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BAB 1  
PENDAHULUAN 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMN) 2010-2014 yang mempunyai visi Terwujudnya Indonesia 

yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan telah memasuki tahun 

keempat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  

menggariskan tiga Arah Kebijakan Umum. Pertama, melanjutkan 

pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera yang tercermin 

dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang 

didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang 

bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, 

perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya 

lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat pilar-

pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan 

mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala 

macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, 

serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, memperkuat 

dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan 

kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan 

antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan 

hanya dapat terwujud bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, 

bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian pula, kebijakan 
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pemberantasan korupsi secara konsisten harus terus menerus 

dilakukan dan ditingkatkan agar tercapai rasa keadilan dan 

pemerintahan yang bersih. 

Berbagai hasil pembangunan dengan segala permasalahan 

telah memberikan warna dalam pembangunan Indonesia. Sebagai 

kesatuan dari Pidato Kenegaraan Tahun 2013, dokumen Lampiran 

Pidato ini disusun untuk memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan 2013. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, maka Tema 

RKP 2012 adalah Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi 

yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan 

Rakyat, sedangkan Tema RKP 2013 adalah Memperkuat 

Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan 

Kesejahteraan Rakyat. Adapun fokus penekanan kegiatan RKP 2013 

pada beberapa isu strategis yang dikelompokkan menjadi empat, 

yaitu: (1) Peningkatan Daya Saing, dengan isu strategis: (a) 

Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha, (b) Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur, (c) Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai 

Koridor Ekonomi, (d) Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya 

Tenaga Kerja Muda; (2) Peningkatan Daya Tahan Ekonomi, dengan 

isu strategis: (a) Peningkatan Ketahanan Pangan Menuju Pencapaian 

Surplus Beras 10 juta ton, dan (b) Peningkatan Rasio Elektrifikasi 

dan Konversi Energi; (3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan 

Rakyat, dengan isu strategis: (a) Peningkatan Pembangunan Sumber 

Daya Manusia, dan (b) Percepatan Pengurangan Kemiskinan melalui 

Sinergitas Klaster I-IV; dan (4) Pemantapan Stabilitas Sosial Politik, 

dengan isu strategis: (a) Persiapan Pemilu 2014, (b) Perbaikan 

Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, dan (c) Percepatan 

Pembangunan Minimum Essential Force. 
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Pelaksanaan RKP 2012 sampai dengan Juni 2012 telah 

dipaparkan dalam Lampiran Pidato 2012. Dalam dokumen ini, 

disamping memaparkan pelaksanaan RKP 2012, dipaparkan pula 

pelaksanaan RKP 2013 sampai dengan Juni 2013. Pelaksanaan 

pembangunan sepanjang 2012 - Juni 2013 dijabarkan dalam tiga 

bagian. Bagian Pertama menguraikan hasil pembangunan dalam 

kelompok 11 prioritas nasional dan 3 prioritas nasional lainnya. 

Kesebelas prioritas nasional tersebut mencakup: (1) reformasi 

birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) 

penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; 

(7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup 

dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca 

konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 

Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya meliputi bidang politik, 

hukum, dan keamanan; perekonomian; dan kesejahteraan rakyat. 

Disamping itu, pada bagian ini menguraikan pula mengenai 

perkembangan ekonomi makro Indonesia. Bagian Kedua berisi 

pelaksanaan upaya memperkuat sinergi antarbidang pembangunan 

yang mencakup hasil pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan dan 

lintas bidang, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, bidang sarana dan prasarana, bidang 

politik, bidang pertahanan dan keamanan, bidang hukum dan 

aparatur, bidang pembangunan wilayah dan tata ruang, bidang 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sistem pendukung 

manajemen pembangunan nasional. Bagian Ketiga memuat 

kebijakan, hasil pelaksnaan, dan permasalahan yang timbul beserta 

tindak lanjut yang dibutuhkan dalam pembangunan berdimensi 

kewilayahan.   

Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan telah 

tercapai dengan cukup baik. Indonesia telah menjadi lebih sejahtera 

yang ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia, 

penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan akses dan kualitas 

pendidikan. Pencapaian itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi 
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yang cukup memuaskan yang diimbangi oleh stabilitas yang terjaga. 

Selain itu, Indonesia telah lebih demokratis yang merupakan hasil 

pembangunan dibidang politik. Pembangunan yang berkeadilan telah 

dengan sungguh-sungguh diupayakan melalui kebijakan dan 

program-program pembangunan yang inklusif, termasuk 

pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. 
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BAB 2   

PRIORITAS NASIONAL DAN  

PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 

Pelaksanaan pembangunan sebagai perwujudan visi dan misi 

pembangunan nasional dijabarkan ke dalam 11 prioritas nasional dan 

3 prioritas nasional lainnya, sebagaimana tertuang dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014. Pencapaian sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014 

dilakukan secara bertahap berdasar Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). Sebagian besar sumber daya dan kebijakan diprioritaskan 

untuk menjamin implementasi seluruh prioritas nasional tersebut, 

yang meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) 

pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) 

ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; 

(8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, 

terdepan, terluar, dan pascakonflik; (11) kebudayaan, kreativitas, dan 

inovasi teknologi; (12) lainnya bidang politik, hukum, dan 

pertahanan keamanan; (13) lainnya bidang perekonomian; dan (14) 

lainnya bidang kesejahteraan rakyat. 

Selain itu, pelaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas 

pula dari perkembangan ekonomi makro sebagai gambaran kemajuan 

ekonomi yang telah dan akan dicapai dalam kurun waktu 

pembangunan yang dilaksanakan. 
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A. PRIORITAS NASIONAL  

2.1 PRIORITAS NASIONAL 1: REFORMASI BIROKRASI 

DAN TATA KELOLA 

Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 

diarahkan untuk menyempurnakan dan memantapkan tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik pada instansi pemerintah pusat dan 

daerah, agar dapat memberikan kontribusi pada efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan, pencapaian sasaran  pembangunan 

nasional, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pada 

upaya peningkatan daya saing nasional. Sasaran yang ingin dicapai 

adalah: (1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN; (2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi; (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan 

(4) Meningkatnya efekivitas pelaksanaan otonomi daerah.  

2.1.1 STRUKTUR/KELEMBAGAAN  

Kebijakan 

Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah agar tepat fungsi, 

tepat ukuran, efektif dan efisien; perluasan reformasi birokrasi 

nasional dan peningkatan kualitas pelaksanaannya; serta penerapan 

sistem manajemen kinerja.  

Hasil Pelaksanaan 

Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap beberapa 

lembaga non struktural (LNS). Hasilnya, sebanyak 11 LNS 

direkomendasikan untuk dibubarkan dan 4 LNS untuk diintegrasikan 

ke dalam kementerian terkait karena tugas dan fungsinya tumpang 

tindih. Tahun 2013, evaluasi/audit organisasi terus dilanjutkan pada 

kementerian/lembaga (K/L) agar terwujud struktur organisasi K/L 

yang tepat fungsi, tepat ukuran, efektif dan efisien. 
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Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) nasional telah 

dilaksanakan pada 59 K/L, dengan rincian pencapaian:  36 K/L 

melakukan proses RB dan memperoleh tunjangan kinerja; 23 K/L 

melakukan proses RB tetapi tunjangan kinerja masih dalam proses 

penelaahan di Kementerian Keuangan. Reformasi birokrasi terus 

diperluas pada instansi pemerintah daerah, yang saat ini telah 

ditetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten dan 32 kota sebagai pilot 

project. Secara bersamaan, kualitas dan efektivitas pelaksanaannya 

terus ditingkatkan, diantaranya melalui instrumen Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan survei kepuasan internal dan 

eksternal. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Disadari bahwa birokrasi Indonesia belum memiliki kontribusi 

yang signifikan untuk mendukung akselerasi pembangunan dan 

peningkatan daya saing nasional. Permasalahan yang dihadapi, antara 

lain postur birokrasi pemerintah belum sejalan dengan tugas dan 

fungsinya, masih lemahnya komitmen pimpinan instansi pemerintah 

untuk melakukan restrukturisasi birokrasi, masih adanya persepsi 

bahwa birokrasi yang gemuk memiliki korelasi pada kenaikan 

anggaran, dan masih terdapat berbagai kebijakan yang belum 

mendukung penataan kelembagaan dan RB.  

Tindak lanjut yang dibutuhkan, antara lain: (1) Meningkatkan 

evaluasi audit organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah 

sejalan dengan tugas dan fungsinya; (2) Mendorong komitmen 

pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan pada tingkatan 

dibawahnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, 

serta mewujudkan organisasi yang rasional dan proporsional; (3) 

Meningkatkan kualitas pelaksanaan RB, menuntaskan 

pelaksanaannya pada instansi pemerintah pusat, dan perluasan pada 

instansi pemerintah daerah dengan memperkuat kapasitas K/L dan 

Pemda dalam pelaksanaan RB; dan (4) Meningkatkan kualitas proses 

kebijakan, yang meliputi reviu dan evaluasi atas kebijakan yang 
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penyerapan belanja daerah melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 

903/1939/SJ untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem monitoring 

(sismonev) pemerintah daerah sebagai upaya percepatan realisasi 

APBD provinsi dan kabupaten/kota; dan (4) Sebanyak 24 perda 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi TA 2011 telah 

disahkan tepat waktu; sebanyak 28 perda APBD provinsi TA 2013 

telah disahkan tepat waktu; dan sebanyak 17 LKPD Provinsi TA 

2011 sudah sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan 

anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status wajar tanpa 

pengecualian. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Sampai dengan akhir tahun 2013, kebijakan penataan daerah 

terus dilakukan melalui moratorium pembentukan daerah otonom 

baru (DOB), tetapi masih timbul desakan untuk melaksanakan 

pemekaran daerah dari berbagai elemen masyarakat. Sementara itu, 

terkait pengelolaan anggaran daerah masih terkendala hal-hal berikut: 

(1) Belum mampu melaksanakan prinsip pro-growth, pro-job, pro-

poor, dan pro-environment serta belum memperhatikan kebijakan 

Millenium Development Goals dan Justice for All oleh sebagian besar 

pengelolaan APBD, dan hanya 162 daerah yang proporsi belanja 

langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung; (2) Belum 

terincinya penganggaran hibah dan bansos dalam APBD; (3) Masih 

rendahnya akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

kabupaten/kota; dan (4) Masih rendahnya kuantitas maupun kualitas 

SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan 

dan teknologi informasi. 

Tindak lanjut yang dibutuhkan adalah memantapkan 

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui: (1) 

Pencantuman klausul tahapan daerah persiapan dalam proses 

pemekaran daerah dan substansi desain besar penataan daerah pada 

RUU Pemerintahan Daerah; (2) Konsistensi pada kebijakan 
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moratorium pemekaran sampai ada ketentuan peraturan perundangan 

lebih lanjut; dan (3) Penajaman indikator dan mekanisme common 

sense dalam proses evaluasi kinerja pemerintahan daerah. 

Berdasarkan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu meningkatkan 

kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, 

melalui: (1) Peningkatan frekuensi dan kualitas pembinaan dan 

pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah 

provinsi kepada kabupaten/kota agar dapat meningkatkan proporsi 

belanja langsung; (2) Pengintensifan sosialisasi dan supervisi 

pengelolaan hibah dan bantuan sosial; (3) Pengefektifan proses 

asistensi dan pembinaan/pengawasan penyusunan APBD provinsi 

dan pelaksanaan/pertanggungjawaban APBD oleh Kemendagri pada 

pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota; 

(4) Perbaikan proses rekrutmen pegawai yang membidangi masalah 

keuangan daerah dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan 

pelatihan; dan (5) Himbauan kepada daerah agar menggunakan 

teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

2.1.3 SDM APARATUR 

Kebijakan 

Penyempurnaan dan pengembangan manajemen SDM aparatur 

berbasis merit, yang meliputi aspek sistem rekrutmen, pendidikan, 

penempatan, promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan 

memperhatikan penyempurnaan peningkatan kesejahteraan PNS 

berbasis kinerja. 

Hasil Pelaksanaan 

Pada tahun 2013, pemerintah dan DPR diharapkan dapat 

menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur 
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Sipil Negara (RUU ASN) untuk menggantikan UU No.43/1999 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Negara. 

Perkembangan lainnya pada aspek SDM Aparatur adalah telah 

dilaksanakannya sistem promosi jabatan secara terbuka pada 32 

instansi, yakni 4 instansi telah melaksanakan secara terbuka 

(KemenPAN-RB, LAN, BKN, dan BNP2TKI), dan 28 instansi 

lainnya melaksanakan promosi secara terbuka meskipun masih 

terbatas pada eselon III dan IV dan bersifat internal. Beberapa 

instansi pemerintah daerah juga telah mengimplementasikan sistem 

promosi terbuka tersebut. Pengembangan asessment center terus 

dimantapkan dan diperluas pada instansi pusat dan daerah, sebagai 

instrumen untuk menghasilkan profil kompetensi PNS secara akurat 

dan sebagai dasar pembinaan karir pegawai berbasis sistem merit.  

Telah dilaksanakan Diklat Analisis Jabatan bagi seluruh 

instansi pusat dan daerah dengan peserta lebih dari 4.125 peserta dari 

K/L dan pemda sehingga seluruh instansi dapat melaksanakan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar untuk 

melakukan penghitungan kebutuhan dan penentuan formasi PNS.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Belum tuntasnya pembahasan RUU ASN berdampak 

terhambatnya perbaikan mendasar pada sistem manajemen 

kepegawaian. Permasalahan lain yang masih dihadapi, sebagian besar 

PNS belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan 

tugas-tugasnya secara profesional yang disebabkan ketidaktepatan 

dalam penempatan pada jabatannya; disiplin dan kinerja pegawai 

yang masih rendah; belum diterapkannya sistem remunerasi pegawai 

berbasis kinerja; serta dampak pendidikan dan pelatihan (diklat) 

pegawai belum mampu mendorong peningkatan kinerja pegawai dan 

instansi.  

Tindak lanjut yang dibutuhkan adalah: (1) Mempercepat 

penyelesaian RUU ASN dan peraturan pelaksanaannya serta 
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Perda-perda yang bermasalah tersebut telah ditindaklanjuti dengan 

Surat Mendagri kepada kepala daerah dengan tembusan DPRD, agar 

pelaksanannya dapat diklarifikasi (dihentikan/dicabut). 

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perda telah 

dilakukan kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah. Kegiatan 

fasilitas perancangan perda ini meliputi kegiatan pemetaan perda.  

Pada tahun 2012, telah dilakukan pemetaan pada 7 provinsi dengan 

jumlah perda sebanyak 1984 buah, pemetaan terhadap 33 

kabupaten/kota dengan jumlah perda sebanyak 525 buah. Disamping 

itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pembina 

pembangunan perundang-undangan juga menerima permintaan 

konsultasi terkait penyusunan perda dari pemerintah daerah baik 

provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2012, menerima 

kunjungan konsultasi sebanyak 44 kegiatan. Selanjutnya pada tahun 

2012, telah dilakukan mediasi kepada 12 provinsi dan 6 

kabupaten/kota, dan sampai dengan Mei 2013, telah dilakukan 

mediasi terhadap 5 provinsi dan 4 kabupaten/kota. Kementerian 

Hukum dan HAM disamping menerima permohonan konsultasi juga 

melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk memberikan 

tanggapan, analisis dan masukan terhadap materi muatan Rancangan 

Peraturan Daerah/Peraturan Daerah. Pada tahun 2012, telah 

melakukan konsultasi dengan DPRD sebanyak 18 kali, dan 

memberikan konsultasi langsung terkait penyusunan Raperda 

sebanyak 31 buah, sementara sampai dengan Mei 2013 telah 

melakukan konsultasi dengan 64 kabupaten/kota. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Berkaitan dengan regulasi di daerah, masih ditemukan perda 

bermasalah terutama yang bertentangan dengan peraturan 

perundangan di atasnya, sehingga masih dibutuhkan pengkajian 

terhadap perda tersebut. Misalnya, perda yang belum/kurang 

mengakomodasi pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan 
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sebagai warga negara. Selain itu, dalam pelaksanaannya banyak 

daerah yang belum menyampaikan respon atas klarifikasi Menteri 

Dalam Negeri untuk melakukan penyempurnaan berbagai perda 

bermasalah. Berdasarkan arah kebijakan, hasil pelaksanaan dan 

permasalahan yang dihadapi, maka tindak lanjut yang dibutuhkan 

adalah meningkatkan kualitas pembentukan regulasi dan melakukan 

kajian perda lebih lanjut, kemudian dilakukan langkah korektif 

terhadap perda yang diskriminatif. 

Kualitas peraturan daerah sangat tergantung pada kemampuan 

legal drafter pada biro-biro hukum pemerintah daerah. Disamping itu 

dengan diberikannya kewenangan daerah untuk menggali potensi 

daerah masing-masing membawa konsekuensi potensi munculnya 

peraturan daerah yang sifatnya untuk meningkatkan pendapatan 

daerah dalam bentuk pajak dan retribusi yang pada akhirnya justru 

akan menciptakan ekonomi biaya tinggi. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah harmonisasi 

peraturan perundang-undangan, ditekankan pada peraturan yang 

mendiskriminasikan warga Negara, baik secara vertikal maupun 

horisontal disamping meningkatkan kualitas legal drafting yang ada 

di pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang ada di daerah.    

2.1.5 SINERGI PUSAT DAN DAERAH 

Kebijakan 

Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama 

pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

Hasil Pelaksanaan 

Berkaitan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama 

Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan 
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pemerintah daerah, telah ditetapkan 15 Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) berbagai bidang pelayanan. Selama tahun 2012, Pemerintah 

telah memfasilitasi penerapan 15 bidang SPM tersebut di daerah. 

Fasilitasi penerapan kelimabelas bidang SPM dilakukan secara 

bertahap dengan melibatkan kementerian/lembaga pengampu SPM 

dan pemerintah daerah baik dalam pembinaan dan pengawasan, 

monitoring, supervisi, dan peningkatan kapasitasnya. 

Pemerintah telah menerbitkan PP No.96/2012 tentang 

Pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu 

telah diterbitkan pula Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan 

Penerapan Standar Pelayanan, dan Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Pelayanan Publik. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan, maka 

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mendapatkan peringkat 

pertama dan kedua.  

Langkah lain yang dilakukan adalah pengembangan sistem 

pengaduan pelayanan publik nasional, pembentukan jabatan 

fungsional pengawasan pelayanan publik, pengembangan indeks 

kepuasan masyarakat, dan penerapan standar pelayanan pada 

instansi/unit penyelenggara pelayanan. Sejalan dengan pelaksanaan 

RB, maka seluruh instansi diharuskan memiliki program quick wins 

sebagai layanan unggulan masing-masing instansi.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Dalam penerapan SPM di daerah diperlukan upaya lebih intens 

agar penerapan SPM tersebut sesuai dengan tahapan yang telah 

ditentukan dan target capaian masing-masing SPM. Permasalahan 

dalam penerapan SPM di daerah yaitu adanya keterbatasan kapasitas 

sumber daya dan regulasi pendukung di daerah sehingga belum 

semua daerah dapat menyusun rencana target capaian, menghitung 

kebutuhan biaya dan pengintegrasiannya dalam dokumen 

perencanaan. 
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Permasalahan yang masih dihadapi, antara lain: kompetensi 

dan integritas SDM pelayanan masih harus ditingkatkan, 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih 

terbatas, belum dipatuhinya standar pelayanan secara konsisten, dan 

meningkatnya pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti secara 

cepat.  

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah: (1) 

Pengintensifan proses monitoring dan evaluasi serta koordinasi antar 

sektor dalam penyelesaian panduan operasional dan perhitungan 

SPM sehingga dapat segera diterapkan di daerah; (2) Optimalisasi 

peran kepala daerah dalam percepatan penerapan SPM; (3) 

Optimalisasi sumber-sumber pendanaan serta implementasi regulasi 

pendukung bagi daerah, serta mengoptimalkan peran gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengawal 

pelaksanaan penerapan SPM; (4) Supervisi, pembinaan dan 

peningkatan kapasitas kepada daerah secara terintegrasi dengan 

kementerian/lembaga pengampu SPM; (5) Pengembangan 

manajemen pelayanan yang meliputi peningkatan kompetensi SDM, 

perluasan pemanfaatan TIK, dan perbaikan standar pelayanan pada 

unit penyelenggara pelayanan publik; (6) Peningkatan kualitas dan 

kualifikasi pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan dan 

mempercepat proses pelayanan perizinan; dan (7) Penyempurnaan 

sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik untuk 

memastikan terlaksananya pelayanan berkualitas. 

2.1.6 DATA KEPENDUDUKAN 

Kebijakan 

Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 

pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan 

(SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
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dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan; (3) 

Menurunkan Tim Supervisi ke seluruh kabupaten/kota untuk 

mendorong percepatan pelaksanaan perekaman sidik jari dan iris 

mata; dan (4) Bagi kabupaten/kota yang terkendala dengan listrik, 

diwajibkan untuk menyediakan genset di tempat pelayanan e-KTP. 

2.2 PRIORITAS NASIONAL 2: PENDIDIKAN 

Pembangunan pendidikan berperan penting dan strategis dalam 

pembangunan nasional karena akan berdampak pada kemakmuran 

masyarakat dan kemajuan bangsa. Melalui pembangunan pendidikan, 

Pemerintah berupaya keras untuk menunaikan amanat UUD 1945 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

kesejahteraan umum. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, 

setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu 

untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan 

sangat penting untuk membangun basis sosial yang kuat dan 

menciptakan lapisan masyarakat terpelajar, yang menjadi prasyarat 

terbentuknya bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. 

Kebijakan 

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bidang Pendidikan, kebijakan 

pembangunan pendidikan diarahkan pada: (1) Peningkatan kualitas 

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2) 

Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah 

universal; (3) Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing 

pendidikan tinggi; (4) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan 

sebaran guru dan tenaga kependidikan; (5) Peningkatan akses dan 

kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal 

dan pendidikan informal; (6) Peningkatan kualitas pendidikan agama 

dan keagamaan melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, 

kapasitas penyelenggara, pemberian bantuan dan fasilitasi 
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dimaksudkan untuk mengurangi beban pembiayaan bagi para 

mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga berkemampuan 

ekonomi lemah agar mereka dapat menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi.  

Sejak tahun 2009 telah dilakukan pemenuhan anggaran 

pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi. 

Pada tahun 2013, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN 

mencapai Rp.336,8 triliun yang dialokasikan melalui belanja 

pemerintah pusat sebesar Rp.117,8 triliun, dana transfer daerah 

sebesar Rp.214,0 triliun, dan dana pengembangan pendidikan 

nasional sebesar Rp.5,0 triliun. Selain Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan serta Kementerian Agama, pemanfaatan belanja 

pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan juga dilaksanakan oleh 17 

K/L. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama yang masih dihadapi dan harus 

dipecahkan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah: (1) 

Masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; (2) Masih 

rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan; (3) Masih 

rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi 

guru; (4) Belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (5) 

terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (6) Belum 

efektifnya manajemen dan tata kelola pendidikan; dan (7) Belum 

terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. 

Pada aspek peningkatan akses dan kualitas pendidikan, 

tantangan utama yang harus dihadapi antara lain: (1) Meningkatkan 

pemerataan akses terhadap semua jenjang pendidikan, termasuk 

akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (2) 

Meningkatkan tingkat keberaksaraan; (3) Meningkatkan kesiapan 

anak bersekolah; (4) Meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, 

dan soft skills lulusan; (5) Meningkatkan akses, kualitas, dan 
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relevansi pendidikan menengah; (6) Meningkatkan akses, kualitas, 

relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas 

penelitiannya; dan (7) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan. 

Pada aspek ketenagaan dan sarana prasarana pendidikan, 

pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan untuk: (1) 

Meningkatkan pemerataan distribusi guru; (2) Meningkatkan 

kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (3) Mempercepat 

penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; 

(4) Meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; (5) 

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan 

perpustakaan; dan (6) Meningkatkan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pendidikan. 

Adapun tantangan yang harus dijawab  dalam mewujudkan 

manajemen, tata kelola, dan pembiayaan pendidikan yang 

berkeadilan antara lain: (2) Meningkatkan kualitas manajemen, tata-

kelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (2) 

Melaksanakan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan peraturan 

perundangan agar perguruan tinggi dapat lebih optimal dalam 

menjalankan fungsi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

(3) Meningkatkan kemitraan publik dan swasta dalam 

penyelenggaraan pendidikan; (4) Memantapkan alokasi anggaran dan 

mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan 

(5) Menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau 

oleh semua. 

Untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di atas, 

dilakukan berbagai upaya tindak lanjut, antara lain: (1) Perluasan 

akses pendidikan dasar dan menengah yang merata melalui 

penyediaan BOS, bantuan siswa miskin, serta penyediaan prasarana 

pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, 

dan rehabilitasi ruang kelas; (2) Peningkatan kualitas pendidikan 

dasar dan menengah melalui penyediaan perpustakaan, laboratorium, 
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sarana pendidikan, dan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru; 

(3) Peningkatan keberaksaraan dasar melalui layanan Keaksaraan 

Dasar; (4) Peningkatan kesiapan anak bersekolah melalui penyediaan 

layanan pendidikan bagi anak usia dini; (5) Peningkatan kemampuan 

kognitif, karakter, dan soft skills lulusan melalui pengembangan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 

2013; (6) Perluasan akses pendidikan tinggi melalui pemberian Bidik 

Misi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin serta 

pembangunan politeknik dan akademi komunitas; (7) Peningkatan 

akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi melalui peningkatan 

kualifikasi dosen dan penyediaan sarana pendididikan; (8) 

Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (9) 

Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan 

pendidikan; (10) Penguatan tata kelola pendidikan; dan (11) 

Peningkatan pendidikan karakter. 

2.3 PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN 

Kebijakan 

Pelaksanaan pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMN 

2010-2014 diarahkan pada: (1) Peningkatan akses pelayanan 

kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; (2) 

Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta 

penyehatan lingkungan; (3) Peningkatan profesionalisme dan 

pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; (4) Peningkatan 

jaminan pembiayaan kesehatan; dan (5) Peningkatan ketersediaan, 

pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan 

mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk 

kesehatan dalam negeri. 
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Hasil Pelaksanaan 

Perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat mengalami 

kemajuan yang cukup berarti ditandai dengan meningkatnya umur 

harapan hidup (UHH) dari 70,9 (2010) menjadi 71,1 (2012); angka 

kematian ibu mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007);  

prevalensi kekurangan gizi menurun dari 18,4 persen (2007) menjadi 

17,9 persen (2010); angka kematian bayi menurun dari 34 (2007) 

menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2012); serta menurunnya 

prevalensi anak balita pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi 

sebesar 35,6 persen (2010).  

Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak telah mencapai 

beberapa hasil yang cukup berarti antara lain: meningkatnya 

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dari 81,3 

persen tahun 2011 (Susenas, 2011) menjadi 83,4 persen tahun 2012 

(Susenas, 2012); meningkatnya cakupan kunjungan kehamilan ke 

empat (K4) dari 88,3 persen tahun 2011 menjadi 90,2 persen pada 

tahun 2012; meningkatnya persalinan di fasilitas kesehatan dari 55,4 

persen tahun 2010 menjadi 63,2 persen tahun 2012; meningkatnya 

cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) dari 87,3 persen tahun 

2011 menjadi 92,3 persen pada tahun 2012; meningkatnya persentase 

balita ditimbang berat badannya (D/S) dari 71,4 persen tahun 2011 

menjadi 75,1 persen tahun 2012; meningkatnya persentase bayi usia 

0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dari 84,7 persen 

tahun 2011 menjadi 85,2 persen tahun 2012; dan meningkatnya 

persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak 

dari 87,3 persen tahun 2011  menjadi 95,9 persen tahun 2012. Selain 

itu, meningkatnya persentase rumah sakit kabupaten/kota yang 

mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK) dari 87,6 persen menjadi 94,8 persen pada 

Maret 2013.  

Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 

telah mencapai beberapa hasil antara lain: meningkatnya  persentase 
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kasus TB yang ditemukan dari 74,7 persen tahun 2010 menjadi 82,4 

persen pada tahun 2012 dan persentase kasus TB yang disembuhkan 

mencakup 90,3 persen pada bulan Maret tahun 2013; menurunnya 

jumlah kasus malaria yang ditunjukkan dengan Annual Paracite 

Incidence (API) dari 1,8 per 1.000 penduduk tahun 2011 menjadi 1,7 

per 1.000 penduduk tahun 2012 dan mendekati target RPJMN 

sebesar 1 per 1.000 penduduk; dan prevalensi kasus HIV dan AIDS 

pada tahun 2010 adalah 0,3 persen dan orang yang berumur 15 tahun 

atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV meningkat dari 

sekitar 548 ribu orang tahun 2011 menjadi sekitar 974 ribu orang 

pada Maret 2013.  Dalam penyediaan obat dan vaksin, persentase 

ketersediaan obat dan vaksin telah meningkat dari 87 persen pada 

tahun 2011 menjadi 92,9 persen pada tahun 2012.  Selain itu, akses 

masyarakat terhadap air bersih yang berkualitas serta sanitasi yang 

layak meningkat dari 55,0 persen dan 55,6 persen tahun 2011 

menjadi 55,6 persen dan 57,8 persen tahun 2012.  Disamping 

kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)  juga 

menunjukkan peningkatan dari cakupan 6.235 desa tahun 2011 

menjadi 6.457 desa pada tahun 2012. 

Dukungan pelayanan kesehatan dalam perbaikan status 

kesehatan masyarakat mencakup antara lain: pemenuhan tenaga 

kesehatan yaitu tenaga dokter sekitar 32 ribu orang, perawat sekitar 

221 ribu orang, dan bidan sekitar 124 sekitar orang serta tenaga 

kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif sampai dengan 

Juni 2013 sebanyak 5.818 orang yang ditempatkan pada daerah 

terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta daerah 

bermasalah kesehatan (DBK). Sementara itu, ketersediaan fasilitas 

kesehatan yang mencakup jumlah puskesmas sebanyak 9.533 unit 

pada Juni 2013, terdiri dari puskesmas perawatan sebanyak 3.359 

unit, puskesmas nonperawatan sebanyak 6.194 unit, dan RS 

pemerintah sebanyak 888 unit pada tahun 2012.  

 



2-24 BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 
 

GAMBAR 2.3.1 

STATUS INDIKATOR PROXY KESEHATAN IBU DAN ANAK 

TAHUN 2011-2012 
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Hasil pelaksanaan program jaminan kesehatan yang telah 

mencakup 63,1 persen penduduk Indonesia pada tahun 2011 

meningkat menjadi 64,6 persen pada tahun 2012. Selain itu, 

pemanfaatan jaminan persalinan (Jampersal) sebanyak 1,8 juta 

persalinan yang terdiri dari 1,6 juta persalinan di pelayanan kesehatan 

dasar dan 0,2 juta persalinan di pelayanan kesehatan rujukan (496 

kabupaten/kota dari 497 kabupaten /kota) pada tahun 2011. 
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TABEL 2.3.1 

CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN  

TAHUN 2009-2013 
 

No Kegiatan/Indikator Satuan 
 Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013  

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi    

 
Persentase ibu bersalin ditolong 

tenaga kesehatan terlatih (PN) 
Persen  77,31) 79,81) 81,31) 83,41) 24,48) 

 
Persentase ibu hamil mendapatkan 

pelayanan antenatal (/K4)  
Persen  83,32) 85,62) 88,32) 90,27) 23,08) 

2. Pelayanan Kesehatan Anak      

 
Cakupan kunjungan neonatal 

pertama (KN1)  
Persen 80,63) 84,73) 87,33)   92,37) 20,48) 

3. Pembinaan Gizi Masyarakat     

 
Persentase balita ditimbang berat 

badannya (D/S) 
Persen 63,92) 67,92) 71,42) 75,17) 76,48) 

4. 
Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan  

Kesehatan Matra  

 

 
  

 
Persentase bayi (0-11 bulan) 

mendapat imunisasi dasar lengkap 
Persen  46,22) 53,82) 84,72) 85,27)  15,88) 

 
Persentase bayi (0-11 bulan) 

mendapat imunisasi campak 
Persen 77,22) 77,72) 87,32) 95,97)  18,48) 

5. Pengendalian Penyakit Menular Langsung      

 
Persentase kasus TB Paru (BTA 

positif) yang ditemukan 
Persen  73,12) 74,72) 82,72) 82,47) 13,08) 

 
Persentase kasus baru TB Paru 

(BTA positif) yang disembuhkan 
Persen  91,02) 91,22) 90,32) 90,87) 90,38) 

 

Jumlah orang umur 15 tahun atau 

lebih menerima konseling dan 

testing HIV 

Orang  -4) 300.5772) 548.2562) 579.1857) 974.4648) 

6. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang     

 Angka penemuan kasus Malaria 
Per 1.000 

penduduk 
1,852) 1,962) 1,752) 1,697) 0,218) 

7. Penyehatan Lingkungan      

 Jumlah desa  melaksanakan STBM Desa 10.2745)    2.5105)   6.2355)   6.4577) 11.678 8) 

8. Pembinaan Upaya Kesehatan    

 
Persentase RS kab/ kota 

melaksanakan PONEK 
Persen 72,36)    826)    87,66)    92,37) 94,88) 

Sumber : 
1) Susenas 2009-2012, 2) Laporan Kinerja 2 Tahun Kemenkes, 2009-2011, 3) Angka capaian program 

bina kesehatan anak, Kemkes 2009-2011, 4) Indikator kegiatan dilaporkan mulai tahun 2010, 5) Profil 

STBM (Angka capaian tahunan dan bukan capaian secara kumulatif), 6)Angka capaian program bina 

upaya kesehatan, 7) Angka Capaian Program Kemkes, 2012, 8) Angka Capaian Program Kemkes 

Triwulan I 2013, 9) SDKI 2012 
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Dalam penyediaan obat dan vaksin, persentase ketersediaan 

obat dan vaksin telah meningkat dari 82 persen pada tahun 2010 

menjadi 92,8 persen pada tahun 2012. Untuk meningkatkan 

perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko 

terhadap kesehatan, selama tahun 2010 hingga triwulan I-2013 telah 

diperiksa sekitar 130 ribu sarana produksi dan distribusi obat dan 

makanan, serta telah dilakukan sampling dan pengujian laboratorium 

terhadap sekitar 326 ribu produk obat dan makanan. Selain itu, 

terdapat peningkatan capaian persentase  sarana produksi obat telah 

memiliki sertifikasi Good Manufacturing Practices terkini (GMP) 

dari 46,8 persen tahun 2010 menjadi 69,8 persen pada Maret 2013. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan dalam peningkatan status kesehatan, antara lain: 

masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, ditandai dengan masih rendahnya status 

kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat; belum 

optimalnya upaya pengendalian penyakit, ditandai dengan tingginya 

angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak 

menular; masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan 

tenaga kesehatan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan 

kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan; masih terbatasnya 

pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan 

kesehatan bagi seluruh masyarakat; masih rendahnya ketersediaan, 

pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, 

mutu obat dan makanan, dan alat kesehatan serta daya saing produk 

dalam negeri. 

Berdasarkan permasalahan di atas, sebagai  tindak lanjut 

diprioritaskan pada upaya yang bersifat preventif dan promotif 

dengan tetap melanjutkan upaya rutin seperti peningkatan akses 

pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak 

melalui pemeriksaan rutin ibu hamil dan penimbangan bayi dan 
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balita; peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular serta penyehatan lingkungan khususnya penyediaan sanitasi 

dasar yang berkualitas dan menjangkau penduduk; peningkatan 

profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata 

serta penempatan pegawai tidak tetap khususnya di daerah terpencil, 

tertinggal, perbatasan dan kepualuan serta daerah bermasalah 

kesehatan;  peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; serta 

peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat 

melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas serta 

memberikan dukungan bagi pengembangan industri farmasi dalam 

negeri. 

2.4 PRIORITAS NASIONAL 4: PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN 

Prioritas pembangunan selalu mengutamakan peningkatan 

kesejahteraan rakyat sesuai dengan Visi Indonesia 2014, yaitu 

terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Perbaikan kesejahteraan 

rakyat yang diharapkan berupa peningkatan pendapatan masyarakat, 

pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, termaktub 

dalam empat klaster program penanggulangan kemiskinan.  

Kebijakan 

Landasan kebijakan yang mendukung penanggulangan 

kemiskinan adalah: (1)  Penyusunan data mikro yang dikenal dengan 

data Pendataan Program Perlindungan Sosial, dan (2) 

Pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan 

untuk mempermudah dan memperjelas koordinasi.  

Hasil Pelaksanaan 

Percepatan pengurangan kemiskinan terus diarahkan untuk 

mengejar target tingkat kemiskinan RPJMN 2010-2014 sebesar 8,0-

10,0 persen pada tahun 2014. Hingga Maret 2013, persentase 
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penduduk miskin mencapai 11,4 persen (Gambar 2.4.1). Dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir, angka kemiskinan berhasil 

diturunkan hingga 2,8 persen atau 4,4 juta jiwa, namun demikian 

masih membutuhkan upaya keras untuk mencapai target ditetapkan. 

Peningkatan kesejahteraan rakyat juga didukung dengan 

penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kesempatan 

kerja. Tingkat pengangguran terbuka telah berhasil diturunkan 

menjadi 5,9 persen pada Februari 2013 dari sebelumnya 8,1 persen 

pada Februari 2009. Penurunan angka pengangguran tersebut 

diharapkan bisa berlangsung secara konsisten menuju target RPJMN 

pada akhir tahun 2014 sebesar 5,0-6,0 persen.  

GAMBAR 2.4.1 

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA 

TAHUN 2004-2013 
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Sumber : BPS, diolah 

Pelaksanaan kebijakan penurunan kemiskinan melalui 

program-program penanggulangan kemiskinan yang dikemas dalam 

empat klaster dapat diuraikan sebagai berikut. 
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Klaster 1. Dalam membentuk keluarga sejahtera dan 

berkualitas telah tercapai peningkatan jumlah peserta KB baru yang 

berasal dari keluarga miskin (keluarga prasejahtera/KPS dan 

keluarga sejahtera 1/KS-1) dan penduduk rentan lainnya sebanyak 

4,2 juta peserta hingga Mei 2013 dari target 7,5 juta peserta. Capaian 

tersebut didukung oleh peningkatan jumlah peserta KB baru yang 

menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

sebanyak 821,8 ribu peserta dari target 1,2 juta peserta. 

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan melalui 

pemberian bantuan tunai dan peningkatan akses penduduk miskin 

terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, telah mengalami 

peningkatan yang signifikan, yaitu 2,4 juta rumah tangga sangat 

miskin (2013). Peningkatan kualitas pelaksanaan program terus 

dilakukan, salah satunya melalui proses verifikasi komitmen peserta 

PKH dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga 

pada akhir tahun 2012, 90,6 persen peserta PKH telah melalui proses 

verifikasi komitmen untuk mengakses layanan pendidikan dan 

kesehatan. 

Sebagai upaya pengurangan beban pengeluaran rumah tangga 

miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, dilaksanakan 

pemberian beras untuk rakyat miskin atau Raskin agar rumah tangga 

sasaran (RTS) dapat mempertahankan tingkat konsumsi pangannya. 

Pada tahun 2013, jumlah penerima Raskin adalah 15,5 juta RTS 

yang merupakan 25,0 persen rumah tangga dengan tingkat sosial 

ekonomi terendah di Indonesia. Sementara itu, pelaksanaan jaminan 

kesehatan masyarakat (Jamkesmas) telah mencakup 64,6 persen 

(2012) penduduk miskin atau meningkat 1,5 persen dari tahun 

sebelumnya.  

Untuk meningkatkan akses pendidikan siswa miskin, telah 

diberikan bantuan bagi siswa miskin jenjang pendidikan dasar 

hingga menengah, dan beasiswa Bidik Misi untuk mahasiswa 

berprestasi dari keluarga miskin. Telah diberikan bantuan siswa 
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miskin (BSM) untuk 4,3 juta siswa SD/MI/SDLB, 1,9 juta siswa 

SMP/MTs/SMPLB, 1,5 juta siswa SMA/SMK/MA, dan beasiswa 

Bidik Misi untuk 96,1 ribu mahasiswa PT/PTA pada tahun 2012. 

Selanjutnya, untuk membantu kelompok masyarakat miskin 

yang sebagian besar merupakan petani penggarap, pelaksanaan 

kegiatan redistribusi tanah sangat membantu kelompok tersebut 

untuk dapat keluar dari kemiskinan. Pencapaian pelaksanaan 

kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2012 mencapai sekitar 114 

ribu bidang (76,1 persen dari target). 

Klaster 2. Dalam pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan, untuk menstimulasi 

berbagai kegiatan pembangunan perdesaan selama tahun 2009-2012, 

telah dialokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 

sebesar Rp.33,7 triliun.  

Pada tahun 2012, kegiatan PNPM Perkotaan telah 

dilaksanakan di 10,9 ribu desa/kelurahan, Program Pembangunan 

Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dilakukan di 5.592 desa, 

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) telah 

mencakup 237 kecamatan, dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat yang telah dilaksanakan di 2.312 desa. 

Klaster 3. Pada tahun 2013, program dan kegiatan di klaster 3 

diperkuat dan diperluas sehingga tidak hanya mencakup program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan upaya peningkatan akses kepada 

sumber-sumber permodalan, namun juga mencakup penguatan 

kapasitas SDM, produksi, pemasaran dan kelembagaan.  

Penyaluran KUR diperkirakan dapat mencapai target Rp.36 

triliun pada tahun 2013, mengingat posisi pada kuartal I (1 Januari-

30 April) 2013 telah mencapai Rp.14,2 triliun atau 39,5 persen dari 

target (Gambar 2.4.2).  
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GAMBAR 2.4.2 

REALISASI PENYALURAN KUR 

TAHUN 2007-2013 
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Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2013) 

Dukungan pembiayaan bagi peningkatan akses usaha mikro 

dan kecil pada tahun 2012 dilaksanakan melalui: (1) Penyediaan 

dana start-up capital senilai maksimal Rp.27 juta/orang bagi 1.757 

wirausaha pemula; (2)  Penguatan modal 609 koperasi perkotaan dan 

perdesaan yang disalurkan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil 

anggota koperasi; (3) Sosialisasi dan bimbingan teknis bagi lembaga 

keuangan mikro (LKM) yang potensial menjadi koperasi; (4) 

Penguatan kerja sama antar-Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan 

antara KSP dan bank dengan model APEX; (5) Fasilitasi bagi 

pemerintah daerah yang akan membentuk Perusahaan Penjaminan 

Kredit Daerah; dan (6) Penguatan kapasitas KSP/KJKS di 4 Provinsi 

untuk mengakses pembiayaan dari bank. 

Pada tahun 2013, dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM 

bagi usaha mikro dan kecil, serta koperasi melalui: (1) 

Penumbuhkembangan wirausaha baru; (2) Peningkatan pemahaman 

perkoperasian bagi 480 orang di 3 provinsi; dan (3) Diklat dan 
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sertifikasi pengelola LKM. Untuk penguatan usaha mikro dan kecil 

telah dilaksanakan: (1) Penyediaan bimbingan dan konsultasi 

terhadap 450 koperasi, usaha mikro dan kecil di sentra produksi 

terkait penerapan teknologi tepat guna (TTG); (2) Revitalisasi 25 

unit pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi di daerah 

tertinggal/perbatasan; dan (3) Pemberian dukungan TTG bagi 9 

koperasi di 9 provinsi.  

Dukungan penguatan kelembagaan koperasi pada tahun 2013 

dilaksanakan melalui: (1) Pemasyarakatan koperasi melalui Gerakan 

Masyarakat Gemar Koperasi; (2) Sosialisasi UU No.17/2012 tentang 

Perkoperasian; dan (3) Peningkatan jumlah dan kapasitas Petugas 

Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). 

Klaster 4. Pada tahun 2012, telah dilaksanakan Program 

Rumah Sangat Murah yang melaksanakan pembangunan sekitar 18 

ribu unit perumahan swadaya dan peningkatan kualitas 230 ribu unit 

perumahan swadaya. Selain itu, dilaksanakan pula Program 

Peningkatan Kehidupan Nelayan dengan target hingga 2014 

mencakup 816 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Program tersebut 

telah terlaksana di 100 PPI (2011), 400 PPI (2012), dan 200 PPI 

(2013).  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam upaya 

pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan Klaster 1 

adalah permasalahan pendataan target sasaran terutama untuk 

pelaksanaan program Raskin, Jamkesmas, BSM, dan PKH. Selain 

itu, masalah keterlambatan penyaluran program bansos juga masih 

merupakan kendala yang harus segera diselesaikan. 

Permasalahan yang dihadapi di Klaster 2 antara lain: (1) 

Perbedaan perilaku sosio-kultural, kapasitas pengetahuan dan 

keterampilan, serta dinamika masyarakat yang majemuk dan berbeda 
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keragaman dari satu tempat ke tempat lain, menjadi tantangan 

terberat implementasi program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat; (2) Belum sinergi dan terintegrasinya 

program pemberdayaan pemerintah dan non pemerintah dengan 

perencanaan pembangunan desa; (3) Minimnya dukungan regulasi 

bagi pengembangan desa dan perdesaan; (4) Belum memadainya 

pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah 

kepada masyarakat desa; dan (5) Belum memadainya kapasitas SDM 

pada pemerintah desa, lembaga desa, dan lembaga kemasyarakatan. 

Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan di Klaster 3 

adalah keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan untuk 

bersinergi dalam mendukung pengembangan dan penguatan usaha 

mikro dan kecil. Hal ini mengingat hanya tiga K/L yang terlibat 

dalam melaksanakan program dan kegiatan di Klaster 3. Sementara 

itu, permasalahan utama dalam penyaluran KUR adalah kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang skema program KUR, konsistensi 

penerapan ketentuan KUR oleh perbankan, serta pemantauan dan 

evaluasi. 

Menindaklanjuti beberapa permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan keempat klaster program penanggulangan kemiskinan,  

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan 

Indonesia (MP3KI) telah disusun dan menjadi dasar bagi 

penyusunan rencana aksi/tindak program penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia. 

Klaster 1. Tindak lanjut untuk meningkatkan akses dan 

kualitas pelayanan KB yang merata ditekankan pada upaya 

pembinaan akseptor KB, penguatan demand dan supply side secara 

seimbang di tiap fasilitas layanan kesehatan, sistem supply chain 

management untuk alat/obat kontrasepsi yang terintegrasi dengan 

SJSN-BPJS, penyerasian kebijakan kependudukan dan KB, serta 

peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi kependudukan. 
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Untuk meningkatkan kualitas implementasi program PKH  

antara lain akan ditingkatkan kualitas proses verifikasi komitmen 

peserta PKH, peran pendampingan, kualitas pelaksanaan 

pembayaran, koordinasi berbagai program bantuan sosial, dan 

penyempurnaan strategi proses graduasi dan transformasi PKH. 

Untuk meningkatkan pelaksanaan program penanggulangan 

kemisinan, diterbitkan Kartu Perlindungan Sosial bagi RTS dengan 

berbagai tujuan, seperti: (a) Perbaikan data Program Raskin, (b) 

Penetapan sasaran Program BSM. 

Selanjutnya, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk 

peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah adalah dengan 

melakukan identifikasi sumber tanah, dan penetapan tanah terlantar 

yang kemudian dilakukan penertiban untuk dijadikan tanah negara. 

Klaster 2. Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan PNPM 

Perdesaan antara lain mendorong partisipasi daerah dalam upaya 

percepatan penanggulangan kemiskinan dan perencanaan 

pembangunan desa yang partisipatif, penyesuaian kebijakan program 

dengan konteks lokal dan dinamika masyarakat, mempercepat 

penguatan otonomi desa melalui percepatan penyelesaian RUU 

tentang desa yang saat ini sedang dibahas bersama DPR-RI, dan 

peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

pelayanan publik.  

Untuk mengantisipasi permasalahan dalam program 

pemberdayaan lainnya (seperti PNPM Perkotaan, PISEW, dan PPIP) 

antara lain akan ditingkatkan: (1) Keberpihakan sektor dan daerah 

dalam penyediaan sarana prasarana dasar, dan sarana prasarana 

produktif; (2) Pengembangan kewirausahaan dan produk lokal, 

pemantapan lembaga keuangan mikro perdesaan, serta peningkatan 

akses terhadap lahan dan permodalan; dan (3) Kapasitas pemerintah 

daerah.  
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Klaster 3. Tindak lanjut untuk menangani permasalahan di 

Klaster 3 antara lain: (1) Peningkatan sinergi antarkegiatan dengan 

kegiatan pendukung; (2) Peningkatan jangkauan sosialisasi KUR dan 

kualitas informasi; dan (3) Evaluasi dampak program KUR dan 

kegiatan lain di Klaster 3 terhadap pengurangan angka kemiskinan. 

Klaster 4. Upaya meningkatkan pelayanan dasar untuk 

pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin dan 

rentan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dan 

sarana pelayanan publik, serta peningkatan jangkauan layanan publik 

untuk penduduk miskin dan rentan.            

2.5 PRIORITAS NASIONAL 5: KETAHANAN PANGAN 

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan sesuai RPJMN 

2010-2014, ditujukan untuk mencapai kemandirian pangan. 

Mengingat usaha pencapaian ketahanan pangan nasional merupakan 

usaha yang sifatnya lintas sektor, maka diperlukan dukungan dari 

sektor-sektor terkait seperti lahan dan infrastruktur (pengairan, 

irigasi, dan jalan), sistem diseminasi dan logistik (pupuk dan 

hasil/produk pertanian), sumber daya manusia, teknologi serta 

penelitian dan pengembangan (litbang). 

Kebijakan   

Prioritas ketahanan pangan nasional didukung oleh enam 

substansi inti yang merupakan prasyarat bagi pencapaian ketahanan 

pangan nasional. Keenam substansi inti tersebut adalah: (1) lahan, 

berupa pengembangan kawasan dan tata ruang; (2) infrastruktur 

pertanian dan perdesaan; (3) penelitian dan pengembangan pertanian; 

(4) investasi, pembiayaan serta subsidi pangan dan pertanian; (5) 

pangan dan gizi; serta (6) adaptasi perubahan iklim.  

Arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 

2012 dan 2013 difokuskan untuk pencapaian target dan sasaran 
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berupa: (1) Peningkatan produksi pangan, terutama menuju surplus 

beras 10 juta ton mulai tahun 2014; (2) Peningkatan keterjangkauan 

harga dan distribusi pangan; (3) Pemantapan penganekaragaman 

pangan berbasis pangan lokal; serta (4) Peningkatan kesejahteraan 

petani dan nelayan. 

Dalam rangka mencapai peningkatan produksi pangan 

nasional, kebijakan yang ditetapkan antara lain: (1) Peningkatan 

produktivitas tanaman pangan, khususnya  padi dan palawija melalui 

penerapan Sekolah  Lapang Pengelolaan  Tanaman Terpadu  (SL-

PTT);  (2) Gerakan   Peningkatan    Produksi   Pangan berbasis 

Korporasi (GP3K) dan peningkatan produktivitas peternakan dan 

perikanan; dan (3) Perluasan lahan pertanian dan perikanan, 

diantaranya melalui pencetakan sawah  baru dan optimasi lahan 

termasuk kerja sama dengan sektor swasta melalui program food 

estate.  

Dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan, di 

bidang pertanahan telah disusun peraturan perundangan bidang 

pertanahan yang mendukung pelaksanaan UU Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Kebijakan tersebut dilakukan 

melalui penyusunan Peraturan Kepala BPN No.2/2011 tentang 

Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin 

Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dalam rangka 

Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian.  

Disamping itu, kebijakan lainnya adalah: (1) Perlindungan 

produksi pertanian dan perikanan dari gangguan hama dan penyakit; 

(2) Peningkatan penyediaan input produksi (induk, benih, pakan, dan 

pupuk) serta prasarana pertanian dan perikanan; (3) Peningkatan 

mutu produksi pangan termasuk perikanan dan peningkatan kapasitas 

penyuluhan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung 

produksi pangan; (4) Peningkatan layanan infrastruktur pertanian 

khususnya sumber daya air dan irigasi.  





2-38 BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 
 

petani terhadap sumber permodalan tersebut; (3) Peningkatan 

kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan serta penyuluhan 

dan peningkatan akses petani terhadap informasi dan pasar serta 

teknologi.  

Hasil Pelaksanaan  

Pencapaian sasaran produksi beberapa bahan pangan strategis 

dalam tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 

2012, peningkatan tertinggi terjadi pada produksi gula sebesar 14,3 

persen disusul jagung sebesar 10,0 persen. Produksi padi nasional 

tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5,0 persen yaitu mencapai 

sekitar 69,1 juta ton, dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-

rata, selama periode 2010-2013 produksi padi meningkat 1,4 persen 

setiap tahun. 

Keberhasilan peningkatan produksi padi nasional tidak 

terlepas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012. Beberapa 

upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi padi antara 

lain: (1) Penyelenggaraan sekitar 107 ribu unit Sekolah Lapangan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) tanaman pangan di 3,2 juta 

ha lahan padi hibrida/non hibrida/lahan kering, 198,4 ribu ha jagung 

hibrida, dan 325,5 ribu ha kedelai; (2) Fasilitasi biaya operasional 

sekitar 22 ribu orang penyuluh PNS dan 28 ribu Tenaga Harian 

Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP); (3) 

Pengembangan jaringan irigasi sekitar 524 ribu ha, pengembangan 

sumber air sebanyak 1.578 unit, pengembangan jalan pertanian 442 

km, optimasi lahan sekitar 199 ribu ha, pengembangan metode SRI 

58 ribu ha, dan perluasan areal kawasan tanaman pangan 98 ribu ha, 

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 6.050 gapoktan, 

pengembangan alat dan mesin pertanian terdiri dari  traktor roda 2 

sebanyak 1.567 unit, traktor roda 4 sebanyak 50 unit, pompa air 

sebanyak 600 unit. 
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Dukungan lain dalam rangka pencapaian ketahanan pangan 

adalah penyediaan pupuk dan benih bersubsidi.  Pada tahun 2012 

Pemerintah telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 8,9 juta 

ton atau  mengalami kenaikan 0,6 juta ton dibandingkan tahun 2011 

yang besarannya mencapai 8,3 juta ton. Pada tahun 2013, target 

penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 9,2 juta ton. Untuk penyaluran 

bantuan benih unggul/subsidi untuk padi, pada tahun 2012 telah 

disalurkan  103,4 ribu ton, untuk jagung 4,3 ribu ton, dan untuk 

kedelai adalah 13,5 ribu ton.  Secara keseluruhan jumlah penyaluran 

bantuan benih unggul/subsidi benih padi, jagung dan kedelai pada 

tahun 2012 adalah 121,2 ribu ton. Pada tahun 2013, bantuan benih 

unggul/subsidi benih padi, jagung dan kedelai ditargetkan sebesar 

152 ribu ton.  

