 

rangka pemenuhan MEF, Penguatan industri pertahanan, 

Pembangunan sarana prasarana alutsista TNI, Peningkatan 

sarana prasarana keamanan perbatasan; (2) Peningkatan 

profesionalisme Polri dan peningkatan kerja sama dalam dan 

luar negeri dalam rangka sinergi polisional; (3) Penguatan 

intelijen dan kontra intelijen dalam pengelolaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat (kamtibmas); (4) Peningkatan 

operasionalisasi pengamanan siber dan sandi melalui 

pembentukan Cyber Security Operating Center, penguatan 



 

 

BAB 9 PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN,  

SERTA REFORMASI BIROKRASI 9-27 

 

kapasitas SDM siber melalui pendidikan dan pelatihan, dan 

perubahan kurikulum dan sarpras diklat; (5) Optimalisasi 

penegakan hukum dan operasi keamanan laut yang  

dilaksanakan melalui gelar operasi bersama  antarinstansi 

terkait, pertukaran informasi keamanan laut, dan penanganan 

perkara secara bersama; (6) Peningkatan kualitas pelayanan 

publik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, 

diupayakan melalui pembangunan sarana prasarana yang 

berbasis teknologi dan informasi yang diiringi dengan 

penggelaran Bhayangkara Pembina Kamtibmas 

(Bhabinkamtibmas) di desa/kelurahan dalam rangka 

implementasi pemberdayaan masyarakat dalam kamtibmas; 

(7) Peningkatan penyelesaian tindak pidana; dan (8) 

Peningkatan kapasitas kelembagaan BNN dalam Pencegahan, 

Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), peningkatan 

kerjasama luar negeri maupun dalam negeri  utamanya 

dengan seluruh instansi pemerintah maupun masyarakat 

dalam memberantas jaringan sindikat narkoba, dan 

peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi baik di lingkungan 

instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. 

 

 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 

 Capaian Utama Pembangunan 

Secara umum peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi 

birokrasi nasional menunjukkan capaian yang baik. Pada 

tahun 2016, jumlah K/L/pemda yang mendapatkan indeks RB 

dengan skor B ke atas sebesar 92,68 persen untuk K/L; 38,24 

persen untuk provinsi; dan 37,29 persen untuk 

kabupaten/kota. Capaian tersebut telah memenuhi target 
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RPJMN/RKP 2016 yakni 59 persen untuk K/L, 30 persen untuk 

provinsi, dan 15 persen untuk kabupaten/kota. 

Secara spesifik, terdapat beberapa capaian yang telah diraih. 

Dari aspek kelembagaan, pada tahun 2015-2016 pemerintah 

telah melakukan penataan atas Lembaga Non Struktural (LNS), 

dengan rincian 11 LNS dibubarkan, 2 LNS diintegrasikan, dan 1 

LNS disempurnakan tugas dan fungsinya.  

Dari sisi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk 

memperkuat pelaksanaan manajemen ASN, pemerintah telah 

menerbitkan PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Selain 

itu, 352 instansi pemerintah (44 K/L, 22 provinsi, 286 

kabupaten/kota) telah melaksanakan pengisian jabatan sesuai 

dengan standar kompetensi jabatan. Pemerintah juga telah 

melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi Jabatan 

Pimpinan Tinggi (JPT) melalui proses seleksi yang transparan, 

adil, dan bersih dari nepotisme. Saat ini seluruh Kementerian 

telah menerapkan seleksi terbuka dalam pengisian JPT, 

sedangkan LPNK sekitar 94 persen, provinsi 97 persen, dan 

kabupaten/kota sebesar 75 persen.  

Dari sisi kapasitas dan kompetensi aparatur, telah 

dilaksanakan Diklatpim tingkat I pola baru yang telah 

menghasilkan 142 lulusan. Selain itu, telah dilaksanakan 

Pelatihan Reform Leader Academy (RLA), dengan total jumlah 

peserta mencapai 148 orang yang telah menghasilkan rencana 

aksi nasional dan rencana aksi reformasi birokrasi instansi. 

Dalam aspek ketatalaksanaan, telah dimulai konsolidasi dalam 

aspek infrastruktur dan kelembagaan e-Government sebagai 

bentuk percepatan penyelenggaraan sistem pemerintahan 

berbasis elektronik. Pemerintah telah juga mendorong 

pelaksanaan kebijakan satu data untuk mewujudkan tata 
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kelola penyelenggaraan data yang lebih akuntabel dan 

berintegritas. 