Terkait dengan penyediaan benih yang berkualitas, hingga 

tahun 2012 telah dihasilkan beberapa varietas padi unggul yaitu 

Mugibat, Sulutan Unsrat 1 dan 2, serta INPAGO LIPI Go 1 dan 2 

yang toleran kekeringan, tahan penyakit blas dan toleran cekaman 

aluminium.  Pada tahun 2013, ditargetkan akan menghasilkan 2 

varietas unggul tanaman padi dan 1 varietas tanaman kedelai.  

Selain itu, dalam rangka mendukung peningkatan produksi 

telah dihasilkan formula pupuk organik Sesbania dan Beyonic-LIPI. 

Penggunaan pupuk hijau Sesbania rata-rata dapat mengurangi 

penggunaan pupuk urea sebanyak 50 persen dan mampu 

meningkatkan produksi padi 10-15 persen. Sementara itu, pupuk 

Beyonic-LIPI dapat dipakai untuk memperbaiki kondisi lahan 

pertanian yang telah rusak, menghilangkan hama penyakit, mengurai 

polutan, menstabilkan pH tanah, menyediakan kekurangan nitrogen, 

fosfat, mineral, zat faktor tumbuh dan menurunkan laju emisi gas 

rumah kaca dari lahan pertanian.  

Peningkatan produksi padi juga tidak terlepas dari dukungan 

sektor pengairan yang diwujudkan melalui pembangunan 

infrastruktur sumber daya air seperti pembangunan/peningkatan dan 
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rehabilitasi jaringan irigasi. Dalam kurun waktu 2012-Juni 2013 telah 

dilakukan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 108,2 

ribu ha, dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 635,7 ribu ha yang 

tersebar  antara lain di Daerah Irigasi (D.I.) Lhok Guci di Kabupaten 

Aceh Barat-Provinsi NAD, D.I. Way Bumi Agung di Kabupaten 

Lampung Utara-Provinsi Lampung, dan Jaringan Irigasi D.I. Batang 

Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah-Provinsi Kalimantan Selatan. 

Dukungan lainnya diwujudkan melalui peningkatan kehandalan 

penyediaan air, termasuk untuk air irigasi pertanian melalui 

pembangunan waduk dan seperti Waduk Rajui di Provinsi Aceh 

dengan kapasitas 2,6 juta m3 dan 222 unit embung lainnya yang 

tersebar di seluruh Indonesia. 

Keberhasilan pencapaian ketahanan pangan nasional juga tidak 

terlepas dari konservasi lahan pertanian khususnya lahan sawah. 

Pada tahun 2012, telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Kepala 

BPN No.2/2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan 

dalam Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian di 33 

provinsi. 

Produksi komoditas jagung tahun 2012 mengalami 

peningkatan produksi dari  17,6 juta ton menjadi 19,4 juta ton 

(meningkat sebesar 10,0 persen) dari tahun 2011 (BPS Angka Tetap, 

2012). Selama periode 2010-2013, pertumbuhan produksi jagung 

rata-rata mencapai sekitar 0,9 persen. Capaian produksi hablur gula 

pada tahun 2012 naik 15,9 persen dibanding tahun 2011, dari 2.244 

ribu ton menjadi 2.600 ribu ton (Kementan, 2013). Rata-rata 

pertumbuhan gula selama perode 2010-2013 adalah sebesar  6,8  

persen. Sedangkan, produksi kedelai pada tahun 2012 mencapai 

843,1 ribu ton  (BPS Angka Tetap, 2012) atau menurun 1,0  persen 

dari tahun 2011 yang mencapai 851,3 ribu ton.  

Capaian produksi daging sapi juga mengalami peningkatan 

sebesar 4,2 persen,  atau naik dari 485,3 ribu ton dari tahun 2011 
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menjadi 505,5 ribu ton di tahun 2012. Selama periode 2010-2013,  

pertumbuhan produksi daging sapi rata-rata sebesar 6,7 persen per 

tahun. Sementara itu, produksi perikanan sampai tahun 2012 

mencapai 15,3 juta ton, yang terdiri dari perikanan budidaya sebesar 

9,4 juta ton (61,93 persen), dan produksi perikanan tangkap sebesar 

5,8 juta ton (38,07 persen). Peningkatan produksi perikanan tersebut 

didukung oleh terobosan kebijakan pengembangan minapolitan dan 

industrialisasi kelautan, yang dimulai dengan revitalisasi sistem 

produksi hulu perikanan, budidaya udang percontohan, penataan 

sistem manajemen perikanan tangkap yang efisien, serta penguatan 

sistem produksi hulu dan hilir. 

Selain sisi produksi, ketahanan pangan juga perlu dicapai 

melalui keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat. Untuk 

menjamin aksesibilitas pangan masyarakat, diperlukan harga pangan 

stabil yang terjangkau oleh masyarakat dan memberikan keuntungan 

bagi para petani. Selama tahun 2012, harga pangan pokok di pasar 

dalam negeri cukup stabil, harga beras cenderung memiliki pola yang 

sama dengan tahun 2011 yaitu terjadi penurunan harga pada bulan 

Maret dan April serta mulai meningkat pada bulan Mei sampai 

periode akhir tahun, dengan harga bulanan beras berkisar Rp 8.000,-

/kg.  

Dalam rangka stabilitasi harga dan peningkatan akses pangan 

kepada masyarakat, dilakukan berbagai usaha seperti pembelian 

gabah dari petani dan penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin). 

Untuk pembelian gabah dari petani, selama ini rata-rata pembelian 

gabah berkisar antara 4-9 persen dari total produksi beras nasional, 

atau sekitar 1,5 juta ton sampai dengan 3,6 juta ton setara beras per 

tahun. Pada tahun 2013 dengan target produksi padi sebesar 69 juta 

ton, maka direncanakan akan menyerap sekitar 3,8 juta ton beras atau 

sekitar 5,5 persen dari total produksi beras nasional. 

Untuk program Beras Miskin (Raskin), selama periode 2009-

2012  rata-rata  penyaluran  Raskin  telah   terealisasi   lebih   dari  98  



2-42 BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 
 

persen. Untuk tahun 2013, sampai dengan pertengahan Juni 2013 

telah tersalurkan sekitar 44,3 persen Raskin atau sekitar 1,2 juta ton 

beras dengan alokasi Raskin per rumah tangga sekitar 15 kg per 

bulan. Dengan penerima manfaat sekitar 17 juta rumah tangga 

sasaran, maka Raskin diakui memiliki dampak langsung terhadap 

stabilitas harga beras di pasar. Dengan berkurangnya permintaan ke 

pasar oleh 17-18 juta rumah tangga, maka harga beras mampu 

dikendalikan. 

Untuk harga kedelai, terjadi lonjakan harga khususnya 

menjelang akhir 2012. Rata-rata peningkatan harga kedele lokal pada 

tahun 2012 sebesar 0,6  persen. Dalam rangka stabilisasi harga 

kedelai dan mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri, 

telah diterbitkan Perpres No.32/2013 tentang Penugasan Kepada 

Perusahaan Umum BULOG untuk Pengamanan Harga dan 

Penyaluran Kedelai.  

Kenaikan komoditas pangan tertinggi dalam tahun 2012 terjadi 

pada harga gula dan daging sapi. Harga rata-rata bulanan pada tahun 

2012 cenderung mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen, 

sementara rata-rata peningkatan daging sapi sebesar 1,6 persen. 

Dilihat dari aspek kualitas konsumsi pangan masyarakat yang 

dicerminkan skor Pola Pangan Harapan (skor PPH), pada tahun 2012  

rata-rata konsumsi kalori penduduk  mencapai 1.853 kkal per kapita 

per hari atau setara skor PPH sebesar 75,4.  

Sementara itu, konsumsi ikan oleh masyarakat mengalami 

kenaikan sebesar 7,1 persen, yaitu dari 31,6 kg/kapita/tahun pada 

tahun 2011 menjadi 33,9 kg/kapita/tahun pada tahun 2012.  

Konsumsi ikan pada tahun 2013 diperkirakan meningkat menjadi 

35,1 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan tersebut terjadi 

karena pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pengembangan 

pemasaran dalam negeri hasil perikanan dan kemitraan di 7.000 pasar 

serta berkembangnya promosi dan kerja sama pemasaran hasil 

perikanan dalam negeri di 33 provinsi.  
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Capaian lainnya dari ketahanan pangan adalah hasil 

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, 

yang salah satu indikatornya ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani 

(NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Sejak tahun 2009, angka 

NTP dan NTN di atas  100. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli 

produk yang dihasilkan oleh petani lebih besar dari biaya produksi 

dan konsumsi. NTP dan NTN pada tahun 2009 masing-masing 

sebesar 99,9 dan NTN sebesar 105,7. Pada tahun 2012, NTP dan 

NTN meningkat mencapai masing-masing sebesar 105,2 dan 105,4. 

Pada Juni 2013, NTP mencapai 105,3 dan NTN mencapai 105,4.  

Pada tahun 2012, NTN mengalami sedikit penurunan. Hal ini terjadi 

karena komponen-komponen yang memengaruhi nilai indeks harga 

yang dibayar nelayan meningkat dari tahun 2011. 
 

GAMBAR 2.5.1 

NILAI TUKAR PETANI*  

TAHUN 2009-2013 

 
Sumber : BPS (diolah) 

*) Sampai dengan Juni 2013 
 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, 

pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan beberapa program di antaranya: 
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(1) Bantuan penguatan modal melalui kegiatan PUAP pada lebih 

kurang 8.350 gapoktan; (2) Bantuan penggantian kerugian akibat 

puso yang pada tahun 2013 diusulkan sebesar Rp.150 miliar pada 

lahan seluas lebih kurang 40 ribu ha; (3) Penyaluran subsidi pupuk 

dan benih; (4) Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit 

Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dengan bantuan subsidi bunga; serta 

(5) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di 400 

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada tahun 2012 dan 200 PPI pada 

tahun 2013. Program PKN tersebut meliputi pemberian bantuan pada 

individu nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan dan perlindungan 

terhadap  kelompok nelayan, pengembangan usaha mina pedesaan 

(PUMP), bantuan kapal penangkap ikan dan alat tangkap, sarana 

pengolahan perikanan, dan pendampingan kelompok; serta bantuan  

sarana dan prasarana perikanan di PPI. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Terkait aspek produksi, produktivitas yang rendah dan luas 

areal tanam yang terbatas menjadi penyebab utama rendahnya 

produksi pangan strategis. Konversi lahan yang tidak diimbangi 

dengan perluasan areal baru juga menjadi penyebab rendahnya 

produksi. Banyaknya jaringan irigasi yang rusak serta perubahan 

iklim turut memperburuk kinerja produksi pangan. Perubahan iklim 

yang mengakibatkan banjir dan kekeringan, terjadinya 

penyimpangan pola hujan serta serangan hama dan penyakit tanaman 

yang semakin marak juga menjadi tantangan peningkatan produksi 

padi nasional. Di sisi lain, terjadi peningkatan kebutuhan pangan 

yang cukup tinggi sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah 

penduduk serta peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin 

tumbuhnya kelas menengah baru.  

Masalah pokok yang dihadapi terkait usaha peningkatan 

produktivitas pangan  antara lain: (1) Masih terbatasnya pelaksanaan 

SL-PTT dan SRI sebagai pendukung peningkatan produktivitas 

pangan; (2) Masih terbatasnya difusi benih unggul hasil penelitian 
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dan pengembangan; (3) Keterbatasan kemampuan petani 

merealisasikan kredit ketahanan pangan, sehingga kemampuan petani 

untuk mengadakan input produksi terbatas; serta (4) Perlunya 

peningkatan optimalisasi  pelaksanaan penyaluran bantuan pupuk 

dan benih unggul dari pemerintah.  

Terkait dengan perluasan areal tanam, permasalahan dan 

tantangan utamanya adalah: (1) Konversi lahan pertanian yang masif 

yang tidak diimbangi dengan pencetakan lahan baru karena 

terbatasnya lahan pertanian; (2) Optimalisasi lahan terlantar yang 

belum mencapai sasaran; (3) Terbatasnya pelaksanaan ekstensifikasi 

karena masalah penyediaan lahan; serta (4) Indeks pertanaman yang 

tidak meningkat akibat banyaknya infrastruktur yang rusak 

khususnya irigasi.   

Produksi padi nasional saat ini masih dihadapkan pada 

permasalahan tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi, yang 

secara nasional mencapai 52 persen dari total 7,2 juta ha daerah 

irigasi teknis, terutama pada kewenangan pemerintah daerah. Hal ini 

sangat berpengaruh pada pencapaian sasaran ketahanan pangan 

nasional karena tidak kurang dari 85 persen produksi padi nasional 

berasal dari lahan sawah beririgasi teknis tersebut. Selain itu, 

sebagian besar daerah irigasi teknis yang terbangun masih 

mengandalkan debit air di sungai sehingga sangat rentan terhadap 

cuaca. 

Permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem 

irigasi adalah: (1) Aktivitas rehabilitasi jaringan irigasi belum 

mampu mengimbangi degradasi kondisi jaringan yang mencapai 340 

ribu ha/tahun, (2) Terbatasnya ketersediaan sumber daya lahan untuk 

irigasi baru, (3) Terbatasnya kemampuan finansial dan kapasitas 

pemerintah daerah dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi 

kewenangannya, dan (4) Tingginya laju konversi lahan pertanian 

menjadi lahan perkotaan dan industri serta perkebunan terutama di 

Pulau Jawa dan Sumatera. 



2-46 BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 
 

Di bidang perikanan, permasalahan dan kendala dalam upaya 

mencapai target pembangunan perikanan diantaranya adalah: (1) 

Belum memadainya dukungan pembangunan/rehabilitasi 

infrastruktur perikanan; (2) Tingginya biaya input produksi (pakan, 

benih, bahan bakar minyak) sehingga membebani para nelayan; (3) 

Aksesibilitas nelayan/pembudidaya ikan pada sumber pendanaan 

termasuk kredit-kredit dari pemerintah masih terbatas; (4) Belum 

memadainya pemasaran hasil perikanan budidaya dan persaingan 

harga dengan komoditas perikanan impor; (5) Lemahnya 

kelembagaan dan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang 

telah dibangun di berbagai daerah seperti pelabuhan perikanan, Balai 

Benih Ikan, dan sarana pengawas; (6) Kurang optimalnya dukungan 

lintas sektor dalam rangka pengembangan kawasan sentra produksi; 

(7) Masih kurangnya upaya diseminasi dan penerapan teknologi di 

masyarakat, khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi kapal 

>30 GT; serta (8) Perubahan iklim dan cuaca yang memengaruhi 

kegiatan usaha perikanan.  

Terkait dengan usaha peningkatan kesejahteraan petani, 

permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: (1) Capaian Nilai 

Tukar Petani dan Nelayan (NTP/NTN) masih di bawah target yang 

ditetapkan; (2) Porsi penduduk miskin di perdesaan yang bekerja di 

sektor pertanian masih besar; (3) Keterbatasan akses petani dan 

nelayan terhadap modal/sumber pembiayaan termasuk akses terhadap 

program-program permodalan yang diinisiasi pemerintah , (4) Harga 

hasil pertanian yang sering pada saat panen raya; (5) Belum adanya 

payung hukum yang mengatur ketentuan penggunaan dana 

pemerintah untuk premi asuransi; serta (6) Meningkatnya biaya 

usaha tani dan biaya hidup petani.  

Dari aspek kualitas konsumsi pangan masyarakat yang 

dicerminkan pada skor PPH,  pada tahun 2012  rata-rata konsumsi 

energi penduduk mencapai 1.853 kkal per kapita per hari atau setara 

dengan skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) sebesar 75,4. Dengan 

skor PPH saat ini, maka konsumsi pangan Indonesia lebih didominasi 
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oleh kelompok  pangan padi-padian dengan rata-rata konsumsi 

sebesar 300 gr/kapita/hari atau lebih tinggi dari angka ideal konsumsi 

padi-padian sebesar 275 gr/kapita/hari. Sementara untuk konsumsi 

pangan hewani pada tahun 2012 rata-rata hanya sebesar 91,7 

gr/kapita/hari atau masih di bawah angka yang dianjurkan yaitu 

sebesar 150 gr/kapita/hari.  

Terkait dengan permasalahan pencapaian ketahanan pangan 

khususnya dalam rangka pencapaian surplus beras 10 juta ton dan 

peningkatan produksi pangan utama, terdapat tindak lanjut yang 

perlu dilaksanakan, yaitu target produksi jagung, kedelai dan gula 

dapat dicapai melalui kegiatan: (1) Penyediaan infrastruktur 

pertanian; (2) Dukungan regulasi Pemerintah; (3) Penerapan good 

agricultural practices; dan (4) Kebijakan keberpihakan terhadap 

sektor pertanian.  

Untuk kebijakan yang terkait dengan penyediaan infrastruktur 

pertanian, maka tindak lanjut yang ditempuh diantaranya: (1) 

Percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan kesiapan 

survei, identifikasi dan desain; (2) Peningkatan dan rehabilitasi 

jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani; (3) 

Perluasan areal tanam kedelai di lahan baru oleh masyarakat dan 

swasta nasional (termasuk BUMN); (4) Identifikasi potensi lahan 

yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perluasan areal tebu di 

beberapa wilayah pengembangan; serta (5) Penetapan lahan yang 

dapat digunakan untuk pengembangan areal tebu.  

Upaya tindak lanjut untuk menghadapi permasalahan tersebut 

terutama lebih difokuskan pada upaya rehabilitasi jaringan irigasi 

yang mengalami kerusakan, terutama pada daerah-daerah sentra 

pangan, serta optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi, dan tetap melanjutkan pembangunan 

jaringan irigasi yang baru. Selain itu dalam rangka meningkatkan 

kehandalan penyediaan air, upaya pembangunan waduk dan embung 

masih akan tetap dilaksanakan. 
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Terkait dengan stabilisasi harga-harga pangan pokok, tindak 

lanjut yang diperlukan adalah: (1) Penetapan peraturan Menteri 

Perdagangan dan menteri terkait sebagai operasionalisasi Perpres 

No.32/2013 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum BULOG 

untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai; serta (2) 

Percepatan penerapan UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunannya; dan (3) 

Penyelesaian draft perpres tentang pengendalian alih fungsi lahan 

sawah.  

Untuk aspek tata ruang, tindak lanjut yang akan dilaksanakan 

diantaranya adalah mempercepat pembahasan berbagai peraturan 

perundangan yang terkait, antara lain: (1) Rancangan UU tentang 

Pertanahan sudah termasuk dalam Program Legislasi Nasional 

(PROLEGNAS) tahun 2012 dan masih dibahas oleh DPR-RI pada 

tahun 2013; (2) Rancangan PP tentang Reforma Agraria, saat ini 

masih dibahas dalam sidang kabinet; (3) Rancangan Perpres tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria, dan (4) 

Penyelesaian Perda RTRW Daerah dan penetapan LP2B yang 

merupakan bagian dari RTRW. 

Untuk pelaksanaan penerapan good agricultural practices 

(GAP), tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) Penerapan pola 

usaha tani yang disesuaikan dengan budaya lokal; (2) Peningkatan 

kesesuaian lokasi sawah dan perbaikan jaringan irigasi; serta (3) 

Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan serta penyuluhan 

dalam pelaksanaan SL-PTT. 

Tindak lanjut keberpihakan terhadap usaha pencapaian 

ketahanan pangan dilakukan melalui: (1) Peningkatan kegiatan 

penyuluhan dengan menambah tenaga penyuluh; (2) Penyaluran 

pupuk bersubsidi secara tertutup, dengan menggunakan instrumen 

Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK); (3) Peningkatan 

peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta petugas 

PPNS; (4) Penyusunan alternatif pola pendanaan bagi BUMN 

melalui bantuan keringanan pembiayaan restrukturisasi permesinan. 
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2.6 PRIORITAS NASIONAL 6: INFRASTRUKTUR 

Pembangunan infrastruktur memiliki peranan yang sangat 

strategis bagi peningkatan daya saing dan sebagai roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan visi dan misi dalam RPJMN 

2010-2014, prioritas nasional pembangunan infrastruktur terdiri dari 

tujuh substansi inti program aksi antara lain: (1) Tanah dan tata 

ruang, (2) Jalan, (3) Perhubungan, (4) Perumahan rakyat, (5) 

Pengendalian banjir, (6) Telekomunikasi, dan (7) Transportasi 

perkotaan. Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran 

prioritas nasional, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur 

difokuskan untuk: (1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai 

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) Mendukung 

peningkatan daya saing sektor riil; dan (3) Meningkatkan Kerja sama 

Pemerintah dan Swasta (KPS). 

2.6.1 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR 

Kebijakan 

Kebijakan penyediaan infrastruktur dasar melalui pemenuhan 

terhadap SPM dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan rumah 

susun sederhana sewa (rusunawa); fasilitasi pembangunan prasarana, 

sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman; serta 

fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya. Sementara dalam rangka 

mendukung peningkatan daya saing sektor riil, kebijakan yang 

ditempuh difokuskan untuk memperkuat konektivitas dan sistem 

logistik nasional, serta pengendalian dan pengurangan dampak 

kerusakan akibat banjir untuk menjamin keberlanjutan kegiatan 

ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat. 

 



2-50 BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 
 

Hasil Pelaksanaan 

Selama Periode pelaksanaan RPJMN 2010-2014, pada tahun 

2012-Juni 2013, penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang 

peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan melalui 

beberapa kegiatan utama, antara lain telah dibangun 337 Twin Block 

(TB) rusunawa; fasilitasi pembangunan baru perumahan swadaya 

sekitar 24,6 ribu unit; fasilitasi peningkatan kualitas perumahan 

swadaya sekitar 305,2 ribu unit; penataan lingkungan permukiman 

kumuh seluas 150 ha; fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan 

utilitas di kawasan perumahan yang melayani sekitar 97,6 ribu; serta 

penyaluran FLPP untuk sekitar 105,5 ribu unit.  

Untuk mendukung pencapaian target MDGs dalam cakupan air 

minum, pada tahun 2012-Juni 2013 pemerintah telah melakukan 

peningkatan kapasitas air baku sebesar 16,9 m
3
/detik serta 

rehabilitasi untuk mengembalikan kapasitas prasarana air baku 

sebesar 5,7 m
3
/detik, diantaranya Air Baku Regional Bregas (Brebes-

Tegal-Selawi)-Jawa Tengah, Air baku Lamongan-Jawa Timur, 

Telagawaja-Bali, Teluk Lerong Samarinda-Kalimantan Timur dan 

Maron Pacitan-Jawa Timur. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Pada dasarnya, penyediaan infrastruktur dasar telah mencapai 

target yang diharapkan. Namun dalam pelaksanaannya, 

pembangunan perumahan dan permukiman menghadapi berbagai 

kendala baik dalam hal penyediaan lahan, kelembagaan, sumber daya 

manusia, dan sebagainya. Terkait penyediaan lahan, persoalan yang 

terjadi adalah belum mantapnya kesiapan lahan termasuk aspek 

legalitas lahan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah terutama 

untuk pembangunan rusunawa. Hal tersebut menghambat  

pelaksanaan kegiatan sehingga penyelesaiannya dapat melebihi target 

waktu yang telah ditentukan. Sedangkan untuk memfasilitasi hal 

tersebut (skema tahun jamak) tidak tersedia anggaran yang cukup. 
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Terkait pembangunan rusunawa, tindak lanjut yang perlu 

dilaksanakan adalah perencanaan anggaran dan pelaksanaan 

pembangunan melalui diberlakukannya syarat yang ketat kepada 

pemerintah daerah, yaitu bukti kesiapan lahan yang matang untuk 

rencana pembangunan rusunawa satu tahun sebelum pelaksanaan 

fisik. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyatakan kesediaan 

untuk mengalokasikan dana bagi penyediaan infrastuktur penunjang 

seperti listrik dan air bersih. Tindak lanjut dalam upaya 

pembangunan perumahan dan permukiman lainnya adalah 

peningkatan kualitas perencanaan program kegiatan serta organisasi 

pengelola. Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kualitas 

pendataan melalui penguatan sistem dan manajemen pendataan, 

penguatan peran pemerintah daerah dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

program dan kegiatan, serta peningkatan sinergitas di antara seluruh 

pemangku kepentingan. 

2.6.2 MEMPERKUAT KONEKTIVITAS NASIONAL  

DAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL 

Kebijakan 

Penguatan konektivitas nasional melalui pengintegrasian 

empat elemen kebijakan nasional, yakni Sistem Logistik Nasional 

(Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), 

Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), dan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). Upaya ini perlu dilakukan agar 

dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan 

terpadu. 

Penguatan konektivitas nasional sangat diperlukan untuk: (1) 

Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk 

memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, 

bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems; (2) 
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Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas 

dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya 

(hinterland); (3) Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas 

(pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan 

konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil, dan 

perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan. 

Hasil Pelaksanaan 

Dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mendorong 

pertumbuhan pusat-pusat perdagangan dan terintegrasi dengan 

pengembangan wilayah, maka pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi, telekomunikasi, dan ketenagalistrikan akan terus 

diperluas dan ditingkatkan. Dari sektor transportasi jalan, pada akhir 

2012 telah dicapai kondisi mantap jalan sebesar 90,8 persen, 

pembangunan jalan sepanjang 464 km, pembangunan jembatan 

sepanjang 22,7 ribu m, dan jalan tol sepanjang 25,1 km. Dari sektor 

transportasi darat sedang dilaksanakan pembangunan 10 lokasi 

terminal, rehabilitasi terminal di 15 lokasi, rehabilitasi 24 dermaga 

penyeberangan, 6 dermaga sungai, dan 4 dermaga danau. Pada sektor 

perhubungan udara telah dilakukan pembangunan Bandara Kuala 

Namu sebagai hub untuk Indonesia bagian barat dan hingga 

pertengahan 2013 telah melayani 138 rute.  

Dalam rangka meningkatkan sistem logistik nasional, telah 

dimulai pembangunan Pelabuhan Kalibaru sebagai hub pelabuhan 

Indonesia dan revitalisasi dan perawatan infrastruktur sistem 

Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, 

dan Tanjung Emas sehingga pada akhir tahun 2012 pangsa pasar 

domestik mencapai 98,9 persen dan pangsa pasar internasional 

mencapai 10,0 persen Disamping itu, pembangunan jalan KA 

mencapai 530 km termasuk jalan ganda dan pengadaan 17 lokomotif, 

Kereta Rel Diesel, Kereta Rel Listrik, dan Kereta Rel Diesel Elektrik 

serta pembangunan 30 kereta ekonomi. 
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Pada sektor komunikasi dan informatika hingga Juni 2013 telah 

dibangun layanan program Universal Service Obligation (USO) yang 

terdiri dari penyediaan jasa akses telekomunikasi di sekitar 31,1 ribu 

desa atau 93,7 persen dari target 33,2 ribu desa yang harus dicapai 

tahun 2014, Pusat Layanan Internet Kecamatan di 5.956 desa ibukota 

kecamatan telah melebihi dari target 5.748 desa. Disamping itu, telah 

dicapai layanan broadband di 346 kabupaten/kota (mencapai 69,6 

persen dari total kabupaten/kota), siaran televisi digital di Jakarta, 

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Kep. Riau 

dengan jangkauan terhadap populasi mencapai 60 persen dari 

populasi nasional, indeks e-government nasional yang baru mencapai 

2,3 dari skala 4,0, serta Jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik 

televisi (TVRI) dan radio (RRI) terhadap populasi yang masih 

kurang dari 70 persen. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan 

multimoda diantaranya perusahaan jasa dan logistik yang bergantung 

pada infrastruktur jalan untuk menunjang distribusi barang dan jasa, 

minimnya investasi dan buruknya tingkat pelayanan oleh moda 

transportasi, serta distribusi kargo besar yang bersifat point-to-point 

yang diperburuk dengan bentuk nonkontenerisasi dari kapal kargo. 

Sebagai tindak lanjut akan dilaksanakan penurunan biaya logistik 

melalui penerapan kembali UU No.17/2008 tentang Pelayaran dan 

PP No.61/2009 tentang Kepelabuhanan untuk meningkatkan peluang 

bagi investor dalam pengoperasian pelabuhan. Pada sektor 

transportasi perkotaan, integrasi antarangkutan dinilai belum menjadi 

bagian dari pelayanan publik. Untuk menanggulangi permasalahan 

tersebut, akan dilaksanakan pengembangan sistem transportasi publik 

berupa pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) untuk enam kota 

metropolitan, dan Mass Rapid Transit (MRT) untuk wilayah DKI 

Jakarta. 
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Disamping itu, infrastruktur TIK nasional masih kurang 

kompetitif dan penggunaannya kurang berkualitas dibandingkan 

negara lain, yang disebabkan antara lain oleh infrastruktur 

broadband yang terbatas, harga layanan broadband yang tinggi, serta 

spektrum frekuensi radio dan kemampuan utilisasi dan adopsi TIK 

untuk mendukung kegiatan produktif yang terbatas. Tindak lanjut 

yang diperlukan antara lain memastikan keberlanjutan layanan USO 

sebagai salah satu upaya pemenuhan hak warga akan akses informasi 

dan penyediaan infrastruktur TIK terutama broadband melalui 

proyek Palapa Ring; meningkatkan kualitas manajemen spektrum 

frekuensi; mengembangkan konten lokal untuk meningkatkan 

kemampuan utilisasi dan adopsi TIK; serta menyelesaikan peraturan, 

seperti RUU perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, RUU Multimedia (Konvergensi Telematika). 

2.6.3 PENGURANGAN DAMPAK BANJIR 

Kebijakan 

Kebijakan yang ditempuh dalam mengurangi dampak banjir 

adalah: (1) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana 

pengendali banjir dan pengaman pantai guna penurunan tingkat 

kerawanan banjir akibat luapan sungai dan/atau pasang surut air laut; 

(2) Mempercepat pelaksanaan penanganan DAS Bengawan Solo 

secara terpadu sesuai dengan tahapan yang direncanakan; (3) 

Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana 

pengendali banjir untuk pemulihan pascabencana, dan (4) 

Mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan operasi dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir. 

Hasil Pelaksanaan 

Pengendalian banjir merupakan langkah yang terus 

diupayakan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat daya 
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rusak air. Sepanjang kurun waktu 2012–Juni 2013 telah dilakukan 

pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 

725,2 km antara lain normalisasi dan pengerukan secara multiyears 

sungai Pesanggrahan, Angke, dan Sunter di wilayah sungai (WS) 

Ciliwung-Cisadane, serta pembangunan Bendung Gerak/Bojonegoro 

Barrage di WS Bengawan Solo. Disamping itu, dilakukan 

pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali 

lahar/sedimen sebanyak 109 buah di daerah-daerah rawan bencana. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Dalam rangka pengurangan dampak akibat banjir, Pemerintah 

masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam pelaksanaan 

antara lain: (1) Keterbatasan kapasitas desain infrastruktur 

pengendali banjir dalam mengakomodir prediksi dinamika perubahan 

lingkungan yang cukup cepat; (2) Belum optimalnya pengendalian 

banjir di perkotaan secara terpadu; (3) Perubahan kondisi DAS dan 

perubahan iklim; (4) Meningkatnya potensi bencana lahar gunung 

berapi. Untuk itu, akan terus dilakukan upaya-upaya penanggulangan 

melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana 

pengendali banjir, pengendali lahar sedimen serta pengaman pantai 

di wilayah-wilayah startegis dan pusat-pusat perekonomian. 

Kejadian banjir Jakarta awal tahun 2013 yang terjadi akibat 

meluap dan jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat merupakan salah 

satu akibat dari belum terselesaikannya permasalahan yang telah 

disebutkan. Terkait penanggulangan banjir untuk Jakarta, akan 

dilaksanakan pembangunan sudetan yang akan mengalirkan sebagian 

debit Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dalam rangka 

menurunkan beban tampung Kanal Banjir Barat. Selain itu 

normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter dengan 

tujuan mengembalikan kapasitas debit aliran sungai yang saat ini 

mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah akan terus 

dilanjutkan. 
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Sementara itu, dalam upaya penanganan secara terpadu DAS 

Bengawan Solo, tantangan yang dihadapi adalah penuntasan 

pembebasan lahan, baik untuk keperluan pembangunan waduk-

waduk di hulu maupun prasarana pengendali banjir di hilir. Dari 

tujuh buah waduk yang menjadi target pembangunan dalam RPJMN 

2010-2014, baru Waduk Gonggang di Kabupaten Magetan-Provinsi 

Jawa Timur yang berhasil diselesaikan, sementara waduk lain masih 

terkendala dalam pembebasan lahan. Dalam rangka mencapai target 

penanganan terpadu DAS Bengawan Solo tersebut, akan terus 

diupayakan percepatan pelaksanaan dan koordinasi dengan 

pemerintah daerah untuk penyelesaian pengadaan tanah bagi 

pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir lainnya. 

2.6.4 PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 

Kebijakan 

Kebijakan penataan ruang difokuskan pada: (1) Penyelesaian 

seluruh Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota; (2) 

Penyelesaian tiga Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, yaitu 

RTR Pulau Papua, RTR Kepulauan Maluku, dan RTR Kepulauan 

Nusa Tenggara; (3) Penyelesaian 71 Perpres RTR Kawasan Strategis 

Nasional (KSN); (4) Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang 

salah satunya melalui pelatihan penyidik pegawai negeri sipil 

(PPNS); serta (5) Penguatan kelembagaan penataan ruang baik di 

pusat maupun di daerah. 

Sementara itu kebijakan bidang pertanahan adalah percepatan 

penyediaan infrastruktur melalui penyediaan informasi pertanahan 

melalui kegiatan: (1) Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah 

Kabupaten/Kota; (2) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T); dan (3) Penyusunan 

peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
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Permasalahan dalam penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah 

dan Inventarisasi P4T adalah terbatasnya peta dasar pertanahan yang 

tersedia. Tindak lanjut yang diperlukan antara lain melakukan 

koordinasi dan kerja sama antarinstansi yang melakukan kegiatan 

pemetaan terutama melalui Kelompok Kerja (Pokja) Informasi 

Geospasial Tematik (IGT) untuk pemenuhan kebutuhan peta dasar 

pertanahan. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi proses 

pengadaan tanah untuk infrastruktur antara lain kesepakatan harga 

ganti rugi atau pembelian tanah antara pemerintah atau badan usaha 

swasta dengan masyarakat pemilik tanah. Tindak lanjut yang perlu 

dilakukan adalah menyusun kebijakan yang telah dituangkan dalam 

UU dan Perpres tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum.  

 Permasalahan terkait dengan data dan informasi geospasial 

antara lain belum tersedianya peraturan terkait dengan pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data dan informasi 

geospasial; belum tersedianya data dan informasi geospasial dasar 

dalam berbagai resolusi dan berbagai skala yang mencakup seluruh 

wilayah darat dan dirgantara serta sebagian wilayah laut nasional; 

belum tersedianya secara optimal simpul jaringan data dan informasi 

geospasial yang menyebabkan standarisasi data spasial menemui 

berbagai kendala. Upaya tindak lanjut yang diperlukan diantaranya 

adalah menyusun peraturan terkait pengumpulan data geospasial dan 

melanjutkan percepatan penyediaan data dan informasi geospasial 

dasar rupa bumi, kelautan, dan dirgantara dalam berbagai skala. 

2.6.5  KERJA SAMA PEMERINTAH DAN SWASTA 

Kebijakan 

 Arah kebijakan dalam penyediaan infrastruktur melalui 

skema KPS antara lain: (1) Melanjutkan reformasi strategis 

kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan 

lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS; (2) Mempersiapkan 
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proyek KPS secara matang; (3) Meningkatkan pemahaman dan 

kapasitas aparat instansi penanggungjawab dan tenaga konsultan 

dalam menyiapkan dan mentransaksikan proyek KPS; serta (4) 

Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam 

pembangunan dan pengoperasian proyek KPS termasuk 

menyediakan dana pendukung pelaksanaaan KPS di dalam APBN. 

Hasil Pelaksanaan 

 Capaian pembangunan infrastruktur melalui skema KPS 

hingga Juni 2013 antara lain: (1) Beroperasinya proyek SPAM 

Kabupaten Tangerang; (2) Sepuluh proyek jalan tol sedang dalam 

proses konstruksi; (3) Ditandatanganinya perjanjian kerja sama 

pembangunan PLTU Jawa Tengah yang saat ini sedang dalam proses 

penyelesaian pemenuhan pembiayaan (financial close); (4) 17 proyek 

KPS sedang dalam proses transaksi; (5) 36 proyek KPS sedang 

dalam proses persiapan; (6) Beroperasinya PT Sarana Multi 

Infrastruktur (SMI) dan anak perusahaannya PT Indonesia 

Infrastructure Finance (IIF) serta PT Penjaminan Infrastruktur 

Indonesia (PII); (7) Tersedianya land revolving fund, land capping 

fund serta land acquisiton fund; (8) Diberikannya fasilitas penyiapan 

proyek (Project Development Facility) oleh beberapa lembaga donor 

(ADB, JICA, dan AusAID); (9) Diterbitkannya Permenkeu 

No.3/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Fasilitas Dana Geothermal (FDG); dan (10) Direvitalisasinya Komite 

Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI); (11) 

Diterbitkannya Permenkeu No.223/2012 terkait Viability Gap Fund 

(VGF); (12) Diterbitkannya UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta aturan 

turunannya; (13) Diterbitkannya Permen PPN No.3/2012 tentang 

Panduan Umum Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; (14) Diterbitkannya Permen 

PPN No.6/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana 
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Proyek Infrastruktur; serta (15) Diperbaharuinya Buku Rencana 

Proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta (PPP Book) yang 

merupakan media informasi bagi pihak swasta tentang status masing-

masing proyek KPS serta alat monitoring perkembangan proyek KPS 

di bidang infrastruktur saat ini dalam proses finalisasi akhir. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pembangunan KPS, antara lain: (1) Kurangnya 

informasi mengenai proyek; (2) Sulitnya penerapan peraturan terkait 

dengan KPS oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerja sama 

(PJPK); (3) Rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam 

melaksanakan KPS; (4) Belum optimalnya dokumen perencanaan 

proyek KPS bidang infrastruktur; (5) Kurang memadainya 

pendanaan PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII; 

serta (6) Belum adanya mekanisme pemberian insentif bagi PJPK 

dalam melaksanakan KPS. 

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain: (1) 

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan PJPK; (2) 

Mempersiapkan proyek KPS yang akan ditawarkan secara matang; 

(3) Memutakhirkan dan menyempurnakan mekanisme penyusunan 

daftar proyek pemerintah yang dapat dikerjasamakan dengan swasta; 

(4) Mengoptimalkan peran dan kapasitas kelembagaan khususnya 

KKPPI sebagai champion; (5) Meningkatkan kemampuan keuangan 

dari PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII; (6) 

Pengintegrasian sistem pembiayaan dan penganggaran KPS dalam 

sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah; serta (7) 

Mengembangkan mekanisme pemberian insentif melalui sistem 

perencanaan dan penganggaran kepada PJPK  untuk mendorong dan 

melaksanakan proyek KPS. 
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2.7 PRIORITAS NASIONAL 7: IKLIM INVESTASI DAN 

IKLIM USAHA 

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha saat ini, terutama 

ditujukan untuk meningkatkan investasi berupa Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) dan tingkat kemudahan berusaha. 

Kebijakan 

Kebijakan yang menjadi fokus dalam iklim investasi dan iklim 

usaha adalah: (1) Penyederhanaan prosedur investasi dan usaha di 

seluruh Indonesia, (2) Mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK), (3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

pengembangan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) terutama 

investasi di bidang infrastruktur dan energi, (4) Meningkatkan kerja 

sama pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan atas 

pelaksanaan investasi di seluruh Indonesia, (5) Meningkatkan 

efektivitas strategi promosi investasi, dan (6) Meningkatkan upaya 

penyebaran investasi dan alih teknologi. 

Dalam hal pertanahan, kebijakan yang dilakukan antara lain: 

(1) Pembuatan peta pertanahan, (2) Percepatan pelaksanaan 

pendaftaran tanah (legalisasi aset), (3) Penanganan sengketa, konflik 

dan perkara pertanahan, dan (4) Peningkatan akses layanan 

pertanahan melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah 

(LARASITA). Selain itu seluruh provinsi dan kabupaten/kota 

didorong untuk menyelesaikan RTRW agar memudahkan penentuan 

lokasi investasi termasuk rencana pengembangannya. 

Kebijakan untuk mensukseskan implementasi Sistem Logistik 

Nasional (Sislognas) sesuai Perpres No.26/2012 tentang Cetak Biru 

Pengembangan Sislognas adalah mengintegrasikan Program 

Pengembangan Sistem Logistik ke dalam unsur konektivitas dalam 

MP3EI, terutama untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan 
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menurunkan disparitas harga antarwilayah, sehingga daya saing 

perekonomian Indonesia akan meningkat. 

Terkait ketenagakerjaan, kebijakan yang dilakukan, antara lain 

penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan yang dapat memberi iklim 

yang kondusif agar tercipta kesempatan kerja seluas-luasnya dan 

menjaga harmonisasi hubungan antara pekerja dengan pengusaha, 

melalui penguatan kelembagaan hubungan industrial. 

Hasil Pelaksanaan 

Krisis hutang di beberapa negara anggota Uni Eropa sejak awal 

2010 dan proses pemulihan ekonomin yang masih tersendat 

merupakan sumber dari lambatnya pemulihan ekonomi global.  The 

International Monetary Fund pada bulan April 2013 memperkirakan 

pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,3 persen, sedikit 

lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya mencapai 3,2 

persen. Dalam kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih,  

pertumbuhan ekonomi Indonesia  tahun 2012 masih dalam tingkat 

yang cukup tinggi, walaupun sedikit melambat dari 6,5 persen 

menjadi 6,2 persen. Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, 

Indonesia termasuk masih kuat bertahan dan stabil dengan rata-rata 

pertumbuhan 6,3 persen selama 3 tahun terakhir.  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2013 

meningkat 5,9 persen dibandingkan tahun 2012 pada semester yang 

sama. Dukungan internal masih terjaga dengan investasi berupa 

PMTB yang meningkat sebesar 5,2 persen. Hal ini dapat dilihat pada 

Tabel 2.7.1.  

Kondisi bisnis dan perekonomian Indonesia pada triwulan II 

2013 yang ditunjukkan oleh Indeks Tendensi Bisnis/ITB  

memperlihatkan perkembangan positif. Indeks pada triwulan II 

mencapai 103,9, meningkat dari triwulan I yang hanya  mencapai 

102,3 (Tabel 2.7.2). Prospek bisnis pada triwulan III 2013 
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diperkirakan lebih meningkat lagi dengan nilai 106,0. Peningkatan 

tertinggi pada sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dengan nilai 

indeks 108,5. 

TABEL 2.7.1 

PDB DAN PMTB 

TAHUN 2009-SEMESTER I 2013 (PERSEN) 

Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 
Smt 1 

2013 

Pertumbuhan PDB 4,6 6,2 6,5 6,2 5,9 

Pertumbuhan PMTB (y-o-y)      

Total PMTB 3,3 8,5 8,8 9,8 5,2 

a. Bangunan 7,1 7,0 6,7 7,5 6,9 

b. Mesin dan Perlengkapan Dalam 

    Negeri -0,8 5,5 0,3 3,4 2,1 

c. Mesin dan Perlengkapan Luar 

    Negeri -10,8 19,6 21,4 14,2 -1,9 

d. Alat Angkutan Dalam Negeri -0,7 12,4 2,0 21,6 15,1 

e. Alat Angkutan Luar Negeri -4,8 9,2 16,7 28,9 -2,2 

f. Lainnya Dalam Negeri 6,5 -4,2 2,8 5,9 23,7 

g. Lainnya Luar Negeri -11,5 14,3 4,9 19,7 -1,8 

      

Share terhadap PDB      

PMTB 31,1 32,0 32,0 33,2 32,3 

a. Bangunan 26,6 27,5 27,3 28,0 27,5 

b. Mesin dan Perlengkapan Dalam 

    Negeri 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

c. Mesin dan Perlengkapan Luar 

    Negeri 2,3 2,5 2,7 3,0 2,7 

d. Alat Angkutan Dalam Negeri 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

e. Alat Angkutan Luar Negeri 0,9 0,8 0,8 1,0 0,9 

f. Lainnya Dalam Negeri 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

g. Lainnya Luar Negeri 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

            

Sumber: Badan Pusat Statistik  
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TABEL 2.7.2 

INDEKS TENDENSI BISNIS 

TAHUN 2013 

Sektor 
Triwulan   

I 

Triwulan   

II 

Perkiraan 

Triwulan 

III 

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, 

dan Perikanan 
112,3 102,8 105,1 

2. Pertambangan dan Penggalian 103,2 100,1 103,7 

3. Industri Pengolahan 99,0 103,8 107,2 

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 96,0 105,8 106,7 

5. Konstruksi 98,8 104,8 106,7 

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 99,5 105,5 108,5 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 105,2 104,2 106,6 

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa 

Perusahaan 
108,7 104,0 103,4 

9. Jasa-Jasa 98,4 103,9 105,8 

  Indeks Tendensi Bisnis 102,3 103,9 106,0 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

TABEL 2.7.3 

PERINGKAT DAYA SAING 

TAHUN 2009-2013 

Negara 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Singapura  1 1 1 1 1 

Malaysia  21 23 23 14 12 

Thailand  12 12 16 17 18 

Vietnam 91 93 90 99 99 

Filipina  141 144 134 136 138 

Indonesia  129 122 126 130 128 

Sumber: Bank Dunia 

Berdasarkan laporan Doing Business 2013 (Tabel 2.7.3), 

peringkat kemudahan berusaha di Indonesia naik dua tingkat dari 130 

menjadi 128 dari 185 negara yang disurvei. Peningkatan terjadi 

karena 5 dari 10 indikator yang dijadikan dasar penilaian mengalami 
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perbaikan, antara lain: indikator memperoleh pasokan listrik (getting 

electricity) dan perdagangan lintas perbatasan (trading across 

border). 

Sementara itu, aliran modal masuk dalam Foreign Direct 

Investment (FDI) pada triwulan I 2013 mencapai USD3,6 miliar 

menurun dari USD4,5 miliar pada periode yang sama tahun 2012. 

Namun karena aliran FDI yang keluar lebih kecil, maka masih terjadi 

surplus pada direct investment yang mencapai USD3,4 miliar dari 

USD1,6 miliar atau meningkat 118 persen (y-o-y). 

Di sisi ekspor, berkurangnya permintaan dunia juga 

menyebabkan turunnya harga produk ekspor sehingga berdampak 

pada penurunan nilai ekspor. Dalam tahun 2012, nilai total ekspor dan 

ekspor nonmigas turun masing-masing sebesar 6,6 persen dan 5,5  

persen. Demikian pula dalam semester I 2013, nilai total ekspor dan 

ekspor nonmigas juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 

6,1 persen dan 2,6 persen dibanding periode yang sama tahun 

sebelumnya. 

Berbagai langkah kebijakan investasi telah disusun dan 

dituangkan dalam RKP 2012 dan 2013 telah menghasilkan sejumlah 

capaian berikut.   

Peningkatan daya saing investasi dan usaha melalui pemberian 

kemudahan memulai berusaha diwujudkan dengan telah terbangunnya 

468 PTSP di 33 provinsi, 339 kabupaten,  93 kota, dan 3 Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dengan adanya PTSP, 

target untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda 

Daftar Perusahaan masing-masing dapat diterbitkan dalam waktu 3 

hari kerja secara gratis. Bahkan di beberapa daerah sudah dapat 

diterbitkan secara paralel dan ditandatangan secara elekronik 

sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.  

Penyederhanaan prosedur dalam bidang penanaman  modal, 

dilakukan dengan terhubungnya SPIPISE di 60 kabupaten/kota 
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dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang 

2012-2013, dari 183 provinsi dan kabupaten/kota di tahun 2010.  

Penyediaan fasilitas tax holiday diberikan untuk mobil hemat 

energi dan harga terjangkau, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 

41/2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa 

kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. 

Dengan terbitnya PP tersebut, kendaraan bermotor yang termasuk 

program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau 

station wagon, akan mendapatkan fasilitas Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah atas Barang Kena Pajak sebesar nol persen dari harga 

jual. Pajak nol persen tersebut diberikan untuk motor bahan bakar 

cetus api dengan kapasitas silinder 1.200 cc dan konsumsi bahan 

bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per liter atau bahan bakar 

setaranya. Selain itu fasilitas ini juga untuk motor nyala kompresi 

(diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai 1.500 cc 

dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 kilometer per 

liter atau bahan bakar setaranya. 

Percepatan realisasi penyediaan infrastruktur melalui skema 

KPS telah memasuki tahapan akhir lelang dan satu kegiatan lainnya 

sedang memasuki proses perijinan lokasinya.   

Sementara itu, terkendalanya beberapa kegiatan untuk 

mendukung percepatan target produksi minyak disebabkan oleh 

masih rendahnya sinergi pusat dan daerah. Beberapa kegiatan minyak 

dan gas sektor hulu terpaksa tidak dapat diteruskan karena penyegelan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah akibat belum diterbitkannya 

ijin pengeboran dari pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Satuan 

Kerja Khusus (SKK) Migas setidaknya terdapat 7 jenis ijin kontrak 

kerja sama untuk survei awal, 25 jenis perijinan untuk untuk 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, dan 25 jenis ijin untuk mengebor 

di sumur pengembangan. 
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Upaya untuk meningkatkan kepastian penyediaan lahan 

khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur dilakukan 

dengan menerbitkan UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terkait dengan 

penyelesaian RTRW, terdapat 14 provinsi, 236 kabupaten, dan 62 

kota yang telah selesai menyusun RTRW. 

Kawasan Ekonomi Khusus telah ditetapkan di dua lokasi yakni 

Sei Mangkei di Sumatera Utara sebagai kawasan industri sawit dan 

turunannya, melalui PP No.29/ 2012  dan Tanjung Lesung di Banten 

sebagai kawasan wisata, melalui PP No.26/2012. Selanjutnya, Dewan 

Nasional KEK (2012) telah memilih 13  usulan pembentukan KEK 

melalui proses penilaian terhadap 67 usulan pembentukan KEK yang 

diajukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan 

badan usaha. Dua usulan KEK sudah memasuki tahap paling maju, 

yaitu Bitung dan Palu. 

Dalam upaya menarik investor asing dan mempertemukan 

investor Indonesia dengan investor asing, telah dilakukan upaya 

promosi berupa Penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah, 

Marketing Investasi Indonesia, Penyelenggaraan Seminar Investasi 

dan Temu Usaha, Penyelenggaraan dan Promosi Investasi serta 

Penyelenggaraan talkshow Investasi. 

Target kegiatan legalisasi aset tahun 2012 sekitar 1,1 juta 

bidang, dan hingga akhir Desember 2012 realisasi penerbitan 

sertifikat tanah sekitar 934 ribu bidang (86,7 persen). 

Peningkatan pelayanan perijinan perdagangan untuk 

memperlancar aktivitas ekspor dan impor dilakukan dengan 

menerapkan single entry and exit point, pelayanan perijinan 

perdagangan secara elektronik melalui INATRADE (e-licencing), 

kepemilikan hak akses bagi pengguna jasa pelayanan serta integrasi 

sistem perijinan perdagangan luar negeri dengan sistem National 

Single Window (NSW). Saat ini, seluruh perijinan impor telah dapat 
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diakses secara online melalui website INATRADE dengan 

menggunakan hak akses. Seluruh perijinan ini telah diintegrasikan ke 

dalam sistem NSW pada tahun 2013  dengan target waktu 

penyelesaian pelayanan perijinan melalui online selama 4 hari.   

Total perizinan perdagangan luar negeri yang telah dapat 

dilakukan melalui INATRADE adalah 89 perijinan yaitu 53 perijinan 

impor (telah dapat dilakukan secara online) dan 36 perijinan ekspor. 

Dengan penerapan sistem ini, waktu persetujuan permohonan 

perijinan menjadi sekitar 1−6 hari kerja. 

Peningkatan manajemen layanan bagi para eksportir dilakukan 

dengan meningkatkan fasilitas pada Instansi Penerbit Surat 

Keterangan Asal (IPSKA) di daerah, melalui sarana otomasi dan 

sistem elektronik. Dari keseluruhan IPSKA (85) yang ada, saat ini 

sudah dapat terintegrasi dengan sistem INATRADE, sedangkan 57 

IPSKA lainnya saat ini sudah dapat mengajukan permohonan 

penerbitan SKA secara online melalui internet. Hal ini, selain 

meningkatkan pelayanan bagi para eksportir juga sesuai dengan 

komitmen Indonesia pada ASEAN Economic Community. 