Terkait tatakelola kearsipan, 103 K/L/D/I telah menerapkan 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem 

Informasi Kearsipan Statis (SIKS) berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK). Dari jumlah tersebut, 40 diantaranya 

telah tergabung dalam simpul jaringan Sistem Informasi 

Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan 

Nasional (JIKN). Selain itu, pada tahun 2016 untuk pertama 

kalinya dilakukan audit atas penyelenggaraan kearsipan di 

K/L/D.  

Dari aspek pelayanan publik, tingkat kepatuhan K/L/Pemda 

dalam menerapkan standar pelayanan sesuai UU No. 25/2009 

tentang Pelayanan Publik semakin membaik dari tahun ke 

tahun. Tingkat kepatuhan kementerian meningkat dari 27,27 

persen pada tahun 2015 menjadi 44 persen pada tahun 2016. 

Sedangkan pada tingkat lembaga tingkat kepatuhan 

meningkat dari 20 persen pada tahun 2015 menjadi 66,67 

persen pada tahun 2016, dan pada tingkat provinsi meningkat 

dari 9,09 persen pada tahun 2015 menjadi 39,39 persen pada 

tahun 2016.  

Selain itu, perbaikan dalam pelayanan publik juga dilakukan 

melalui inovasi pelayanan publik antara lain: (i) 

mempersingkat waktu layanan izin investasi di BKPM pusat 

(proses hanya 3 jam); (ii) perbaikan pada layanan bongkar 

muat (dwelling time) di beberapa pelabuhan dari semula 5,2 

hari menjadi 3,13 hari. 

Dalam hal pengelolaan pengaduan, pemerintah terus 

mengoptimalkan penggunan LAPOR!-SP4N sebagai portal 

pengaduan pelayanan publik nasional. Sampai dengan 
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pertengahan tahun 2017 terdapat 34 Kementerian, 56 

Lembaga, 131 Perwakilan RI di Luar Negeri, 23 pemerintah 

provinsi dan 265 pemerintah kabupaten/kota terhubung 

dengan LAPOR!-SP4N. 

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah mendapatkan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Hal tersebut 

menunjukan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat 

sesuai dengan tatakelola dan praktik pengelolaan keuangan 

yang baik, serta sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Secara terperinci terdapat 74 Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang 

mendapatkan opini WTP, 8 LKKL opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), serta 6 LKKL mendapatkan opini Tidak 

Memberikan Pendapat (TMP). 

Peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

ditunjukkan dengan 85,37 persen K/L, 64,71 persen provinsi, 

dan 14,53 persen kabupaten/kota memperoleh nilai 

akuntabilitas kinerja “Baik”. Hal tersebut menunjukkan 

semakin baiknya tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan 

anggaran terhadap capaian kinerja. Selain itu, hasil 

pengawasan internal atas beberapa program strategis telah 

menghasilkan penghematan yang sangat signifikan, 

diantaranya sejumlah Rp259,71 miliar sebagai hasil 

pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN).  

Akuntabilitas keuangan juga dicapai melalui penerapan e-

procurement untuk memastikan proses pengadaan 

barang/jasa berjalan secara transparan. Penerapan e-

procurement telah menghasilkan efisiensi belanja pengadaan. 
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Tahun 2016, penerapan e-procurement telah menghasilkan 

efisiensi sebesar Rp28,3 triliun atau setara 9,26 persen dari 

total transaksi e-procurement sebesar Rp305,79 triliun. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi diantaranya:  (1) Struktur 

kelembagaan birokrasi yang belum ramping; (2) Belum 

terintegrasinya pelaksanaan e-government;  (3) Distribusi ASN 

yang belum merata antar K/L dan antarwilayah, serta belum 

sesuai dengan arah pembangunan dan potensi daerahnya; (4) 

Kesejahteraan ASN belum merata; (5) Lemahnya daya dukung 

institusi pemerintah dalam pengelolaan kearsipan yang 

cenderung menempatkan urusan kearsipan bukan sebagai 

urusan prioritas dan strategis; (6) Pemenuhan standar 

pelayanan publik belum dilakukan secara menyeluruh; (7) 

Belum berjalannya standar audit dan kendali mutu Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); (8) Lemahnya 

pengawasan oleh K/L/Pemda terhadap implementasi 

kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (10) 

Kesadaran atas pentingnya penerapan pengadaan secara 

elektronik masih kurang. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk itu, sasaran utama yang ingin diwujudkan dalam 

pelaksanaan reformasi birokrasi adalah: (1) Meningkatnya 

komitmen pemangku kepentingan terkait; (2) 

Terarusutamakannya kebijakan reformasi birokrasi di seluruh 

sektor/bidang pembangunan; dan (3) Meningkatnya 

keterlibatan masyarakat dalam proses reformasi birokrasi. 