Penyempurnaan fitur NSW dengan Single Sign On dan 

Indonesia National Trade Repository (INTR) memungkinkan 

dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (single 

submission  of data and information), pemrosesan data, dan informasi 

secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of 

data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal 

untuk pemberian ijin kepabeanan dan pengeluaran barang (single 

decision making for customs release and clearance of cargoes). Saat 

ini fasilitas tersebut baru diterapkan pada Badan Pengawas Obat dan 

Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian 

(Karantina Pertanian), Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan 

Kementerian Kesehatan.  
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Fitur INTR yang disediakan di Portal INSW juga diharapkan 

akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa NSW untuk 

mengetahui ketentuan dalam melakukan kegiatan ekspor-impor di 

Indonesia seperti perijinan, persyaratan, dan tarif secara rinci, 

sehingga fasilitas ini memberikan kepastian dalam melakukan 

kegiatan perdagangan luar negeri. Saat ini terdapat sembilan 

pelabuhan laut/udara internasional di Indonesia yang menggunakan 

sistem NSW, termasuk Pelabuhan Laut Merak Banten, Dry-Port 

Cikarang, Bandara Juanda, dan Bandara Halim Perdanakusumah. 

Dalam kaitan itu sebagai pegangan bagi petugas pemeriksa di 

Pelabuhan dan Bandar Udara termasuk bagi para pelaku usaha, telah 

diterbitkan Perpres No.35/2012 tentang Perubahan Atas Perpres 

No.10/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka 

Indonesia National Single Window, sehingga portal INSW akan 

menjadi acuan tunggal (single reference) peraturan dan ketentuan 

ekspor-impor. 

Pada Pertemuan Kelompok Teknik ASEAN Single Window 

(ASW) ke-22 bulan Februari 2013, di mana Indonesia bertindak 

sebagai tuan rumah, disepakati bahwa Launching ASW Website 

dilaksanakan pada saat  Pertemuan ke-10 ASEAN Single Window 

Steering Committee pada bulan April 2013 di Filipina.  

Investasi membawa perkembangan baik terhadap lapangan 

kerja formal. Tahun 2012-2013, kesempatan kerja formal bertambah 

3,5 juta. Proporsi pekerja formal meningkat dari 37,3 persen menjadi 

40,0 persen (Gambar 2.7.1). Perkembangan penyerapan tenaga kerja 

dari investasi (PMA dan PMDN) dapat dilihat pada Tabel 2.7.4. 

Upah pekerja nominal rata-rata mengalami peningkatan, yaitu 

sekitar Rp.1,6 juta per bulan pada Agustus 2012 atau meningkat lebih 

dari 6,0 persen di bandingkan tahun 2011. Sejalan dengan itu, upah 

riil pekerja meningkat pada tahun 2012, yaitu kenaikan upah 

minimum nasional sebesar hampir 10,0 persen dengan indeks harga 
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konsumen meningkat sekitar 4,4 persen. Pada tahun 2013, kenaikan 

upah      minimum       sangat       bervariasi      antarprovinsi     dan 

antarkabupaten/kota. Provinsi DKI Jakarta, upah minimum provinsi 

(UMP) mengalami kenaikan 43,0 persen, yaitu menjadi Rp.2,2 juta. 

Provinsi kalimantan Timur, UMP sebesar  Rp.1,8 juta  atau 

meningkat hampir 50,0 persen. Selanjutnya, UMP pada beberapa 

provinsi juga meningkat seperti Sumatera Barat meningkat 17,0 

persen menjadi Rp.1,4 juta, Provinsi Jambi meningkat 13,0 persen 

menjadi Rp.1,3 juta, Provinsi Kalimantan Selatan meningkat 9,2 

persen menjadi Rp.1,4 juta, dan Sumatera Utara meningkat 8,8 persen 

menjadi Rp.1,3 juta. Beberapa kabupaten/kota yang upah 

minimumnya meningkat signifikan termasuk Kota Bekasi meningkat 

47,0 persen menjadi Rp.2,1 juta, Kabupaten Bogor meningkat 57,5  

GAMBAR 2.7.1 

PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL  

TAHUN 2009-2013 
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persen menjadi Rp.2,0 juta, Kota Bogor meningkat 70,5 persen 

menjadi Rp.2,0 juta, Kota Cilegon meningkat 64,1 persen menjadi 

Rp.2,2 juta, dan Kabupaten Karawang meningkat 57,0 persen menjadi 

Rp.2,0 juta. 

TABEL 2.7.4 

PENYERAPAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI 

INVESTASI (PMA DAN PMDN)  

TAHUN 2009-2013 (RIBU ORANG) 
 

No. Uraian 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

1. PMA 488,0 631,4 820,3 745,8 600,0 

2. PMDN 182,5 412,9 398,6 543,7 388,3 

 Total  670,5 1.044,4 1.218,9 1.289,5 988,3 

3. ∆ PMA 125,4 143,4 125,7 -11,3 139,4 

4. ∆ PMDN 49,3 230,4 -10,1 140,9 139,0 

 ∆ Total  174,6 373,8 115,5 129,6 278,4 

   Sumber: BKPM 
   Catatan: *) Realisasi Semester I dan penghitungan perubahan menggunakan  

              Realisasi Semester I 2012 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Berbagai kebijakan untuk mendukung investasi telah 

dilaksanakan, namun berbagai kendala yang masih dihadapi antara 

lain adalah: 

Pertama, permasalahan dalam penyelenggaraan PTSP antara 

lain adalah: (1) Masih belum semua daerah melakukan pelayanan 

dengan kualitas prima, secara cepat, mudah, transparan;  (2)  Masih 

banyaknya PTSP yang memiliki kewenangan terbatas karena: bentuk 

kelembagaan yang belum berupa badan; dan belum semua PTSP 

menerima pendelegasian sepenuhnya untuk wewenang perijinan dari 

kepala daerahnya; serta (3) Sebagian PTSP belum didukung oleh 

perangkat teknologi informasi (TI) yang memadai dan sumber daya 

manusia (SDM) yang menguasai perijinan dan TI.  
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Kedua, masih banyaknya peraturan daerah yang membebani 

investor karena adanya duplikasi dan tumpang tindih peraturan 

sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan duplikasi 

pembayaran pajak  pusat dan daerah.  

Ketiga, kegiatan-kegiatan infrastruktur dan energi dengan 

skema pendanaan KPS yang telah ditetapkan namun masih belum 

sepenuhnya dapat menarik investor karena masih rumitnya peraturan 

dan belum adanya kepastian garansi untuk investor.  

Keempat, perlunya percepatan penyelesaian infrastruktur di 

KEK Sei Mangke dan Tanjung Lesung. 

Kelima, aktivitas promosi masih perlu lebih difokuskan pada 

peningkatan peran kantor investasi di luar negeri, agar: (1) Kantor 

investasi di luar negeri dapat lebih berperan dalam menarik investor 

dari negara bersangkutan; dan (2) Lebih melibatkan peran daerah 

dalam kegiatan promosi investasi untuk mendorong pengembangan 

potensi investasi daerah. 

Keenam, daya saing ekonomi Indonesia dinilai masih kurang 

kondusif, berdasarkan World Economic Forum 2012: The Global 

Competitiveness Report  2012 – 2013, Indonesia berada pada posisi 

50 atau turun 4 peringkat dibandingkan tahun 2011. Posisi Indonesia 

berada di bawah Singapura (2), Malaysia (25), Brunei Darussalam 

(29), dan Thailand (38). Menurut laporan tersebut, faktor 

penghambat dunia usaha di Indonesia adalah ketidakefisienan 

birokrasi pemerintah, korupsi, rendahnya ketersediaan infrastruktur, 

etika kerja yang kurang baik, aturan tenaga kerja yang membatasi, 

inflasi, akses permodalan, ketidakstabilan kebijakan, dan beberapa 

faktor penghambat dunia usaha lainnya. 

Ketujuh, terkait dengan pertanahan, permasalahannya adalah 

minimnya cakupan peta dasar yang tersedia; dan terbatasnya akses 

internet untuk LARASITA. 
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Kedelapan, pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013, 

banyak timbul persoalan perburuhan seperti penentuan upah 

minimum dan isu outsourcing. Berkembangnya isu-isu perburuhan  

memerlukan perhatian dan upaya sungguh-sungguh untuk menjaga 

agar kondisi pasar tenaga kerja dapat dipertahankan, terutama 

pekerja semi skill dan pekerja muda yang umumnya terkena dampak 

terbesar jika terjadi situasi yang kurang mendukung iklim 

ketenagakerjaan. Masih lemahnya perundingan antara serikat pekerja 

dan pengusaha menjadi salah satu penyebab kurang harmonisnya 

hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, yang menjadi kendala 

dan persoalan tersendiri karena dapat menghambat tercapainya suatu 

kesepakatan kerja bersama antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah 

berperan untuk memfasilitasi perundingan antara kedua pihak agar 

kapasitasnya dapat menjadi kuat untuk merespon kebutuhan para 

anggotanya.  

Upaya tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (1) 

Pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya peran PTSP yang 

didukung oleh peraturan daerah dan SDM yang handal, serta 

perangkat TI yang memadai; (2)  Penyediaan perangkat peraturan 

KPS yang transparan mulai dari proses pengajuan sampai dengan 

pengelolaan, serta garansi dan asuransi terhadap kelangsungan 

kegiatan tersebut; (3) Penyelesaian peraturan pelaksana terkait 

pertanahan sehingga dapat segera dapat memberikan kepastian dalam 

proses pengadaan lahan; (4) Pengembangan KEK  yang dilakukan 

melalui kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan dengan 

pemangku kepentingan lainnya, serta penyelesaian peraturan terkait 

KEK terutama mengenai: fasilitas fiskal di KEK, Lembaga Kerja 

sama Tripartit Khusus di KEK, Dewan Pengupahan KEK, Forum 

Serikat Buruh KEK, serta pelimpahan beberapa kewenangan 

Kementerian Perdagangan kepada KEK; (5) Pelaksanaan promosi 

investasi yang  melibatkan daerah potensial sehingga terjadi sinergi 

antara pusat dan daerah yang lebih baik dan sektor yang lebih 

terarah; (6) Penyederhanaan berbagai perangkat peraturan untuk 
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mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk memulai 

usaha baru, penerapan efisiensi perijinan dengan menggabungkan 

berbagai ijin, dan pengurangan persyaratan untuk memperoleh 

perijinan; (7) Pemantapan koordinasi antar pemangku kepentingan 

baik di pusat maupun antara pusat dengan daerah guna meningkatkan 

daya tarik investasi; (8) Percepatan penyediaan peta dasar tanah 

melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah yang 

melakukan kegiatan pemetaan terutama melalui Kelompok Kerja 

Informasi Geospasial Tematik untuk pemenuhan kebutuhan peta 

dasar pertanahan, serta perlunya inisiasi kerja sama dengan penyedia 

provider internet (terutama di wilayah terpencil) untuk peningkatan 

LARASITA; serta (9) Peningkatan peran pemerintah dalam 

mendorong terciptanya perundingan yang baik  agar tercapai 

hubungan industrial yang harmonis. Melalui proses berunding dan 

bermusyawarah bipartit, berbagai kebutuhan dan kepentingan pekerja 

dan pengusaha dapat diwujudkan dalam perjanjian kerja bersama 

(collective labor agreement). Namun, seringkali terjadi perselisihan 

karena pemahaman prinsip-prinsip hubungan industrial yang 

bertujuan untuk memperkuat serikat pekerja agar memiliki 

kemampuan dalam merundingkan kerja sesuai dengan keinginan 

serikat pekerja yang masih terbatas. Perlunya untuk meningkatkan 

posisi tawar pekerja dalam melakukan perundingan agar dicapai 

suatu kesepakatan. Pada tahun 2014, salah satu isu strategis yang 

akan dilaksanakan adalah penguatan kelembagaan hubungan 

industrial dengan memberi ruang ke dalam sistem yang lebih bipartit 

(terdesentralisasi) dengan serikat pekerja yang kuat dan sehat serta 

mendorong collective bargaining. Pelaksanaan hak dalam melakukan 

collective bargaining merupakan sarana penting untuk mencapai 

hubungan industrial yang harmonis. Melalui proses berunding dan 

bermusyawarah pada tingkat bipartit, berbagai kebutuhan dan 

kepentingan pekerja dan pengusaha dapat diwujudkan dalam 

collective labor agreement. 
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2.8 PRIORITAS NASIONAL 8: ENERGI 

Pembangunan ketahanan energi nasional diarahkan untuk 

menjamin kelangsungan pertumbuhan ketahanan energi nasional 

yang dilaksanakan melalui restrukturisasi kelembagaan dan 

optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.  

Kebijakan 

Kebijakan peningkatan pelayanan infrastruktur 

ketenagalistrikan dilakukan dengan: (1) Pembangunan pembangkit 

listrik, termasuk jaringan transmisi dan distribusinya; dan (2) 

Percepatan penyelesaian pembangunan pembangkit listrik 10.000 

MW tahap satu dan tahap dua dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

energi baru terbarukan termasuk panas bumi. 

Intensifikasi produksi minyak dan gas bumi meliputi: (1) 

Peningkatan cadangan minyak dan gas bumi berdasarkan hasil dan 

melalui survei dan eksplorasi; (2) Peningkatan produksi minyak dan 

gas bumi dengan menggunakan teknologi tinggi dan penawaran 

wilayah kerja pertambangan (WKP) minyak dan gas bumi yang 

baru; (3) Peningkatan produksi BBM dalam negeri; dan (4) 

Peningkatan infrastruktur penyimpanan dan pendistribusian minyak 

dan BBM. 

Pengembangan diversifikasi energi dilakukan sebagai upaya 

untuk mengurangi ketergantungan energi pada minyak bumi melalui: 

(1) Peningkatan pemanfaatan gas bumi; (2) Peningkatan 

pemanfaatan batubara; (3) Peningkatan pemanfaatan energi baru 

terbarukan seperti bahan bakar nabati (BBN) dan panas bumi; dan 

(4) Konversi BBM menuju penggunaan gas. 

Efisiensi penggunaan energi dilakukan melalui konservasi 

energi dengan menerapkan pembuatan peraturan dan kebijakan, 

insentif dan disinsentif, peningkatan kesadaran publik, pendidikan 
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Total kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga Juni 2013 

mencapai  44,3 ribu MW dengan sumber pasokan 73 persen milik 

PT. PLN (Persero), 23 persen milik swasta (Independent Power 

Producer/IPP), dan sisanya 4 persen milik perusahaan penyedia 

tenaga listrik terintegrasi (Public Power Utility). Sistem 

ketenagalistrikan di Indonesia umumnya masih terpisah-pisah.  

Sistem yang telah terinterkoneksi dengan baik adalah sistem Jawa-

Madura-Bali (JAMALI) dan Sumatera. Capaian sistem penyaluran 

tenaga listrik pada level jaringan transmisi nasional mencapai 

panjang total 37,3 ribu kms dan pada sistem penyaluran tenaga 

listrik pada level jaringan distribusi secara nasional mencapai 

panjang total 690,7 ribu kms.  

Program percepatan pembangunan pembangkit 10 ribu MW 

tahap I (Fast Track Program/FTP 1) yang telah beroperasi 

(Commercial Operation Date/COD) adalah 4.690 MW (47 persen). 

Pada tahun 2009 hanya 300 MW yang dapat diselesaikan, demikian 

pula tahun 2010 hanya bertambah 300 MW. Pemerintah terus 

berupaya mendorong penyelesaian FTP 1 dengan terus memonitor 

dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi PLN. Pada 

tahun 2011 proyek yang selesai makin meningkat, yaitu bertambah 

2.560 MW dan pada tahun 2012 bertambah 1.350 MW. Tahun 2013 

direncanakan selesai 3.625,5 MW dimana dari bulan Januari sampai 

dengan awal Mei 2013 telah COD 180 MW, dan sisa proyek FTP 1 

sebesar 1.721,5 MW akan selesai semua pada akhir 2014. 

Program percepatan pembangunan pembangkit 10 ribu MW 

tahap II (FTP 2) terdiri dari pembangunan yang dilaksanakan oleh 

PT. PLN dan swasta. Kemajuan pelaksanaan proyek PLN yang 

terdiri dari 26 proyek dengan total kapasitas 3.757 MW adalah: (1) 

Tahap prekonstruksi dan konstruksi sebanyak enam  proyek dengan 

total kapasitas 1.554 MW dengan rencana COD 2015 hingga 2017; 

(2) 20 proyek dengan total kapasitas 2.395 MW masih dalam tahap 

studi kelayakan, lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), lelang 

Engineering Procurement Construction, pendanaan, dan eksplorasi; 



2-78 BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 
 

dan (3) Satu proyek yaitu PLTGB Tanjung Batu delapan MW 

dibatalkan karena sistem Tanjung Batu (Pulau Kondur) akan dipasok 

dari Tanjung Balai Karimun melalui kabel laut). 

Perkembangan proyek swasta yang terdiri dari 72 proyek 

dengan total kapasitas 6.290 MW adalah: (1) Proyek dalam tahap 

konstruksi dengan total kapasitas 105 MW yaitu PLTA Wampu 

3x15 MW dan PLTP Patuha unit 1 (60 MW) dengan rencana COD 

2014-2015; (2) Proyek PLTP dalam tahap eksploitasi dengan total 

kapasitas 630 MW yaitu PLTP Patuha unit 2 dan 3 (2x60) MW, 

PLTP Ulubelu unit 3 dan 4 (2x55 MW), PLTP Lahendong unit 5 dan 

6 (2x20 MW), PLTP Karaha Bodas unit 1 (30MW) dan PLTP 

Sarulla 1 (330 MW) dengan rencana COD 2015-2017; (3) Proyek 

dengan total kapasitas sebesar 5.518 MW masih dalam tahap lelang, 

penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), penunjukkan langsung, 

penugasan, negosiasi, bidding closing, Letter of Intent , pengajuan 

Jaminan Kelayakan Usaha, Power Purchase Agreement, pendanaan 

dan eksplorasi serta menunggu hasil PLTP Sarulla 1; dan (4) Proyek 

lainnya dengan total kapasitas 37 MW tidak dilaksanakan, yaitu 

PLTU Nunukan 2x7 MW karena akan digantikan dengan PLTMG 

Sembakung 8 MW bertahap menjadi 18 MW, dihubungkan dengan 

kabel laut ke Nunukan dan PLTA Simpang Aur 23 MW karena 

potensi air hasil uji kelayakan tidak sesuai dengan keekonomian 

kapasitas yang diusulkan pengembang. 

Hasil capaian pembangunan energi tercermin dari besarnya 

cadangan dan produksi minyak dan gas bumi, produksi dan 

konsumsi BBM, pemanfaatan gas, batubara, dan Energi Baru 

Terbarukan  (EBT), serta penghematan energi. Jumlah cadangan 

minyak dan gas bumi nasional saat ini mengalami sedikit penurunan 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, 

cadangan minyak dan gas bumi masing-masing mencapai 7.408 

Million Metric Stock Tank Barrels (MMSTB) dan 150,7 Trilions 

Standard Cubic Feet (TSCF).  
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Upaya untuk menemukan cadangan baru terus dilakukan 

melalui kegiatan survei dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D), 

serta eksplorasi pemboran. Survei 2D dan 3D telah dilakukan 

masing-masing sepanjang +14,9 ribu km dan seluas +5.723 km2 

serta pemboran 106 sumur eksplorasi pada tahun 2012. 

Produksi minyak bumi tahun 2012 rata-rata 860 ribu barel per 

hari, di bawah produksi minyak bumi rata-rata pada tahun 2011 

sebesar 902 ribu barel per hari. Untuk meningkatkan produksi 

minyak dan gas bumi, penawaran WKP baru terus dilakukan. Pada 

tahun 2011 telah ditandatangani 27 Kontrak Kerja Sama (KKS), 

untuk komitmen tiga tahun pertama dengan total signature bonus 

sebesar USD81,5 juta. Pada tahun 2012 telah ditandatangani 13 KKS 

dengan total investasi komitmen eksplorasi sebesar USD226,8 juta 

dan total signature bonus sebesar USD16,2 juta. Khusus untuk 

sumur-sumur yang sudah tua agar produksi dapat dipertahankan dan 

umur sumur produksi dapat diperpanjang telah diterapkan 

penggunaan teknologi tinggi (Enhanced Oil Recovery). 

Hasil produksi BBM, hingga saat ini belum dapat memenuhi 

kebutuhan dalam negeri, sekitar 47,0 persen kebutuhan BBM masih 

dipenuhi dari impor. Selama tahun 2012, produksi BBM dalam 

negeri mencapai 39,8 juta kilo liter. Untuk memenuhi kebutuhan 

BBM dalam negeri, dituntut tersedianya fasilitas pengolahan minyak 

bumi dengan kapasitas yang cukup memadai. Kapasitas total kilang 

minyak pada akhir tahun 2012 sebesar 1.157,1 MBCD (ribu barel 

per hari). 

Untuk meningkatkan pengembangan pemanfaatan batubara 

berkalori rendah (low-rank coal) untuk menjadi Bahan Bakar Lain 

(BBL), telah diselesaikan beberapa penelitian untuk pengembangan 

pemanfaatan antara lain: (1) Coal to Syntetic Natural Gas, yang 

masih dalam tahap pelaksanaan Pre-Feasibility Study dengan 

penjajakan kerja sama skema business-to-business antara perusahaan 

swasta dengan PT. PLN, serta pelaksanaan coal gasification test di 
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Nagasaki, Jepang; (2) Coal to Ethanol, yang saat dalam tahap 

pelasanaan Feasibility Study, serta penjajakan pasokan batubara dan 

offtaker dari ethanol; dan (3) Coal To Slurry, yang telah 

diselesaikannya pembangunan Demo Plant oleh swasta dengan 

kapasitas sepuluh MT per tahun di Karawang. 

Pemanfaatan EBT pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.593 

MW, dengan pemanfaatan terbesar berasal dari panas bumi sebesar 

1.341 MW dan bioenergi sebesar 75,5 MW. Wilayah Kerja 

Pertambangan (WKP) yang telah ditetapkan sebanyak 58 WKP 

panas bumi untuk pembangkit listrik, yang terdiri dari 39 WKP baru, 

8 WKP diantaranya sudah berproduksi dan menghasilkan energi 

listrik pada 9 lapangan panas bumi, sedangkan 14 WKP lainnya 

dalam tahap eksplorasi. 

Produksi BBN jenis biodiesel pada tahun 2012 adalah 2,2 juta 

kilo liter, meningkat dari tahun 2011 yang berjumlah 1,8 juta kilo 

liter. Produksi 2012 setara dengan empat kali lipat produksi tahun 

2010 yang hanya sekitar 500 ribu kilo liter. Kapasitas terpasang 

biodiesel nasional adalah 4,5 juta kilo liter. Produksi biodiesel 

menunjukkan kecenderungan peningkatan, baik untuk ekspor 

maupun pemanfaatan dalam negeri. 

 Sejak Februari 2012, persentase pemanfaatan biodiesel dalam 

solar bersubsidi meningkat dari 5,0 persen menjadi 7,5 persen, dan 

diusulkan menjadi 10,0 persen di tahun 2013 (APBN-P). Pada tahun 

2012, volume BBN yang telah tersalurkan adalah sebesar 669 ribu 

kilo liter, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011, yaitu sebesar 359 

ribu kilo liter. Selain BBN, pada tahun 2012, pembangunan biogas 

yang dimanfaatkan oleh rumah tangga sebagai substitusi minyak 

tanah atau kayu bakar meningkat dari 7.654 unit (4,9 juta m
3
 biogas) 

menjadi 12,9 ribu unit (setara dengan 8,3 juta m
3
 biogas). 

Salah satu  kegiatan konservasi energi yang telah dilaksanakan 

adalah  peningkatan  kesadaran  publik  untuk  melakukan 
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Permasalahan dalam produksi minyak dan gas bumi adalah 

penurunan cadangan minyak dan gas bumi yang disebabkan oleh 

masih sedikitnya penemuan cadangan baru. Untuk menemukan 

cadangan baru perlu dilakukan survei. Permasalahan dalam survei 

seismik 3D adalah sulit mendapatkan kapal survei seismik yang 

sesuai dengan spesifikasi survei seismik di laut dalam oleh KKS. 

Permasalahan terkait pemboran sumur eksplorasi disebabkan oleh 

faktor pembebasan lahan, perizinan dan ketersediaan rig. Tindak 

lanjut yang akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan 

para pemangku kepentingan, terutama untuk menyelesaikan dan 

mempercepat upaya pembebasan  lahan dan perizinan dengan 

pemerintah daerah. 

Permasalahan lain di bidang hilir minyak dan gas bumi, 

khususnya dalam memenuhi kebutuhan BBM, adalah masih 

terbatasnya kapasitas kilang minyak dalam negeri. Untuk itu 

diperlukan pembangunan kilang minyak baru. Tindak lanjut yang 

akan dilakukan adalah menyelesaikan kajian awal pembangunan 

kilang Balongan Refinery II dengan kapasitas 300 MBCD untuk 

beroperasi pada tahun 2019 dan mengupayakan kilang minyak Tuban 

di Jawa Timur dengan kapasitas 300 MBCD untuk beroperasi pada 

tahun 2019. 

Ketersediaan gas untuk pembangkit listrik dan industri di 

dalam negeri masih terkendala oleh harga gas di dalam negeri yang 

rendah, infrastruktur yang terbatas, serta masih berlakunya kontrak 

jangka panjang gas untuk ekspor. Untuk meningkatkan ketersediaan 

gas akan dilakukan: (1) Penentuan harga gas mendekati harga 

ekspor, untuk memberikan signal positif bagi badan usaha agar dapat 

memasok gas untuk memenuhi permintaan di dalam negeri; (2) 

Mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan transmisi dan 

distribusi gas bumi; (3) Melakukan revitalisasi fasilitas 

penyimpanan/kilang LNG menjadi terminal penerima LNG, 

disamping mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas 

terapung terminal penampungan LNG (Floating Storage Receiving 
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Unit); dan (4) Menyempurnakan aturan alokasi gas guna menjamin 

ketersediaan/pasokan gas bumi untuk pasar dalam negeri. 

Permasalahan dalam upaya pengembangan diversifikasi energi 

terkait kebijakan pengembangan panas bumi, antara lain tumpang 

tindihnya peruntukan lahan terutama dengan hutan produksi dan 

hutan lindung, disamping penetapan harga uap dan harga listik dari 

PLTP. Untuk mengatasi permasalahan lahan, tindak lanjut yang akan 

dilakukan adalah melakukan koordinasi antarkementerian guna 

mempercepat proses perizinan pengusahaan panas bumi di kawasan 

hutan produksi dan kawasan hutan lindung, serta mempersiapkan 

langkah-langkah agar kegiatan panas bumi dapat dilakukan di 

kawasan hutan konservasi dengan tetap mempertimbangkan prinsip-

prinsip konservasi. Sedangkan terkait masalah penetapan harga, 

tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penerapan harga patokan 

tertinggi  untuk listrik dari panas bumi. Untuk sektor transportasi, 

diupayakan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar gas 

(SPBG) di beberapa kota besar beserta penyebaran konverter kit dan 

dukungan bengkel perbaikan. Namun demikian, hal ini menuntut 

integrasi kebijakan dan perencanaan di sektor energi, transportasi, 

dan perindustrian. Untuk pengembangan bioenergi, masih 

dihadapkan pada masalah sulitnya menetapkan dan mengambil alih 

tanah terlantar oleh negara, karena pemilik hak tanah teridentifikasi 

terlantar dapat melakukan upaya teknis dan hukum untuk 

menghindari kriteria teknis tanah terlantar. Karena itu, perlu 

dilakukan sosialisasi dalam rangka memberikan penjelasan 

pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar kepada 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta pihak-

pihak yang terkait dan masyarakat. 

Permasalahan dalam  upaya efisiensi energi,  terutama terkait 

konservasi energi, antara lain penggunaan teknologi di bidang energi 

yang belum ramah lingkungan dan tidak efisien. Untuk melakukan 

perubahan teknologi di industri diperlukan investasi yang cukup 

besar. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah menerapkan insentif 
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pendanaan dengan bunga rendah kepada pelaku usaha yang 

melakukan penghematan energi melalui penggantian peralatan 

berteknologi yang efisien. Selain itu, dalam upaya efisiensi energi, 

dilakukan kebijakan untuk mendukung upaya pengelolaan 

penggunaan energi di sisi hilir, melalui demand management baik di 

sektor industri, bangunan dan gedung, transportasi, dan rumah 

tangga.      

2.9 PRIORITAS NASIONAL 9: LINGKUNGAN HIDUP 

DAN BENCANA 

Kebijakan 

Prioritas Nasional Pembangunan 9: Lingkungan Hidup dan 

Bencana pada tahun 2010-2014 dilaksanakan melalui empat arah 

kebijakan substansi inti, yang meliputi: (1) Perubahan iklim; (2) 

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (3) Peringatan 

dini; (4) Penanggulangan bencana. 

Perubahan iklim: peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan 

gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500 ribu ha per tahun, 

dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya 

melalui kerja sama lintas kementerian terkait optimalisasi dan 

efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan 

Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana 

Reboisasi (DR).  

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan: 

penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan 

ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 

kegiatan industri dan jasa; penurunan jumlah titik api kebakaran 

hutan sebesar 20 persen per tahun dan penurunan tingkat polusi 

keseluruhan sebesar 50 persen pada 2014; penghentian kerusakan 

lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan bencana. 
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Peringatan dini: penjaminan berjalannya fungsi Sistem 

Peringatan Dini Tsunami (TEWS), Sistem Peringatan Dini Cuaca 

(MEWS), serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS). 

Penanggulangan bencana: peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, 

mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 

provinsi. 

Langkah kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi 

dampak dan mengendalikan laju perubahan iklim dilaksanakan 

melalui: (1) Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim, melalui 

pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 

Kaca (RAN-GRK), Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi 

Gas Rumah Kaca (GRK), dan pelaksanaan Inventarisasi GRK 

sebagai basis data dalam menurunkan emisi GRK; (2) Pelaksanaan 

upaya adaptasi perubahan iklim, melalui Penyusunan Rencana Aksi 

Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API); dan (3) Pelaksanaan 

upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengurangan lahan 

kritis dengan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan pembangunan 

perhutanan sosial di sektor kehutanan. 

Kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan, dengan menerapkan instrumen-instrumen 

pengelolaan lingkungan yang efektif; (2) Perkuatan peran pemerintah 

pusat, daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan; 

(3) Rehabilitasi hutan dan lahan; (4) Peningkatan pengelolaan DAS, 

(5) Penekanan laju kerusakan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup melalui upaya penurunan jumlah titik api dan luas kebakaran 

hutan, serta meningkatnya kapasitas aparatur dalam penanggulangan 

dampak kebakaran hutan dan lahan, dan (6) Rehabilitasi dan 

konservasi ekosistem pesisir dan peningkatan kapasitas adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau 

kecil. 
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Pengembangan sistem peringatan dini diarahkan kepada 

penguatan sistem informasi cuaca dan iklim, yang ditekankan pada 

penjaminan berjalannya fungsi: (1) Sistem Peringatan Dini Cuaca 

(Meteorological Early Warning System/MEWS) melalui langkah-

langkah: (a) Meningkatkan kerapatan jaringan pengamatan cuaca; (b) 

Membangun sarana dan prasarana Pusat Peringatan Dini Cuaca 

Regional (Regional Meteorological Early Warning System) di ibu 

kota provinsi; (c) Melengkapi sarana analisis parameter cuaca, 

peralatan observasi cuaca otomatis; dan (d) Meningkatkan sarana 

diseminasi informasi cuaca, utamanya peringatan dini cuaca ekstrim; 

(2) Sistem Peringatan Dini Iklim (Climate Early Warning 

System/CEWS) melalui langkah-langkah: (a) Membangun sistem 

peringatan dini iklim ekstrim dan informasi dini kualitas udara; (b) 

Meningkatkan layanan informasi iklim, agroklimat dan iklim 

maritim serta perubahan iklim dan kualitas udara di seluruh provinsi 

melalui berbagai media yang mudah diakses; (c) Menyediakan 

informasi iklim dan perubahan iklim nasional dari skala nasional 

hingga skala kabupaten sebagai dasar mitigasi dan adaptasi sektoral; 

(d) Meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan informasi iklim, 

agroklimat dan iklim maritim serta kualitas udara untuk berbagai 

sektor kegiatan; (e) Menyediakan informasi penyebab terjadinya 

perubahan iklim (GRK) yang dapat menjadi acuan secara nasional 

untuk assessment GRK di Indonesia; dan (3) Sistem Peringatan Dini 

Gempa Bumi dan Tsunami (Tsunami Early Warning System/TEWS) 

melalui langkah-langkah: (a) Meningkatkan kerapatan peralatan 

(jumlah jaringan), kualitas dan kuantitas pemeliharaan peralatan 

gempa bumi kuat, layanan informasi gempa bumi kuat; (b) 

Meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka pertukaran 

data dan informasi gempabumi dan peringatan dini (c) Menyediakan 

informasi (identifikasi) kerentanan pulau/wilayah terhadap 

perubahan iklim. 



 

 

BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 2-87 
 

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, 

diarahkan pada: (1) Pengintegrasian kebijakan pengurangan risiko 

bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah; (2) 

Penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; 

(3) Mendorong keterlibatan dan partisipasi lembaga-lembaga non-

pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana 

dan pengurangan risiko bencana; (4) Peningkatan sumber daya 

penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan yang dilingkapi 

dengan peralatan dan logistik yang memadai; serta (5) Percepatan 

pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana. 

Hasil Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembangunan penanganan perubahan iklim telah 

menghasilkan beberapa capaian penting, yakni semakin konkritnya 

upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang tertuang dalam 

dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Hingga 

bulan Juni 2013 telah dikembangkan upaya mitigasi perubahan iklim 

dalam wujud penyusunan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan 

Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK). 

Selain upaya mitigasi, capaian penting lainnya adalah 

pengembangan kebijakan adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 

2013, telah disusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan 

Iklim (RAN-API), yang berisikan rencana aksi adaptasi yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Hasil utama yang telah diperoleh dalam pembangunan 

kehutanan terkait tantangan perubahan iklim adalah penurunan laju 

deforestasi dan degradasi menjadi sekitar 0,4 juta ha/tahun pada 

periode 2009-2011. Angka pengukuran berikutnya akan dilakukan 

untuk periode 2011-2013, guna menguji beberapa kebijakan 

pembangunan kehutanan terkait dengan upaya penurunan laju 

deforestasi dan degradasi hutan. 
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Keberhasilan penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan 

ini merupakan hasil dari beberapa upaya yang dilakukan simultan, 

diantaranya dengan mempertahankan kawasan hutan yang masih 

utuh melalui kebijakan moratorium, reformasi kebijakan/birokrasi, 

penurunan titik api, penurunan tindak kejahatan kehutanan, serta 

mendorong pengelolaan hutan di tingkat tapak melalui pembangunan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan percepatan penataan batas 

kawasan hutan. Upaya untuk mempertahankan kawasan hutan ini, 

juga diikuti dengan dengan skenario soft landing yang lebih 

mengutamakan pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan tanaman 

dibandingkan hutan alam.  

Terkait dengan upaya moratorium, telah dilakukan penundaan 

izin seluas 65,3 juta ha berdasarkan Penetapan Peta Indikatif 

Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan 

Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan 

Areal Penggunaan Lain (Revisi II). Upaya ini secara langsung juga 

dapat diharapkan mendorong peningkatan tata kelola pemerintah di 

bidang kehutanan.  

Untuk mengatasi tantangan perubahan iklim lainnya di bidang 

kehutanan, telah dilakukan upaya peningkatan tangkapan karbon 

yaitu melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk di 

dalamnya adalah menggerakkan seluruh lapisan masyarakat dalam 

bentuk penanaman satu miliar pohon dan pengembangan Kebun 

Bibit Rakyat (KBR). Upaya ini diyakini dapat mengurangi potensi 

kerugian negara akibat bencana banjir dan tanah longsor. 

Upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam juga 

dilakukan pada ekosistem wilayah pesisir dan laut. Selain itu, telah 

dilaksanakan peningkatan kerja sama pengelolaan, rehabilitasi dan 

konservasi terumbu karang dengan Filipina, Malaysia, Solomon, 

Papua New Guinea, dan Timor Leste. peningkatan kerja sama 

pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir melalui 
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jumlah titik api yang berhasil diturunkan adalah sekitar 26 ribu titik 

dari sekitar 58 ribu titik.  

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan juga telah berhasil 

menurunkan luas lahan kritis seluas 2,9 juta ha. Upaya ini dilakukan 

antara lain melalui rehabilitasi kawasan hutan (termasuk di dalamnya 

restorasi ekosistem), dan rehabilitasi lahan kritis.  

Pada tahun 2012 telah dilakukan rehabilitasi hutan 

konservasi/lindung seluas 101 ribu ha dan rehabilitasi lahan kritis. 

Pada tahun 2012 juga telah direalisasikan pembuatan KBR sebanyak 

10.053 unit dan persemaian permanen sebanyak 26 unit. Keduanya 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bibit untuk kegiatan 

rehabilitasi hutan dan lahan. Sementara itu, untuk mendorong 

komitmen para pihak dalam pengelolaan lingkungan, pada tahun 

2012 telah disusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) 

di 23 DAS prioritas. Terkait dengan RPDAST,  hingga tahun 2012 

telah disusun 95 unit RPDAST dari target sampai akhir tahun 2014 

sebanyak 108 unit. 

Secara kumulatif, upaya rehabilitasi hutan dan lahan hingga 

tahun 2012 telah dilakukan seluas 1,1 juta ha dan pada tahun 2013 

upaya ini akan ditingkatkan seluas 563 ribu ha. Upaya rehabilitasi ini 

didukung dengan pengembangan kapasitas dan pemberian akses 

kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan secara lestari melalui 

fasilitasi penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 

Hutan Desa (HD) serta pembangunan Hutan Rakyat (HR) 

Kemitraan. Melihat hasil tahun sebelumnya yang sangat baik dan 

berdasarkan kemampuan yang ada untuk melebihi target, maka pada 

tahun 2013 dimungkinkan capaian HKm dan HD akan ditingkatkan 

seluas 500 ribu ha, serta 50 ribu ha pengembangan HR Kemitraan 

untuk memenuhi bahan baku industri pertukangan. 
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TABEL 2.9.1 

PERKEMBANGAN PENCAPAIAN BEBERAPA INDIKATOR 

SASARAN KEHUTANAN 

TAHUN 2009-2013 
 

No Indikator 

Sasaran 

Satuan Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013* 

1. Rehabilitasi 

Hutan dan 

Lahan Kritis 

pada DAS 

Prioritas 

Ha 703.045 125.623 513.147 509.519 563.464 

2. Pengembangan 

Hutan 

Kemasyarakata

n dan Hutan 

Desa 

Ha 236.276 460.448 507.171 500.376 500.175 

3. Jumlah Titik 

Api Kebakaran 

Hutan di Pulau 

Kalimantan, 

Pulau 

Sumatera dan 

Pulau Sulawesi 

Titik 39.463 8.252 28.474 2.323 29.445 

4. Luas kawasan 

hutan yang 

terbakar 

Ha 6.793,08 1.535,28 7.090,38 8.268,7 3.307,5 

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2013 

Keterangan: *) = perkiraan capaian 

 
 

 

Gerakan penanaman satu miliar pohon yang dilaksanakan 

untuk mendorong budaya menanam ke seluruh lapisan masyarakat 

telah mendorong komitmen masyarakat, perusahaan swasta, BUMN, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan 

kabupaten/kota). Dari target satu miliar pohon, pada tahun 2012 telah 

terealisasi sebanyak 1,6 miliar pohon di seluruh Indonesia.  
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Kebijakan peningkatan peringatan dini cuaca telah mencapai 

hasil antara lain: (1) Meningkatnya jumlah provinsi yang 

memperoleh prakiraan cuaca skala kabupaten melalui media 

elektronik dan cetak lokal dengan tingkat akurasi 80 persen; (2) 

Meningkatnya jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan 

peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten dengan tingkat akurasi 

80 persen; (3) Meningkatnya jumlah bandara yang memperoleh 

pelayanan informasi cuaca penerbangan untuk take off and landing 

dengan tingkat akurasi 100 persen; (4) Meningkatnya jumlah 

pelabuhan yang memperoleh informasi cuaca maritim dan prakiraan 

tinggi gelombang laut dengan tingkat akurasi 80 persen. Sementara 

itu, kebijakan peningkatan peringatan dini iklim telah mencapai hasil 

antara lain: (1) Peningkatan pemerataan pemenuhan layanan 

informasi iklim, agroklimat dan iklim maritim yang memenuhi 

standar pelayanan minimal bidang klimatologi sebesar 82 persen; (2) 

Peningkatan pemerataan pemenuhan layanan informasi perubahan 

iklim dan kualitas udara yang memenuhi standar pelayanan minimal 

bidang klimatologi sebesar 83 persen. Untuk mendukung pencapaian 

tersebut, sampai dengan tahun 2012 telah meningkatnya layanan 

informasi dini asap kebakaran hutan sebanyak 5 provinsi, 

peningkatan pemahaman mengenai informasi iklim dan kualitas 

udara menjadi 9 instansi sektoral, dan percepatan penyampaian 

layanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara semakin 

meningkat mencapai 90 persen. Sedangkan, kebijakan peningkatan 

peringatan dini gempa bumi dan tsunami telah mencapai hasil antara 

lain mempertahankan kecepatan layanan informasi gempabumi dan 

peringatan dini tsunami sesuai yang memenuhi standar pelayanan 

minimal bidang geofisika selama 5 menit.  

Selanjutnya, terkait dengan informasi geospasial, peta-peta 

tematik darat yang telah dihasilkan diantaranya peta tematik hasil 

inventarisasi sumber daya alam nasional matra darat, neraca sumber 

daya alam dan lingkungan hidup (Skala 1:1.000.000; Skala 1:250.0 

Skala 1:50.000; Skala 1:25.000; sedangkan pada tahun 2013 akan 
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dilaksanakan pemetaan tematik sumber daya alam dan lingkungan 

hidup matra darat sebanyak 136 NLP dan peta tematik kebencanaan 

dan perubahan iklim sebanyak 2 NLP). Peta-peta tematik laut yang 

telah dihasilkan diantaranya peta tematik hasil inventarisasi sumber 

daya alam nasional matra laut dan pesisir (Skala 1:1.000.000; Skala 

1:250.000; Skala 1:50.000); pada tahun 2012 dihasilkan Pemetaan 

Sumberdaya Pesisir dan Pulau Kecil sebanyak 44 NLP, Pemetaan 

Neraca dan Valuasi Ekonomi Pesisir dan Pulau Kecil sebanyak 46 

NLP. Sedangkan pada tahun 2013 akan dilaksanakan pemetaan 

tematik sumberdaya alam dan lingkungan hidup matra laut sebanyak 

282 NLP. Atlas untuk kebutuhan khusus yang dihasilkan diantaranya 

adalah Atlas (Model Perencanaan Pembangunan Wilayah (Regional 

Development Planning/RDP); Pemetaan Global (Global Mapping); 

Atlas Nasional Indonesia (ANI); Atlas Geostatistik; Atlas 

Bentanglahan; Atlas Indonesia untuk  anak-anak: Atlas untuk Tuna 

Netra; Pemetaan tata ruang; Atlas Sumberdaya; dan Atlas Publik.  

Pencapaian pelaksanaan penanggulangan bencana sampai 

dengan semester I Tahun 2013, antara lain: (1) Penyediaan logistik di 

kawasan rawan bencana; (2) Penyediaan peralatan dalam rangka 

penguatan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam menghadapi bencana; 

(3) Fasilitasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; (4) 

Pencapaian pelaksanaan kegiatan tanggap darurat di daerah terkena 

bencana tahun 2012, antara lain bantuan dana siap pakai disalurkan 

untuk 230 kegiatan penanganan darurat bencana, bantuan luar negeri 

untuk bencana di Filipina dan Korea Utara, pelaksanaan teknologi 

modifikasi cuaca bekerjasama dengan BPPT dan TNI untuk 

mengatasi kekeringan dan hujan buatan.  

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat 

pesisir terhadap bencana, pada tahun 2012 telah dilakukan 

pengembangan desa pesisir tangguh pada 16 kabupaten/kota meliputi 

48 desa, penyusunan peraturan pemerintah tentang mitigasi bencana, 

dan pengembangan sistem informasi mitigasi bencana tsunami di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi 

dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain 

adalah: (1) Masih kurangnya penguasaan terhadap pengetahuan dan 

teknologi terkait penanganan perubahan iklim, serta inventarisasi gas 

rumah kaca; (2) Masih rendahnya kesiapan institusi dalam 

penanganan perubahan iklim; (3) Masih kurangnya pemahaman dan 

kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim; 

(4) Masih luasnya lahan sangat kritis di kawasan hutan yang perlu 

direhabilitasi; dan (5) Sulitnya pemeliharaan terhadap hasil 

pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. 

Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya penanganan 

perubahan iklim antara lain adalah: (1) Melanjutkan upaya mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim memperkuat inventarisasi gas rumah 

kaca, memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang terlibat; (2) Mendorong keterlibatan para pihak 

dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan, utamanya di lahan kritis.  

Dari aspek pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan, masalah yang dihadapi adalah: (1) Masih terjadinya 

penurunan kualitas lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan 

lingkungan akibat aktivitas pembangunan; (2) Masih rendahnya 

kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola dan juga 

masih rendahnya kesadaran masyarakat; (3) Belum adanya ukuran/ 

indeks kualitas lingkungan yang menyeluruh dan menjadi ukuran 

keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan; (4) Masih 

tingginya jumlah titik api kebakaran hutan di luar kawasan hutan dan 

belum  dipatuhinya RPDAST sebagai acuan dalam pengelolaan DAS 

oleh sektor-sektor terkait;  (5) Masih adanya kegiatan perikanan yang 

merusak (destructive fishing) dan pembuangan bahan berbahaya pada 

ekosistem pesisir dan laut; (6) Abrasi pantai yang disebabkan karena 

degradasi mangrove akibat alih fungsi lahan mangrove (reklamasi); 
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dan (7) Menurunnya kualitas dan kuantitas habitat dan pertumbuhan 

stok ikan akibat penebangan dan perluasan tambak secara berlebihan.  

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah meningkatkan kualitas 

daya dukung lingkungan hidup agar kemampuannya dapat pulih 

kembali dalam mendukung pembangunan nasional yang 

berkelanjutan, difokuskan pada: (1) Penurunan beban pencemaran 

lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan melalui 

instrumen pengelolaan lingkungan yang efektif; (2) Penekanan laju 

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui upaya 

konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan 

hutan, laut, pesisir, maupun di areal bekas pertambangan, serta 

pengelolaan keanekaragaman hayati dengan melakukan update 

Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP); (3) 

Pengembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai acuan 

kondisi lingkungan hidup di Indonesia; (4) Meningkatkan koordinasi 

dan meningkatkan peran pemerintah daerah dengan menjajaki 

kemungkinan peningkatan dana dekonsentrasi terkait pengendalian 

kebakaran hutan untuk pemerintah provinsi dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) untuk pemerintah kabupaten/kota; (5) Meningkatkan 

kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam 

mendorong peningkatan koordinasi dan kesiapsiagaan 

penanggulangan kebakaran hutan; (6) Mendorong komitmen para 

pihak di level provinsi dan kabupaten/kota agar pengelolaan 

lingkungan senantiasa memperhatikan daya dukung DAS. 

Permasalahan yang dihadapi dalam sistem peringatan dini 

adalah: (1) Belum lengkapnya jaringan komunikasi untuk 

mendiseminasikan peringatan dini cuaca ekstrim sampai pada tingkat 

kecamatan di seluruh wilayah Indonesia; (2) Masih konvensional dan 

manualnya peralatan peringatan dini cuaca; (3) Masih kurangnya 

keterjangkauan diseminasi informasi peringatan dini tsunami; (4) 

Belum tersedianya berbagai informasi geospasial lingkungan hidup 

dan sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai sumber 
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informasi baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi lainnya 

sebagai bahan perencanaan di wilayah yang mempunyai potensi 

lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan (5) Belum tersedianya 

secara menyeluruh kerangka geodesi dan geodinamika. 

Selanjutnya, tindak lanjut yang diperlukan dalam 

pengembangan sistem peringatan dini adalah: (1) Melengkapi 

prasarana dan sarana pengamatan guna memperoleh data parameter 

cuaca, iklim, kualitas udara, dan  geofisika, baik seismik maupun 

nonseismik; (2) Melengkapi perangkat pendukung pengolahan data 

agar dihasilkan informasi meteorologi dan klimatologi, kualitas 

udara, dan  informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami  yang 

cepat, tepat dan teliti; (3) Membangun sistem monitoring prasarana 

dan sarana pengamatan terpusat untuk memastikan berfungsinya 

seluruh perangkat pengamatan; (4) Membangun sistem pendukung 

diseminasi informasi, baik untuk internal, maupun diseminasi kepada 

pihak luar (eksternal); (5) Melakukan kerja sama secara formal 

dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional untuk 

meningkatkan kualitas diseminasi informasi cuaca, klimatologi, 

kualitas udara, gempa bumi dan peringatan dini tsunami, tingkat 

standarisasi kualitas pengamatan dan pengolahan, serta pelayanan; 

(6) Mendorong terus dilakukannya berbagai peningkatan baik 

kualitas maupun kuantitas data dan informasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup.  

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

penanggulangan bencana antara lain: (1) Meningkatnya intensitas 

kejadian bencana hidrometeorologi dan permanent hazard (gempa 

bumi dan gunung berapi); (2) Masih terbatasnya kapasitas 

pemerintah daerah dalam pengintegrasian pengurangan risiko 

bencana ke dalam perencanaan dan pembangunan daerah; (3) Belum 

optimalnya koordinasi antar Pemerintah, pemerintah daerah maupun 

pihak-pihak terkait dalam penanganan korban bencana dan 

pengungsi; (4) Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam 
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2.10.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 

Kebijakan 

Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah 

tertinggal adalah pengembangan perekonomian lokal di daerah 

tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan 

industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara 

berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya. 

Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran 

pembangunan daerah tertinggal adalah mengembangkan 

perekonomian lokal di daerah tertinggal, penguatan kelembagaan 

masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya 

lokal, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan 

terjangkau, peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, 

peningkatan sarana prasarana infrastruktur, peningkatan aksesibilitas 

dengan pusat-pusat pertumbuhan serta mendorong mekanisme 

pembiayaan yang lebih memihak terhadap daerah tertinggal. 

Hasil Pelaksanaan 

Sepanjang tahun 2010-2013 telah dilaksanakan pembangunan 

di daerah tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana di 26 

kawasan transmigrasi, antara lain: (1) Pembangunan jalan 1.102,9 

km, (2) Penempatan transmigran sebanyak 28,4 ribu kepala keluarga 

(kk), (3) Penyediaan 400 ribu ha lahan, (4) Pengembangan usaha 

ekonomi di 404 permukiman, serta bantuan pangan dan kesehatan 

untuk 58 ribu kk. 

Dalam rangka membangun kawasan secara terpadu, dilakukan 

Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) 

di 40 kabupaten pada tahun 2012, menjadi 51 kabupaten pada tahun 

2013. Tahun 2012, pengembangan komoditas unggulan dilakukan di 

63 kabupaten, dan di 68 kabupaten tahun 2013.  
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Pengembangan pemasaran domestik melalui pengembangan 

kelembagaan pemasaran bagi petani telah dilaksanakan sebanyak 70 

unit di tahun 2012. Unit pelayanan informasi pasar komoditi 

pertanian telah dibangun di 89 lokasi pada tahun 2012. 

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah hingga Juni 2013, antara lain: (1) 

Pengembangan ekonomi produktif melalui layanan koperasi berbasis 

energi baru terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro-

PLTMH); (2) Pemberdayaan koperasi di Papua melalui penguatan 

kapasitas produksi. 

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) mencakup 6.120 kk di 24 provinsi pada 119 lokasi 

pada tahun 2013. Pemberdayaan berupa penyediaan 2.671 unit 

pemukiman dan bantuan jaminan hidup bagi 5.367 kk. 

Pada aspek infrastruktur, telah dibangun infrastruktur 

transportasi diantaranya berupa pembangunan jalan 218 km; 

peningkatan dan rehabilitasi jalan 195 km; pembangunan 15 dermaga 

penyeberangan, 8 unit dermaga sungai, 6 unit dermaga danau serta 

rehabilitasi 23 dermaga sungai, danau dan penyeberangan. Untuk 

meningkatkan aksesibilitas masyarakat, dilakukan pelayanan 

keperintisan berupa pengadaan 12 unit kapal penyeberangan perintis; 

pemberian subsidi perintis angkutan penyeberangan untuk 65 kapal 

penyeberangan perintis di 110 lintas, 6 unit kapal perintis; serta 

pengoperasian kapal perintis sebanyak 63 unit kapal untuk melayani 

79 trayek. Pembangunan infrastruktur/sarana wilayah antara lain 

melalui pengadaan 168 rute angkutan udara perintis pada tahun 2013. 

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui Program 

USO (Universal Service Obligation), yang pada tahun 2013 telah 

menjangkau sekitar 31 ribu desa atau 94 persen dari target 33 ribu 

(Desa Berdering) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 

5.956 desa ibukota kecamatan atau 104 persen dari target.  
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Aspek peningkatan kualitas SDM, dilakukan melalui 

peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) 

dengan pemberian tunjangan khusus bagi 54 ribu orang PTK di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 3.790 

orang PTK di lingkungan Kementerian Agama, jenjang pendidikan 

dasar maupun menengah. Pada bidang kesehatan, dibangun 24 unit 

Rumah Sakit Bergerak dan 86 unit Puskesmas Rawat Inap. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah tertinggal 

dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu: (1) Status hukum 

lahan yang belum jelas di kawasan transmigrasi, (2) Belum 

tersedianya basis data dan informasi yang memadai terkait dengan 

peningkatan ekonomi lokal pengembangan kawasan; (3) Kurangnya 

koordinasi lintas sektor terutama pada tingkat hulu, rendahnya 

konektivitas dan sarana prasarana pendukung ekonomi lokal, dan  

rendahnya kerja sama antardaerah; (4) Terbatasnya dukungan 

pemerintah daerah untuk memperkuat stimulan yang disediakan 

melalui program pemerintah (pembangunan PLTMH,  pendampingan 

koperasi agro industri); (5) Pelayanan sosial dasar bagi KAT terkait 

dengan ketersediaan basis data komunitas adat yang kurang akurat, 

dan pemberdayaan KAT yang terkendala status kepemilikan tanah; 

(6) Terbatasnya sarana prasarana penyeberangan angkutan sungai, 

danau, dan penyeberangan; (7) Terbatasnya ketersediaan sarana 

prasarana pendidikan, dan jumlah guru; (8) Belum terpenuhinya 

sarana prasarana, dan tenaga kesehatan strategis di fasilitas 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.  