Sasaran-sasaran tersebut sedang dan akan dicapai melalui 

arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: Pertama, 

penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien, melalui: (1) 



9-32 BAB 9 PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN,  

SERTA REFORMASI BIROKRASI 

 

Fasilitasi, asistensi, dan supervisi pelaksanaan road map RB; 

(2) Audit atas kelembagaan birokrasi; (3) Percepatan 

pelaksanaan e-Government, melalui penggunaan aplikasi 

umum berbagi pakai, serta konsolidasi infrastruktur, 

kelembagaan, dan penganggaran e-Government; (4) 

Sosialisasi, asistensi, internalisasi dan implementasi e-

Government di seluruh instansi pemerintah; (5) Pemetaan dan 

pemenuhan kebutuhan ASN dan pelaksanaan kebijakan 

redistribusi ASN sesuai arah pembangunan nasional dan 

daerah; (6) Peningkatan kualitas sistem rekrutmen ASN 

melalui strategi, antara lain: perbaikan sistem penerimaan 

online dan pelaksanaan seleksi menggunakan CAT; penguatan 

Panselnas dan Pansel instansi; pelaksanaan kebijakan formasi 

khusus bagi outstanding gen Y; (7) Mensinergikan database 

kepegawaian dan penguatan pelaksanaan kebijakan reward 

and punishment; (8) Melaksanakan pendampingan/asistensi 

program implementasi Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis 

(SIKD) berbasis TIK; (9) Mengukur kemajuan pelaksanaan 

reformasi birokrasi secara berkala dan melakukan upaya-

upaya perbaikan berkelanjutan; 

Kedua, penciptaan birokrasi yang melayani, melalui: (1) 

Percepatan integrasi portal penanganan pengaduan 

pelayanan publik secara nasional; (2) Mempercepat 

implementasi standar pelayanan publik di seluruh unit 

penyelenggara pelayanan publik; (3) Replikasi inovasi 

pelayanan publik secara menyeluruh; (4) Memantau 

pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, 

Perpres No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik, Permen PAN RB No. 16/2014 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, dan Permen PAN RB 

No. 15/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 
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Ketiga, penciptaan birokrasi yang bersih dan akuntabel, 

melalui: (1) Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan 

standar audit dan kendali mutu APIP; (2) Penguatan 

pengawasan implementasi kebijakan SPIP; (3) Tindaklanjut 

atas rekomendasi BPK atas laporan keuangan K/L/Pemda; (4) 

Perbaikan proses pengadaan barang/jasa, melalui 

harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur 

aspek kelembagaan, karir, reward, dan kompetensi pengelola 

barang jasa (PBJ); penyempurnaan tata kelola PBJ berbasis 

TIK, serta melanjutkan kegiatan perluasan cakupan produk 

dalam e-Catalogue. 
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BAB 10  
PENUTUP 

 

Hasil pelaksanaan RPJMN 2015-2019 hingga pertengahan 

tahun 2017 telah menunjukkan perkembangan cukup baik di 

seluruh dimensi pembangunan. Hal ini ditandai antara lain 

dengan naiknya peringkat investasi dan tingkat kepercayaan 

kepada pemerintah yang diberikan oleh lembaga 

internasional yang mempunyai reputasi dan tingkat 

kredibilitas tinggi. 

Indikator-indikator pembangunan mengalami perbaikan, 

seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

penurunan tingkat kemiskinan dan rasio gini, serta 

pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Di sisi lain, 

stabilitas ekonomi makro juga relatif terjaga dan berada 

dalam rentang target yang ditetapkan. Sehingga capaian 

tersebut merupakan modal yang baik dalam meningkatkan 

kinerja pembangunan ke depan. 

Namun demikian, tantangan perekonomian dari eksternal 

tetap berpengaruh besar. Kinerja perekonomian global yang 

hingga kini masih belum sepenuhnya pulih akibat 

pelambatan ekspansi perekonomian global pada tahun 2016, 

berdampak pada kinerja perekonomian domestik. 

BAB 10 

PENUTUP 
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Pertumbuhan volume perdagangan internasional hingga awal 

tahun 2017 yang masih relatif melambat, serta 

ketidakpastian perekonomian global ke depan menjadi 

tantangan bagi pembangunan Indonesia. 

Arah Perubahan Ke Depan 

Meskipun pelaksanaan RPJMN 2015-2019 selama dua tahun 

telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, 

percepatan capaian harus terus ditingkatkan agar target 

sasaran pokok pembangunan pada tahun 2019 dapat 

terwujud. Berbagai percepatan pembangunan dalam sisa 

periode pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui 

perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan RKP 2019.  