Upaya tindak lanjut dalam pembangunan daerah tertinggal, 

antara lain: (1) Dukungan komitmen kepala daerah dalam 

menyediakan lahan transmigrasi, peningkatan pendampingan kepada 

masyarakat, dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan 

akses pasar; (2) Masterplan yang berisi basis data kebutuhan dan 
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rencana aksi pengembangan kawasan berbasiskan produk unggulan; 

(3) Peningkatan koordinasi lintas sektor, pengembangan 

perekonomian lokal (komoditas unggulan), peningkatan konektivitas, 

sarana prasana pendukung ekonomi, penyediaan insentif bagi 

investor, dan peningkatan kerja sama antardaerah; (4) Menjalin kerja 

sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait peningkatan 

produktivitas dan pendapatan koperasi; (5) Kepastian pelayanan 

kelompok marjinal terhadap akses pemenuhan hak, pelayanan sosial 

dasar, dan kemandirian sampai ke sasaran yang tepat; (6) 

Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia bidang 

perhubungan; (7) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan 

dasar sembilan tahun yang merata; dan (8) Pemenuhan kebutuhan 

sarana prasarana, dan tenaga kesehatan strategis di fasilitas 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.  

2.10.2 PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 

Kebijakan 

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian dari 

pembangunan daerah tertinggal, karena 27 kabupaten dari 38 

kabupaten/kota perbatasan merupakan daerah tertinggal. Arah 

kebijakan pengembangan kawasan perbatasan yang selama ini 

cenderung berorientasi ke dalam (inward looking), selanjutnya 

menjadi berorientasi ke luar (outward looking).  

Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan adalah 

mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang 

memiliki fungsi dan nilai strategis terhadap kedaulatan negara, 

pertahanan, dan keamanan. Pengelolaan batas wilayah negara dan 

pengembangan kawasan perbatasan dilakukan melalui upaya sebagai 

berikut: (1) Peningkatan diplomasi perbatasan dan menindaklanjuti 

hasil-hasil perundingan perbatasan; (2) Penyelesaian penetapan dan 
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penegasan batas wilayah negara; (3) Peningkatan upaya pertahanan, 

keamanan, dan penegakan hukum; (4) Peningkatan pelayanan sosial 

dasar; dan (5) Penguatan kapasitas kelembagaan. 

Hasil Pelaksanaan 

Telah tersusun dokumen pengelolaan perbatasan yang 

diwujudkan ke dalam tiga dokumen pengelolaan batas wilayah dan 

kawasan perbatasan, meliputi: (1) Desain Besar Pengelolaan Batas 

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025, (2) Rencana 

Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 

2011-2014, serta (3) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah dan 

Kawasan Perbatasan sebagai penjabaran setiap tahunnya.  

Capaian pembangunan perbatasan hingga Juni 2013, terkait 

dengan pengelolaan batas wilayah negara, adalah: (1) Peta batas 

wilayah negara di darat, yaitu Peta Joint Mapping RI-PNG skala 

1:50.000 sebanyak 27 NLP dan Peta Joint Mapping RI-Malaysia 

skala 1:50.000 sebanyak 18 NLP; 2) Peta batas wilayah negara di 

laut, yaitu Peta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Peta Garis Pangkal, 

Peta NKRI skala 1:5.000.000, dan peta pulau sebanyak 107 pulau; 3) 

Melakukan survei Common Border Datum Reference Frame 

(CBDRF), pengamatan bersama pilar antarperbatasan sejumlah 5 

titik. Pada tahun 2013, dilaksanakan pemasangan pilar CBDRF RI-

PNG sebanyak 5 pilar, 31 titik RI-Malaysia, serta akan dilaksanakan 

pemasangan CBDRF RI-RDTL sebanyak 80 pilar, dan RI-Malaysia 

sebanyak 35 pilar. 

Capaian lainnya berupa 40 Border Sign Post RI-RDTL dan 77 

pilar batas antara Indonesia dengan Malaysia, PNG, dan RDTL. 

Upaya inventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan 

dan wilayah tertentu menghasilkan inventarisasi 184 Sign Post (SP) 

terdiri dari 160 SP kecamatan pesisir, 4 SP pulau-pulau kecil, 12 SP 

kecamatan perbatasan dan 3 SP wilayah tertentu. Terkait penataan 

ruang kawasan perbatasan negara, saat ini telah disusun Draft 
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Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan 

Perbatasan untuk lima wilayah. 

Dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah 

perbatasan, hingga Juni 2013 dilaksanakan: (1) Penyediaan sarana 

prasarana perbatasan sebanyak 206 pos pertahanan; (2) Penggelaran 

satuan TNI di pos-pos penjagaan; (3) Operasi bakti melalui TNI 

Manunggal Membangun Desa; (4) Pengamanan sumber daya 

kelautan melalui operasi mandiri, patroli terkoordinasi Ausindo 

(dengan Australia) dan Malindo (dengan Malaysia). Pembentukkan 

119 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sumber daya 

kelautan dan perikanan, pengoperasian 25 unit kapal pengawas, dan 

64 speedboat pengawas.  

Dalam diplomasi batas wilayah negara, dilaksanakan 32 kali 

pertemuan yaitu tingkat teknis penetapan batas laut dengan Malaysia, 

Singapura, Vietnam dan Palau, serta penanganan batas darat dengan 

Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Pertemuan tersebut 

menyepakati common point sebagai dasar penarikan garis batas laut 

wilayah dengan Malaysia di segmen Laut Cina Selatan (perairan 

sekitar Tanjung Datu).  

Hingga Mei 2013, diselenggarakan pertemuan penetapan batas 

maritim dengan Singapura, Thailand dan Timor Leste. Dilaksanakan 

pula pertemuan pembahasan submisi landas kontinen di luar 200 mil 

laut di wilayah Eauripik Rise dengan Papua Nugini dan Micronesia. 

Hasil lain yang dicapai pada tingkat teknis Indonesia dan Timor 

Leste adalah memulai pembahasan penetapan batas laut dan 

diselesaikannya segmen Dilumil-Memo. 

Pembangunan infrastruktur/sarana wilayah yang telah 

dilaksanakan, yaitu: (1) Pengadaan 168 rute angkutan udara perintis 

dan pembangunan/pelebaran 292 km jalan; (2) Pembangunan 86 

Puskesmas Rawat Inap, (3) Pembangunan rumah transmigrasi dan 

jamban keluarga di kawasan transmigrasi sebanyak 70 unit, dan (4) 
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Pembangunan jalan nonstatus di lokasi prioritas perbatasan untuk 

membuka keterisolasian. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan 

perbatasan, antara lain: (1) Masih tingginya keterisolasian wilayah 

kecamatan terluar perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT); 

(2) Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas K/L dalam 

pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; (3) 

Minimnya akses keterjangkauan pelayanan sosial dasar di kecamatan 

terluar dan PPKT; (4) Belum terselesaikan beberapa segmen batas 

wilayah negara; (5) Belum memadainya pos pengamanan perbatasan.  

Selain itu, kualitas pelayanan kepabeanan, karantina, keimigrasian, 

dan keamanan di kawasan perbatasan masih cenderung rendah, 

sehingga masih terjadi kegiatan ilegal lintas batas antarnegara. 

Upaya tindak lanjut yang diperlukan: (1) Mempercepat 

pembukaan keterisolasian wilayah yang menghubungkan kecamatan 

terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas) dengan pusat 

pertumbuhan, dan DAK Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan;  (2) 

Meningkatkan peran koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dan 

program; (3) Segera menyusun Rencana Induk Pengelolaan Batas 

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan berbasis kecamatan lokasi 

prioritas; (4) Mempercepat penyelesaian kesepakatan beberapa 

segmen garis batas; (5) Membangun pos keamanan di wilayah 

perbatasan darat dan laut. 

2.10.3 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA 

DAN PROVINSI PAPUA BARAT 

Kebijakan 

Kebijakan utama Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat (P4B), adalah: (1) Program yang bersifat cepat 
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terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (quick wins); 

(2) Program menyeluruh New Deals Plus; (3) Program pembangunan 

berbasis kawasan sinergis dengan MP3EI (Koridor Ekonomi Papua-

Kepulauan Maluku). Arah kebijakan P4B adalah peningkatan 

kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui penguatan ketahanan 

pangan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi 

rakyat, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

pengembangan infrastruktur dasar, dan pemihakan terhadap 

masyarakat asli Papua.  

Hasil Pelaksanaan 

Beberapa capaian pembangunan tahun 2012 dalam rangka 

P4B, antara lain: (1) Pengembangan ekonomi masyarakat lokal 

Papua yang berbasis kawasan peternakan sapi terpadu dan 

pembinaan industri pengolahan sagu rakyat; (2) Peningkatan 

pelayanan pendidikan dengan pelayanan pendidikan gratis melalui 

BOS siswa SD, SMP, SMA dan SMK; pembangunan SD-SMP satu 

atap berpola asrama; sertifikasi guru TK dan SD; bantuan 

peningkatan kualifikasi S1/DIV; dan beasiswa S1 bagi mahasiswa 

Papua dan Papua Barat; (3) Peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas dan Jampersal; 

pelayanan kesehatan bergerak (Mobile Clinic); pemberian makanan 

tambahan anak sekolah; pengadaan tenaga kesehatan; peningkatan 1 

RS Pendidikan; pembangunan puskesmas; serta pemberantasan dan 

pengendalian penyakit menular; (4) Pembangunan dan peningkatan 

infrastruktur dasar melalui penanganan jalan prioritas menembus 

wilayah Pegunungan Tengah dan jalan tambahan di Papua, 

penanganan jalan prioritas dan jalan tambahan di Papua Barat, 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 

PLTMH, serta pemihakan terhadap putra/putri asli Papua. 

Langkah terobosan P4B 2013 menitikberatkan pada: (1) 

Pembangunan jalan strategis 3.488 km di 81 ruas jalan di 
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pegunungan Tengah Papua dan wilayah terisolir Papua Barat; (2) 

Pembangunan sekolah berpola asrama di 7 kabupaten; (3) 

Pembangunan RSUD di 15 kabupaten; (4) Pembangunan 1.400 unit 

pasar tradisional; (5) Pendidikan S1 bagi 1.800 siswa asli Papua di 

PTN terakreditasi; dan (6) Penerbitan Perpres No.40/2013 tentang 

Pembangunan Jalan P4B untuk mengatasi kendala kebijakan. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut  

Permasalahan dalam P4B: (1) Belum tepatnya sasaran antara 

program dan kegiatan K/L dengan kebutuhan dan kondisi sosial 

budaya masyarakat; (2) Banyak output program/kegiatan tidak sesuai 

dengan output yang diharapkan; (3) Keterbatasan kapasitas SDM 

aparatur pemerintah daerah di bidang perencanaan, pengelolaan 

keuangan, dan bidang teknis lainnya; (4) Kondisi 

keamanan/ketertiban belum kondusif; (5) Tingginya biaya 

kemahalan harga mengakibatkan standar harga yang berbeda-beda; 

dan (6) Belum dilakukan penanganan spesifik sesuai kondisi sosial 

budaya setempat. 

Tindak lanjut yang diperlukan dalam P4B: (1) Sinkronisasi 

program/kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk 

pengawalan Rencana Kerja Tahunan P4B; (2) Sinkronisasi dan 

koordinasi program/kegiatan lintas wilayah (sinergitas program 

MP3EI, RKP, dan RPJMN 2010-2014); (3) Pengendalian 

pelaksanaan program kegiatan K/L di lapangan; dan (4) Monitoring-

evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka fungsi P4B.  

2.11 PRIORITAS NASIONAL 11:  KEBUDAYAAN, 

KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI 

Sasaran prioritas pembangunan nasional kesebelas: 

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, meliputi: (1) 

Memperkuat karakter dan jati diri bangsa; (2) Meningkatkan kualitas 

pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya; (3) 
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Meningkatkan pengelolaan museum dan perpustakaan sebagai sarana 

edukasi, informasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan; (4) 

Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana seni 

budaya; (5) Meningkatkan kemampuan sumber daya penelitian; (6) 

Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni 

dan budaya serta pelindungan terhadap hak atas kekayaan  intelektual 

(HKI); dan (7) Meningkatkan kapasitas dan kreativitas sumber daya 

pembangunan iptek dan kepemudaan. 

Kebijakan 

Langkah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran di 

atas, antara lain, adalah: (1) Meningkatkan pengembangan budaya 

dan pelindungan warisan budaya dan karya seni; (2) Mendorong 

berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman budaya 

untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-

mapannya jati diri bangsa; (3) Meningkatkan upaya pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; (4) Meningkatkan 

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif industri berbasis 

kreativitas; (5) Meningkatkan apresiasi terhadap produk-produk 

berbasis kreativitas; (6) Meningkatkan pemasaran dan promosi 

efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan; (7) 

Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan 

ekonomi kreatif; dan (8) Memperkuat sistem inovasi nasional 

melalui penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek 

nasional, serta inovasi teknologi strategis.  

Hasil Pelaksanaan 

Pembangunan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi 

pada tahun 2012 hingga bulan Juni tahun 2013 telah menunjukkan 

berbagai kemajuan yang ditandai, antara lain, dengan semakin 

meningkatnya upaya pengembangan dan pelindungan kebhinekaan 

budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya. Pencapaian 

pembangunan tersebut antara lain meliputi: (1) Pengelolaan terpadu 
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cagar budaya Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Candi 

Prambanan dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran; (2) 

Revitalisasi 7 buah museum, yaitu Museum Subak Bali, Museum 

Asmat Jakarta, Museum Batik Pekalongan, Museum Bikon Blewut 

Nusa Tenggara Timur, Museum Satria Mandala Jakarta,  Museum 

Asimbojo Bima Nusa Tenggara Barat, dan Museum Waja Kaputing, 

Kalimantan Selatan, serta tersusunnya dokumen perencanaan bagi 10 

museum yang akan direvitalisasi; (3) Peningkatan layanan jasa 

perpustakaan dan informasi di 33 perpustakaan provinsi, 450 

perpustakaan kabupaten/kota, 2.231 perpustakaan desa, dan 

penyediaan 528 mobil perpustakaan keliling, (4) Fasilitasi 

penyediaan sarana seni budaya di 25 provinsi dan 399 

kabupaten/kota; (5) Fasilitasi restorasi film yang bertema nilai 

budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa; (6) 

Pelaksanaan 13 penelitian bidang kebudayaan dan 148 penelitian 

bidang arkeologi; (7) Fasilitasi penyelenggaraan 33 pergelaran, 

pameran, festival, workshop dan lomba, 11 event festival film di 

dalam dan luar negeri, sensor sekitar 42 ribu judul film/video/iklan; 

dan (8)  Fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq 

bagi 7.400 pemuda dan peningkatan kreatifitas di bidang seni, 

budaya, dan industri kreatif bagi 5.225 pemuda. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan  yang  dihadapi, antara lain: (1) Pengaruh 

negatif interaksi antarbangsa seperti perilaku yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai luhur bangsa, memudarnya sikap toleransi, 

kekeluargaan dan kegotong-royongan; (2) Rendahnya kualitas 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya serta 

belum optimalnya pengelolaan museum dan perpustakaan sebagai 

sarana edukasi, informasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan; 

(3) Terbatasnya prasarana dan sarana  kebudayaan; dan (4) 

Terbatasnya kapasitas sumber daya kebudayaan. 
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Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 

bidang inovasi teknologi antara lain: (1) Lemahnya sinergi kegiatan 

inovasi iptek (integrasi program, koordinasi, kolaborasi, kerja sama, 

dan harmonisasi kegiatan) antar pelaku riset iptek; (2) Belum 

terbangunnya sistem intermediasi efektif yang menghubungkan 

penyedia dan pengguna teknologi, mengakibatkan rendahnya 

kemampuan pengguna dalam menyerap teknologi baru hasil invensi 

teknologi yang tersedia; dan (3) Rendahnya apresiasi, kreasi dan 

budaya iptek di masyarakat.  

Untuk mengatasi permasalahan di atas, upaya tindak lanjut 

yang akan dilakukan antara lain: (1) Meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman masyarakat akan arti penting pembangunan karakter dan 

jati diri bangsa; (2) Meningkatkan kualitas pelindungan, 

pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya/situs;  

(3) Meningkatkan kualitas layanan jasa perpustakaan dan informasi 

yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; (4) 

Meningkatkan apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku 

seni; (5) Meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan; (6) 

Meningkatkan dan mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan kreativitas di kalangan pemuda; dan (7) 

Meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung percepatan dan 

perluasan ekonomi nasional. 

Dalam rangka meningkatkan kreativitas terutama untuk 

mendukung ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya tindak lanjut 

yang akan dilakukan antara lain: (1) Optimalisasi penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria di bidang seni dan budaya; (2) 

Menyusun peraturan perundang-undangan dan kajian kebijakan 

bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; (3) Meningkatkan 

koordinasi antarpemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun 

daerah dalam pengembangan seni dan budaya; dan (4) Perlindungan 

terhadap apresiasi, keragaman, serta kreativitas seni dan budaya. 
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B. PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 

2.12 PRIORITAS NASIONAL LAINNYA:  BIDANG 

POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  

Prioritas Nasional Lainnya Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan melingkupi lima hal, yaitu penanggulangan terorisme, 

peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, penguatan 

dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, penguatan perlindungan hak asasi manusia 

(HAM), dan pemberdayaan industri pertahanan nasional.  

2.12.1 PENANGGULANGAN TERORISME 

Kebijakan 

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka penanggulangan 

terorisme pada tahun 2012-2013 adalah menyempurnakan tata kelola 

koordinasi pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan 

terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak 

terorisme. 

Hasil Pelaksanaan 

Pada bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, 

terus dilakukan upaya penyempurnaan dalam substansi dan 

mekanisme dialog dengan organisasi masyarakat sipil, terutama 

organisasi keagamaan untuk melakukan counter ideologi terhadap 

terorisme. Kerja sama aktif dengan media massa, serta pengayaan 

referensi terkait terorisme merupakan upaya pencegahan penyebaran 

ideologi terorisme. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme 

(FKPT) telah dibentuk sejak tahun 2012, sebagai instrumen 

peringatan dini terhadap berkembangnya gagasan terorisme. Program 

Nasional Kontra Radikal Terorisme tengah disusun dalam tahun 
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2013, dan akan diterbitkan dalam bentuk instruksi presiden. 

Disamping itu, Roadmap Penanggulangan Terorisme 2010-2024 

tengah disusun untuk menjadi pedoman dan peta jalan bagi program 

penanggulangan terorisme. 

Pada bidang penindakan, upaya pemerintah mulai 

memperlihatkan hasilnya pada infrastruktur dan struktur organisasi 

yang selama ini memang dijadikan sasaran operasi penanggulangan 

terorisme. Operasi-operasi terkoordinasi antar berbagai lembaga 

sudah memperlihatkan sinergi yang membaik. Data intelijen semakin 

akurat karena dukungan berbagai lembaga. Salah satu akibat 

gencarnya operasi kepada para pelaku lapangan yang sudah senior, 

gerakan terorisme makin intensif membina kalangan muda yang 

belum berpengalaman, karenanya aparat keamanan dapat 

mengantisipasi aksi mereka dengan lebih cepat. Operasi-operasi 

terpadu berhasil menembak mati dan menangkap para teroris tanpa 

menimbulkan korban di kalangan aparat keamanan ataupun 

masyarakat sipil. Hingga Juni 2013, 900 orang terduga teroris telah 

ditangkap, 700 orang diantaranya telah dilakukan proses persidangan 

dan mendapat vonis hukuman. Dari 700 terpidana tersebut, 392 

orang masih menjalani hukuman dan 308 orang sisanya telah bebas. 

Pada bidang kerja sama internasional, penanggulangan 

terorisme diarahkan pada pengembangan dan perluasan jejaring kerja 

internasional. Pada forum regional, Indonesia aktif mendorong kerja 

sama di bidang tersebut, baik selaku ketua APEC Counter Terrorism 

Task Force, maupun lead sector pada ADMM Plus Expert Working 

Group. Sementara di tingkat global, Indonesia menjadi salah satu 

pendiri sekaligus Steering Committe dari Global Counter Terrorism 

Forum (GCTF), dan menjadi Co-chair GCTF Working Group on 

Capacity Buliding in South East Asia.  Pada forum GCTF, Indonesia 

aktif dalam Working Group yang menangani Counter Violent 

Extremism (CVE). Secara internasional, Indonesia sedang 

mengembangkan inisiatif untuk mendorong penguatan terhadap para 
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korban terorisme melalui diseminasi informasi, peningkatan 

kesadaran, dan kewaspadaan masyarakat. Secara bilateral, sedang 

dikembangkan pula kerja sama dan pertukaran pengalaman dalam 

melakukan pencegahan dan mitigasi resiko, serta penanganan pasca 

peristiwa serangan teroris, baik secara informal maupun melalui 

payung memorandum of understanding (MoU). 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Penanggulangan kejahatan terorisme masih menghadapi 

permasalahan penegakan hukum yang belum optimal, karena belum 

tegasnya pembatasan antara nilai-nilai HAM dalam demokrasi 

dengan metode menghadapi para pelaku terorisme. Media massa 

belum sepenuhnya memahami posisi aparat keamanan saat 

menghadapi teroris, sehingga dapat menciptakan persepsi yang salah. 

Pada masa mendatang perlu dilakukan perbaikan atas 

perangkat peraturan perundangan, sehingga gerakan terorisme dapat 

dipatahkan sejak awal. Hal tersebut dilakukan dengan tanpa 

mengurangi hak-hak sipil warga negara untuk mengekspresikan 

pendapat serta berorganisasi yang dijamin oleh konstitusi.  

2.12.2 PERAN INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN 

PERDAMAIAN DUNIA 

Kebijakan 

Indonesia terus mengoptimalkan perannya dalam menjaga 

keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia. 

Hasil Pelaksanaan 

Indonesia selama ini aktif berperan dalam misi-misi 

pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia. Keterlibatan 

Indonesia merupakan perwujudan amanat konstitusi untuk 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
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perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hingga akhir Juni 2013, 

Indonesia menempati urutan ke-16 negara yang paling banyak 

mengirimkan pasukannya dalam misi perdamaian PBB, yaitu 

sejumlah 1.822 orang dengan perincian 1.288 personel militer dalam 

misi UNIFIL/Lebanon, 5 personel militer dan 156 personel polisi 

dalam misi UNAMID/Darfur, 1 personel militer dalam misi 

UNISFA/Abyei-Sudan, 3 personel militer dan 3 personel polisi 

dalam misi UNMISS/Sudan Selatan, 1 personel militer dalam misi 

UNMIL/Liberia, 192 personel militer dalam misi MONUSCO/ 

Congo, dan 169 personel militer dan 4 personel polisi dalam misi 

MINUSTAH/Haiti.  

Sehubungan dengan konflik bersenjata di Suriah, Indonesia 

mendorong dihindarinya korban rakyat sipil, dibukanya akses 

bantuan kemanusiaan, dan dilaksanakannya dialog politik yang 

melibatkan seluruh elemen di Suriah, serta  perlunya penguatan 

peran PBB untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

tercapainya hal-hal tersebut. Selain hal tersebut, Indonesia juga terus 

mendukung kemajuan penyelesaian masalah Palestina. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian 

PBB perlu terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, 

serta ditambah dengan upaya pengembangan pakar sipil dalam misi 

pemeliharaan perdamaian dan program peace building yang 

menyertainya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

partisipasi Indonesia dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian 

PBB di masa mendatang. 



2-114 BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 
 

2.12.3 PENGUATAN DAN PEMANTAPAN HUBUNGAN 

KELEMBAGAAN PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN KORUPSI 

Kebijakan 

Peraturan Presiden No.55/2012 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka 

Panjang dan Jangka Menengah merupakan dokumen penyearah 

dalam rangka upaya penanganan korupsi melalui strategi yang lebih 

komprehensif, baik yang sifatnya pencegahan maupun penindakan. 

Hasil Pelaksanaan 

Wujud penting pelaksanaan strategi nasional adalah telah 

ditetapkannya aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi  

melalui Inpres No.17/2012 untuk aksi PPK tahun 2012 dan Inpres 

No.1/2013 untuk aksi PPK tahun 2013. Di dalam Inpres ini, telah 

ditetapkan 265 aksi dengan melibatkan 48 K/L dan juga pemerintah 

daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hingga Maret 2013 

telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan 

Stranas PPK, seperti dilakukannya pembahasan indeks penegakan 

hukum dan penyelamatan aset hasil tipikor, koordinasi penyusunan 

sistem pemantauan indikator keberhasilan Stranas PPK, dan 

koordinasi intensif pencapaian rencana aksi PPK baik ditingkat pusat 

maupun daerah. 

Sesuai dengan amanat Perpres No.55/2012, pada tahun 2012 

telah dilakukan survei perilaku anti korupsi (SPAK) untuk 

penyusunan baseline data dengan sampel 10.000 rumah tangga yang 

tersebar di 170 kabupaten/kota di 33 provinsi. Hasil SPAK 2012, 

salah satunya adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 

2012 yang menggambarkan dinamika persepsi masyarakat terhadap 

korupsi, anti korupsi atau permisif terhadap perilaku koruptif. Hasil 
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survei tersebut, nilai IPAK tahun 2012 adalah 3,6 atau dapat 

dikategorikan sebagai anti korupsi. 

Dalam rangka memastikan pelaksanaan aksi PPK tahunan dan 

pelaksanaan pencapaian sasaran dalam strategi nasional pencegahan 

dan pemberantasan korupsi, baik jangka menengah maupun panjang, 

telah disusun Permen Perencanaan Pembangunan Nasional 

No.1/2013 tentang Tata Cara Kordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan 

Pelaporan Stranas PPK. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Korupsi selama tahun 2012 masih diwarnai oleh kasus suap 

maupun korupsi baik di kalangan aparatur negara maupun lembaga 

legislatif. Dalam konteks itu, penyelamatan dan pengembalian 

kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih 

dirasakan tidak sebanding dengan kerugian negara. Penguatan 

koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, serta K/L terkait 

penting dilakukan untuk penanganan pelacakan aset, pembekuan 

aset, dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mensinergikan 

segala upaya dan langkah untuk memerangi praktek korupsi di 

Indonesia. Langkah tindak lanjut untuk mempercepat 

pengintegrasian upaya pencegahan pemberantasan korupsi adalah 

pemetaan dan pengharmonisasian peraturan perundangan yang 

berpotensi terjadinya kasus korupsi, penyempurnaan dan perbaikan 

sistem manajemen kinerja, peningkatan integritas aparatur negara 

serta meningkatkan upaya-upaya pencegahan lainnya melalui 

penyebarluasan pendidikan dan pelatihan anti korupsi yang 

terintegrasi kedalam kurikulum pendidikan. Penindakan terhadap 

kasus korupsi perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang intensif 

antara aparat penegak hukum dan supervisi yang dilakukan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk mendukung upaya 
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pencegahan, sedang dikembangkan Sistem Integrasi Nasional (SIN) 

sebagai salah satu langkah strategis dalam Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sebagai dasar penyusunan 

SIN, telah dilaksanakan kajian terhadap sistem atau peraturan baru 

potensial/rawan korupsi dan berupaya menghasilkan rekomendasi/ 

saran perbaikan lebih lanjut. Ke depan, pemantauan pelaksanaannya 

akan dilakukan oleh KPK sebagai koordinator. 