Upaya percepatan yang perlu dilakukan dalam pembangunan 

ekonomi makro adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dan rasio pajak terhadap PDB. Pada Dimensi Pembangunan 

Manusia dan Masyarakat, meskipun capaian sasaran pokok 

pembangunan sudah sesuai target yang direncanakan, 

namun capaian ini harus tetap dijaga terutama dalam 

peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular, serta peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan 

kesehatan. 

Pada Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, berbagai 

upaya percepatan perlu dilakukan seperti peningkatan 

produksi bahan pokok dan barang penting, serta sarana 

irigasi yang memadai dalam rangka peningkatan kedaulatan 

pangan, pembangunan kilang minyak dalam rangka 

peningkatan kedaulatan energi, pembangunan jalur kereta 

api dalam rangka peningkatan konektivitas nasional, serta 

pengembangan industri manufaktur melalui hilirisasi produk 
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yang bernilai tambah. Sementara itu, upaya percepatan yang 

perlu dilakukan pada Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, 

antara lain adalah keseimbangan peran Jawa dengan luar 

Jawa utamanya Kalimantan dalam pembentukan PDB. Selain 

itu, perlu percepatan pembangunan infrastruktur dan 

noninfrastruktur ke luar Jawa. Sedangkan pada Dimensi 

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 

upaya percepatan fokus pada pencapaian tingkat kepatuhan 

K/L dan Daerah dalam pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang 

Pelayanan Publik, serta peningkatan rata-rata belanja modal 

provinsi.  

Sejalan dengan upaya percepatan tersebut, maka kebijakan 

pembangunan pada tahun 2018 tetap difokuskan pada 

peningkatan kualitas belanja publik dengan memperhatikan 

program-program prioritas nasional dalam rangka 

pencapaian sasaran pembangunan.  

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan 

pembangunan ke depan dengan prinsip money follows 

program, penerapan sinkronisasi perencanaan dan 

penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 

17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional perlu dilakukan. 

Prinsip money follows program tersebut dilaksanakan dengan 

pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) 

dengan memperhatikan: (1) Perkuatan sinergi perencanaan 

dan penganggaran yang dilakukan baik antarkementerian/ 

lembaga (K/L) maupun antartingkat kewenangan di 

pemerintah pusat dan daerah; (2) Pengendalian perencanaan 

pelaksanaan program, dilakukan mulai dari tahap 

penyusunan prioritas nasional hingga tahap pelaksanaan di 

tingkat proyek; (3) Perkuatan perencanaan berbasis 
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kewilayahan, dilakukan dengan mengintegrasikan substansi 

(hulu-hilir/holistik) antarsektor, integrasi spasial (keterkaitan 

kegiatan dalam suatu lokasi), dan pembagian kewenangan 

(kerangka regulasi) antar-K/L, provinsi, kabupaten/kota; dan 

(4) Perkuatan integrasi sumber pendanaan, mencakup 

pengintegrasian dan optimalisasi potensi sumber pendanaan 

pembangunan, baik APBN maupun APBD, seperti belanja 

subsidi, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, serta 

pembiayaan investasi dan Kerja Sama Pemerintah dengan 

Badan Usaha (KPBU). Selain itu, dalam rangka alternatif 

sumber pendanaan baru untuk pembangunan perlu 

diupayakan skema pendanaan, seperti pemanfaatan skema 

perdagangan (imbal beli) dan investasi melalui kerja sama 

antarnegara dan regional berbasis kepada peningkatan 

ekspor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	Cover LAMPID 2017.pdf (p.1)
	LAMPID 2017.pdf (p.2-421)
	BAB 1_25072017_haryor_19_04.pdf (p.7-10)
	2.pdf (p.11-12)
	BAB 2_07082017_ade.saepudin_13_31.pdf (p.13-22)
	3.pdf (p.23-24)
	BAB 3_Final_09082017_19.35.pdf (p.25-104)
	4.pdf (p.105-106)
	BAB 4 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT _9_AGUSTUS_2017_16.23.pdf (p.107-184)
	5.pdf (p.185-186)
	BAB 5_Pembangunan Sektor Unggulan_26072017_Final_08082017_14.30.pdf (p.187-222)
	6.pdf (p.223-224)
	7.pdf (p.225-226)
	BAB 7_09082017_20.02.pdf (p.227-262)
	8.pdf (p.263-264)
	BAB 8_07082017_15.30.pdf (p.265-302)
	9.pdf (p.303-304)
	BAB 9_09082017_PEPPS_16.00.pdf (p.305-338)
	10.pdf (p.339-340)
	BAB 10 - 09082017_PEPPS_16.16.pdf (p.341-344)