Penindakan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dalam 

strategi penindakan yang terintergrasi terhadap kasus-kasus korupsi 

besar atau yang menarik perhatian masyarakat (grand corruption). 

Sedangkan, penanganan kasus non grand corruption dilakukan oleh 

KPK atau dilimpahkan kepada aparat penegak hukum lain dengan 

mekanisme koordinasi dan supervisi. 

Upaya untuk mensosialisasikan strategi nasional PPK terus 

dilakukan pada semua lembaga guna mendorong pelaksanaan PPK. 

Sasarannya, pada suatu saat nanti, semua lembaga pemerintah pusat 

dan daerah mampu melaksanakan perannya masing-masing dalam 

rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

2.12.4 PENGUATAN PERLINDUNGAN HAM 

Kebijakan 

Pengintegrasian berbagai program dan kegiatan penguatan dan 

perlindungan HAM di Indonesia dengan dasar hukum Perpres 

No.23/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

(RAN HAM) 2011-2014. 

Hasil Pelaksanaan 

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan pelatihan HAM dengan 

peserta anggota panitia pelaksana RAN HAM yang berada di 11 

provinsi, siswa siswi SMU di wilayah DKI Jakarta dan masyarakat 
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luas seperti wakil dari instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, 

tokoh perempuan, akademisi dan LSM. Hingga Juni 2013, telah 

dilakukan kegiatan diseminasi HAM di 49 kabupaten. 

Secara umum dikenali adanya antusiasme positif aparat 

penegak hukum untuk mengetahui dan melaksanakan peraturan 

perundangan yang berperspektif HAM. Kerja sama di bidang HAM 

juga telah dilaksanakan dengan sejumlah K/L dan pemda, antara lain 

dengan penandatangan 21 MoU berkaitan dengan kerja sama 

pelatihan dan diseminasi HAM. Terkait dengan pelayanan 

pengaduan pelanggaran HAM, sampai dengan akhir tahun 2012, total 

pengaduan yang diterima adalah 6.284 pengaduan, yang 

diklasifikasikan menjadi 10 hak dasar berdasarkan UU No.39/1999 

tentang HAM, UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan 

UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.  

Pada tahun 2012, Pemerintah telah menyerahkan Rancangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kepada 

DPR RI untuk dibahas. Melalui Daftar Inventarisasi Masalah yang 

telah disusun, diharapkan, kedua rancangan hukum tersebut 

mengintegrasikan perspektif perlindungan bagi perempuan korban 

kekerasan. Selanjutnya, telah disampaikan masukan dalam 

pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Keadilan dan 

Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang menegaskan, bahwa RUU 

tersebut ditujukan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan tindakan 

kesetaraan dan keadilan gender oleh semua unsur dalam Negara, 

meliputi Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, Korporasi dan Masyarakat 

Sipil; serta menegaskan peran National Human Rights Institutions 

sebagai pemantau pelaksanaan RUU ini. 

Berdasarkan laporan pelanggaran HAM, pengaduan tertinggi 

ditujukan pada lembaga Kepolisian, korporasi, dan pemerintah 

daerah. Peningkatan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran 

HAM telah difasilitasi dengan pengembangan sistem pengaduan 
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online Complaint Handling System (CHS). Hingga saat ini, sistem 

tersebut masih dalam tahap uji coba. Sistem ini akan membantu 

Komnas HAM untuk memperoleh data yang akurat dan sebagai 

bahan pengembangan kebijakan dalam penanganan kekerasan di 

bidang HAM di masa mendatang. Diharapkan, CHS dapat bekerja 

dengan optimal sehingga mempermudah penanganan kasus, 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan, dan mengetahui proses penanganan pengaduan. 

Di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan, total 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima di tahun 2012 

adalah sekitar 216 ribu kasus. Kekerasan di ranah personal 

merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi disamping 

kekerasan di ranah komunitas yang mengalami peningkatan 

signifikan dibanding tahun lalu, yakni 4,4 persen yang merupakan 

bentuk kekerasan seksual. Hingga Juni 2013, terdapat 868 pengaduan 

tindak kekerasan terhadap perempuan yang disampaikan masyarakat. 

Untuk mengurangi bentuk kekerasan terhadap perempuan 

(KtP), berbagai upaya advokasi telah dilakukan, seperti dukungan 

untuk penyusunan MoU sebagai basis perlindungan integratif dan 

sistemik bagi korban KtP. Dalam hal ini, telah ada bentuk 

Kesepakatan Bersama Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban 

Kekerasan untuk mengawal Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, 

pelaksanaan Kurikulum HAM dan Gender untuk Aparat Penegak 

Hukum, serta pemantauan dan evaluasi upaya pemberian akses 

keadilan bagi perempuan. Instansi yang terlibat dalam kesepakatan 

tersebut adalah Komnas Perempuan, Kepolisian Negara RI, 

Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Perhimpunan Advokat 

Indonesia. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Tugas pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan 

penghormatan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab 

negara, terutama pemerintah, dan diperlukan pula peran serta seluruh 

masyarakat. Mengingat, ruang lingkup pembangunan HAM yang 

luas, maka diperlukan pemahaman yang baik terhadap isu HAM dari 

seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan HAM tidak hanya 

terbatas pada masalah kekerasan aparat negara terhadap masyarakat. 

Namun, banyak aspek lain yang perlu diperhatikan, antara lain, 

masalah pemenuhan hak dasar yang meliputi hak atas pangan, hak 

atas pendidikan, dan hak atas pelayanan kesehatan yang layak. 

Komitmen dan peran serta semua pihak diperlukan untuk 

merealisasikannya. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi 

pelaksanaan Perpres No.22/2011 tentang RAN HAM 2011-2014. 

Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan 

RAN HAM dimasa mendatang. Selain itu, proses harmonisasi 

kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berlandaskan kepada 

HAM terus diupayakan. Selanjutnya, komitmen Legislatif dan 

Eksekutif terhadap pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan, 

dan pemulihan sangat diperlukan, agar RKUHP dan RKUHAP 

mampu mengintegrasikan perspektif perlindungan perempuan korban 

kekerasan, disamping komitmen agar RUU KKG dapat diselesaikan 

pembahasannya. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur 

negara, termasuk aparat penegak hukum, perlu dilakukan secara 

berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak 

berbenturan dengan prinsip-prinsip pemenuhan dan perlindungan hak 

masyarakat Indonesia pada khususnya.   
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2.12.5 PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN 

NASIONAL 

Kebijakan 

Dalam upaya memberdayakan industri pertahanan nasional, 

kebijakan yang melandasi kegiatan pembangunan diarahkan untuk 

meningkatkan pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi 

kemandirian pertahanan, melalui peningkatan pengadaan alat utama 

sistem persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 

alat utama (Alut) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan 

secara simultan meningkatkan penelitian dan pengembangan, serta 

dukungan pendanaannya.  

Hasil Pelaksanaan 

Kebijakan yang mewajibkan pengadaan alutsista yang sudah 

dapat diproduksi di dalam negeri itu mulai berdampak positif 

terhadap industri pertahanan nasional. Posisi Komite Kebijakan 

Industri Pertahanan dan high level committee semakin strategis 

dalam menentukan jenis dan produk alutisista yang akan diadakan di 

dalam negeri. Sistem pengadaan yang mewajibkan transfer of 

technology, sebagai amanat UU No.16/2012 tentang Industri 

Pertahanan, dapat mempercepat laju peningkatan kapasitas dan 

kemampuan industri pertahanan nasional. Alutsista hasil industri 

pertahanan nasional yang sudah masuk dalam tabel alutsista TNI dan 

Polri diantaranya adalah: Fast Patrol Boat 57 M, Landing Platform 

Dock 100 M, KCR 40 M, Kapal Angkut Tank, Torpedo SUT, Heli 

NBell 412, CN-235 MPA, Senjata SS1 dan SS2 berbagai varian, 

serta Panser Anoa 6x6. Sementara itu, saat ini sedang dibangun 3 

unit platform KCR 60 M yang diharapkan menjadi pelopor 

bangkitnya kemandirian kapal perang Indonesia. Adapun, kerja sama 

Indonesia dan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat tempur KF-

X/IF-X, telah menyelesaikan technology development phase, namun 
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demikian rencana tahap engineering and manufacturing development 

sementara ditunda terkait adanya perubahan pimpinan di Korea 

Selatan pada tahun 2014. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Sumber daya manusia industri pertahanan Indonesia, 

khususnya dalam hal konsep dan disain, telah mencapai taraf 

internasional, yang ditunjukan oleh kemampuan berkolaborasi 

dengan baik antara tenaga Indonesia dan Korea Selatan pada proyek 

pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Namun, sebagai 

konsekuensi tuntutan alutsista untuk menggunakan teknologi tinggi 

dan modern, pada saat memasuki tahap produksi masih terkendala 

dengan bahan baku dikarenakan belum siapnya industri hulu. 

Akibatnya, sebagian besar komponen alutsista masih harus diimpor. 

Dengan diberlakukannya UU No.16/2012 diharapkan akan mampu 

mengatasi permasalahan bahan baku industri pertahanan tersebut. 

Guna mendukung kemandirian alutsista TNI dan alut Polri, 

serta mendukung pencapaian postur dan struktur pertahanan pada 

skala minimum essential force, maka tindak lanjut yang diperlukan 

adalah dengan meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan 

nasional dengan kegiatan pokok meliputi: (1) Penelitian dan 

pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan udara; (2) 

Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi; (3) Penyelenggaraan 

penelitian dan pengembangan alat Polri; serta (4) Produksi alutsista 

industri dalam negeri.  

2.13 PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG 

PEREKONOMIAN 

Prioritas Nasional Lainnya Bidang Perekonomian pada tahun 

2012-2013 mencakup empat hal, yaitu industri pengolahan 

nonmigas, kerja sama ekonomi internasional, ketenagakerjaan, 

pengembangan koperasi dan UMKM. 
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2.13.1 INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS 

Kebijakan 

Arah kebijakan dalam pengembangan klaster industri berbasis 

pertanian, oleokimia (industri hilir kelapa sawit/IHKS) adalah: (1) 

Penerapan bea keluar crude palm oil; (2) Fasilitas tax holiday dan tax 

allowance; (3) Pembebasan bea masuk impor mesin, serta barang 

dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam 

rangka penanaman modal; serta (4) Promosi investasi IHKS. 

Hasil Pelaksanaan 

Capaian pengembangan klaster industri berbasis oleokimia, 

antara lain: (1) Ditetapkannya Kawasan Industri Sei Mangkei sebagai 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui PP No.29/2012; (2) 

Terlaksananya promosi investasi IHKS di dalam negeri, yaitu Jakarta 

dan Pekanbaru, dan luar negeri, yaitu Asia (Dubai) dan Eropa 

(Jerman dan Rusia); (3) Tersusunnya feasibility study Pembangunan 

Tangki Timbun Curah Cair di Maloy, Kalimantan Timur; (4) 

Terselesaikannya Kajian Pembangunan Klaster IHKS Gelombang II 

di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua; (5) 

Meningkatnya utilisasi kapasitas produksi minyak goreng, dari 45 

persen menjadi 75 persen; (6) Beroperasinya Pembangkit Listrik 

Tenaga Biomassa Sawit berkapasitas 2x3,5 MW di Sei Mangkei; (7) 

Terselesaikannya pembangunan 1 unit Pabrik Pengolahan Palm 

Kernel Oil berkapasitas umpan 400 ton/hari Kernel Sawit di Sei 

Mangkei; (8) Dilaksanakannya koordinasi dalam rangka fasilitasi 

pengembangan klaster IHKS di Balikpapan, Kalimantan Timur; (9) 

Dilakukannya koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum 

untuk penyediaan infrastruktur (jalan dan air) di Maloy terkait 

rencana pembangunan tangki timbun tahun anggaran 2014; dan (10) 

Dilaksanakannya pameran dan forum bisnis dalam rangka promosi 
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investasi IHKS, yakni pameran High Level Panel Millennium 

Development Goals (MDGs) di Denpasar dan Annual Investment 

Meeting di Dubai pada tanggal 1-3 Mei 2013. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama dalam pengembangan klaster industri 

oleokimia khususnya yang berada di KEK dan kawasan industri 

adalah lambatnya penyelesaian masalah pertanahan, seperti 

perubahan status lahan dari hak guna usaha menjadi hak pemanfaatan 

lahan. Selain itu, belum memadainya infrastruktur pendukung 

kawasan/klaster industri, seperti pelabuhan, jalan akses, angkutan 

kereta api, listrik, dan gas bumi.  

Tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian pengembangan 

klaster industri oleokimia khususnya yang berada di KEK dan 

kawasan industri adalah koordinasi yang intensif dengan K/L terkait 

khususnya untuk penyelesaian RTRW, penyediaan infrastruktur, 

serta jaminan penyediaan bahan baku melalui insentif fiskal dan 

insentif lainnya. 

2.13.2 KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL 

Kebijakan 

Kebijakan dalam kerja sama ekonomi internasional diarahkan 

untuk: (1) Memanfaatkan momentum Keketuaan dan 

Ketuanrumahan Indonesia pada kedua forum World Trade 

Oragnization (WTO) dan Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC) untuk membawa kepentingan nasional dan mendorong 

aktivitas perekonomian domestik; (2) Mendorong terciptanya sistem 

perdagangan multilateral dan regional yang saling menguntungkan 

dan nondiskriminatif dengan tetap mengedepankan kepentingan 

untuk meningkatkan ekonomi nasional; (3) Meningkatkan 
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koordinasi antar-K/L untuk mendorong pencapaian Scorecard 

ASEAN Economic Community (AEC); serta (4) Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian Scorecard AEC 

secara berkala oleh Pemerintah Indonesia. 

Hasil Pelaksanaan 

Dalam rangka peningkatan peran dan kemampuan diplomasi 

perdagangan internasional, telah terpenuhi target 117 persen atau 

260 dokumen perundingan perdagangan internasional pada tahun 

2012. Indonesia akan terus meningkatkan peranannya dalam proses 

perundingan WTO. Saat ini, Indonesia selalu aktif dalam 

pembahasan green room, yakni diskusi tertutup diantara pemain 

kunci WTO untuk mengatasi kebuntuan perundingan. Kesediaan 

Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri WTO IX 

pada Desember 2013, di Bali, merupakan salah satu upaya 

Indonesia untuk mengatasi kebuntuan perundingan Doha 

Development Agenda (DDA). Apabila kebuntuan terus berlangsung, 

maka kepentingan Indonesia yang diperjuangkan bersama negara 

lainnya juga akan sulit untuk dicapai. Saat ini, perundingan masih 

berlangsung di Geneva untuk mempersiapkan deliverables selama 

ketuanrumahan Indonesia tahun 2013, yang mencakup isu runding 

least developed countries (LDC) package, trade facilitation, dan isu 

pertanian. Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia 

Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri WTO IX 

Tahun 2013 telah ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2013. Saat ini 

sedang dilakukan finalisasi terhadap Rancangan Keputusan Menteri 

Perdagangan dan Ketua Tim Pelaksana tentang Tim Pelaksana dan 

Satuan Tugas Penyelenggaraan KTM WTO IX. 

Di bawah keketuaan Indonesia pada tahun 2013, anggota 

APEC menyetujui usulan Indonesia agar tema pokok APEC tahun 

2013 adalah Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth (Asia-

Pasifik yang Berdaya-tahan sebagai Mesin Pertumbuhan Dunia) 

dengan 3 prioritas, yaitu: (1) Attaining the Bogor Goals; (2) 
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Sustainable Growth with Equity; dan (3) Promoting Connectivity. 

Tema ini diusulkan dengan pertimbangan bahwa proses integrasi 

ekonomi yang berlangsung saat ini tidak hanya menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi juga mengundang 

tantangan baru antara lain bagi usaha kecil menengah, pebisnis 

pemula, wanita pengusaha, dan kelompok masyarakat yang 

terpinggirkan oleh proses globalisasi. Oleh karena itu, apabila 

APEC ingin mempertahankan atau meningkatkan kontribusinya 

kepada pertumbuhan ekonomi dunia, APEC harus dapat 

mengembangkan program kerja yang dapat menjembatani jurang 

perbedaan. Dengan demikian, terwujud suatu komunitas yang 

memiliki daya tahan yang tinggi menghadapi gejolak perekonomian 

dunia.  

APEC Ministers Responsible for Trade Meeting telah 

diselenggarakan pada tanggal 20-21 April 2013, di Surabaya. Hasil 

pertemuan tingkat menteri ini akan dirumuskan menjadi butir-butir 

kesepakatan APEC Leaders pada pertemuan APEC Economic 

Leaders’ Meeting (AELM) yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-

8 Oktober 2013, di Bali. 

Indonesia saat ini terus meningkatkan kesiapan dalam 

mewujudkan AEC tahun 2015. Kerja sama ASEAN menuju AEC 

berbeda dari kerja sama lain dalam bentuk free trade agreement. 

ASEAN Economic Community merupakan bagian dari upaya 

pembentukan ASEAN Community yang terdiri dari: (1) Masyarakat 

Politik-Keamanan ASEAN; (2) Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan 

(3) Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Para pemimpin ASEAN 

telah menyepakati AEC Blueprint, yang memberikan rincian 

langkah-langkah strategis beserta empat fase kerangka waktu 

pencapaiannya. Pada setiap fase dijabarkan langkah-langkah yang 

harus ditempuh pada keempat pilar AEC, yakni: (1) Pasar tunggal 

dan basis produksi regional; (2) Kawasan yang berdaya saing; (3) 

Kawasan dengan pembangunan yang berkeadilan; dan (4) Kawasan 
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yang terintegrasi dengan perekonomian dunia. Untuk mengevaluasi 

pelaksanaan AEC Blueprint, ASEAN menerapkan mekanisme 

scorecard yang intinya mengukur tingkat pencapaian setiap negara 

anggota ASEAN maupun ASEAN secara kolektif untuk keempat 

fase di atas. Selama periode 2008 hingga Februari 2013, Indonesia 

mencatatkan tingkat implementasi sebesar 81 fase, yaitu telah 

melaksanakan 290 dari 358 langkah menuju AEC 2015. 

Disamping itu, Indonesia saat ini merupakan country 

coordinator untuk ASEAN RCEP, yang merupakan prakarsa 

terbesar kedua setelah AEC 2015 dan direncanakan untuk 

diimplementasikan pada tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut, 

RCEP Joint Statement The First Meeting of Trade Negotiating 

Committee yang merupakan negosiasi tahap pertama antara 10 

negara anggota ASEAN dengan 6  negara mitra dagang ASEAN, 

yaitu Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia 

Baru telah diselenggarakan di Brunei Darussalam untuk 

menyelesaikan format RCEP pada tahun 2015.  

Dalam kerangka ASEAN pada tahun 2012 telah 

ditandatangani sejumlah perjanjian, yaitu: (1) ASEAN Agreement 

on Movement of Natural Person; (2) Protocol to Incorporate 

Technical Barriers to Trade And Sanitary and Phytosanitary 

Measures into the Agreement on Trade in Goods of the Framework 

Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the 

Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of 

China; serta (3) The Third Protocol to Amend the ASEAN-China 

Framework Agreement. 

Sejumlah MoU, agreement, dan protocol kerja sama bilateral 

telah ditandatangani pada tahun 2012, antara lain: (1) MoU between 

the Ministry of Trade (MoT) of the Republic of Indonesia and the 

Ministry of Foreign Affairs Trade and Integration of the Republic of 

Ecuador on Trade and Investment Cooperation; (2) MoU between 

MoT of the Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Trade 
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and Tourism of the Republic of Peru on Trade Promotion Activities; 

(3) MoU between MoT of the Republic of Indonesia and the 

Ministry of Commerce of the Kingdom of Cambodia on Rice Trade; 

(4) MoU Among The Governments of the participating member 

states of ASEAN on The Second Pilot Project for The 

Implementation of a Regional Self-Certification System; (5) MoU 

antara Indonesia-Vietnam yang merupakan kesepakatan Pemerintah 

Vietnam memperpanjang masa penyediaan beras untuk Indonesia 

dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2017; serta (6) Preferential 

Trade Agreement (PTA) Indonesia-Pakistan. 

Dalam kerja sama ekonomi yang komprehensif, Indonesia 

sedang melanjutkan perundingan dalam kerangka Indonesia-EFTA 

CEPA  yang telah memasuki rangkaian perundingan putaran ke-7, 

dan Indonesia-Australia CEPA yang telah menyelesaikan rangkaian 

perundingan putaran pertamanya. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama internasional 

antara lain pemenuhan scorecard AEC 2015 yang masih 

memerlukan koordinasi yang intensif antar-K/L. Selain itu, 

sosialisasi dan dukungan kepada dunia usaha perlu lebih 

ditingkatkan agar pemanfaatan AEC untuk kepentingan nasional 

menjadi optimal. 

Terkait dengan kerja sama internasional, kesediaan Indonesia 

menjadi tuan rumah KTM WTO IX merupakan kontribusi Indonesia 

untuk ikut membangun sistem perdagangan multilateral yang lebih 

adil. Diharapkan dengan tumbuhnya kembali kepercayaan terhadap 

sistem yang dibangun di bawah WTO ini kecenderungan ke arah 

proteksionisme akan dapat dikurangi dan semua negara kembali 

pada disiplin yang ditegakkan oleh perjanjian-perjanjian WTO. Hal 

ini dapat dicapai apabila mandat dari DDA dapat diwujudkan, yakni 

sistem perdagangan multilateral yang lebih akomodatif terhadap 

kebutuhan negara-negara berkembang dan LDC. Pengajuan diri 
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Indonesia sebagai tuan rumah ini merupakan langkah yang strategis 

sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam melakukan upaya 

penguatan sistem perdagangan multilateral, serta untuk 

meningkatkan peran diplomasi perdagangan dalam hal penyelesaian 

permasalahan dan sengketa perdagangan internasional. 

Keketuaan dan ketuanrumahan Indonesia dalam APEC 2013 

akan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk mengedepankan 

kepentingan Indonesia dalam konteks kawasan Asia Pasifik. 

Pencapaian prioritas APEC tahun 2013 tersebut perlu didukung oleh 

deliverables yang sesuai dan konsisten. Oleh sebab itu,  Pemerintah 

Indonesia akan mengawal pencapaian deliverables selama proses 

rangkaian pertemuan tingkat subfora dan fora hingga pertemuan 

tingkat menteri dan pemimpin ekonomi. Untuk itu, koordinasi dan 

komunikasi yang intensif antara instansi pemerintah terkait menjadi 

hal yang penting untuk dilaksanakan. 

2.13.3 KETENAGAKERJAAN 

Kebijakan 

Sebagai upaya penurunan jumlah penganggur usia muda, 

program-program penciptaan lapangan kerja tahun 2013 diarahkan 

pada kaum muda, sehingga penciptaan kesempatan kerja khususnya 

tenaga kerja muda menjadi salah satu isu strategis RKP 2013. 

Kebijakan yang dilakukan adalah: (1) Pemberian kesempatan kedua 

kepada siswa yang meninggalkan sekolah lebih awal, (2) 

Peningkatan keahlian untuk dapat bekerja, (3) Peningkatan kualitas 

pemagangan berdasarkan kebutuhan perusahaan, (4) Perluasan 

kesempatan bagi kaum muda untuk berusaha, dan (5) Peningkatan 

akses layanan informasi peluang kerja. Kebijakan tersebut 

dilaksanakan oleh setidaknya 14 K/L dalam bentuk kegiatan 

pelatihan, magang, kewirausahaan, dan pelayanan informasi pasar 

kerja. 
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Kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja 

Indonesia (TKI) diarahkan pada: (1) Peningkatan fasilitasi dan 

perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja, (2) 

Pembangunan pos pelayanan TKI di tingkat kecamatan di 123 

kabupaten/kota kantong TKI, dan (3) Pendelegasian kewenangan 

pelayanan penempatan calon TKI kepada pemerintah daerah.  

Hasil Pelaksanaan 

Terkait isu strategis penciptaan kesempatan kerja khususnya 

tenaga kerja muda, Indonesia telah membentuk Indonesian Youth 

Employment Network (IYEN) sejak tahun 2011, yang berfungsi 

untuk menggalang kerja sama antara K/L, pengusaha, pekerja, 

masyarakat sipil, dan organisasi kaum muda. Selanjutnya, IYEN 

menyediakan kerangka kerja berbagi pengetahuan untuk 

memfasilitasi hubungan antarpemangku kepentingan dalam 

menghadapi tantangan lapangan kerja bagi kaum muda. Selain itu, 

IYEN telah menyusun rencana aksi program untuk menciptakan 

lapangan kerja bagi kaum muda, mengevaluasi program-program 

untuk kaum muda, dan membangun komitmen bersama penanganan 

tenaga kerja kaum muda, termasuk mengeksplorasi program dan 

kegiatan dari kelembagaan (nonpemerintah) yang ada. Tahun 2012, 

IYEN menggalang kerja sama melalui sinergi pusat-daerah, 

terutama di provinsi/kabupaten yang angka pengangguran usia 

mudanya termasuk tinggi.  

Berdasarkan Tabel 2.13.1, pada tahun 2013, jumlah tenaga 

kerja yang dilatih dalam rangka peningkatan keahlian untuk bekerja 

sekitar 503 ribu orang, jumlah tenaga kerja yang melaksanakan 

pemagangan dengan fasilitasi pemerintah sekitar 35 ribu orang, dan 

jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan kewirausahaan 

sekitar 52 ribu orang. 
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TABEL 2.13.1 

PENCAPAIAN ISU STRATEGIS PENCIPTAAN 

KESEMPATAN KERJA KHUSUSNYA TENAGA KERJA 

MUDA TAHUN 2011-2013 
 

No. Kegiatan/ Indikator 
Tahun 

2011 2012 2013*) 

1. Peningkatan keahlian untuk 

bekerja 

449.099 395.434 502.880  

2. Peningkatan kualitas pemagangan 

berdasarkan kebutuhan industri 

34.150 58.500 34.750 

3. Peningkatan akses berusaha dan 

berwirausaha bagi tenaga kerja 

muda 

40.367 32.530 52.080  

Sumber: K/L Penyelenggara.     

Catatan: *) Target 2013 

Pada tahun 2012 Pemerintah telah memfasilitasi sekitar 494 

ribu TKI, dengan proporsi 258 ribu TKI formal (52 persen) dan 236 

ribu TKI informal (48 persen). Meningkatnya proporsi TKI formal 

menjadi 52 persen dari 46 persen pada tahun 2011, karena adanya 

kebijakan pemerintah untuk melaksanakan moratorium pengiriman 

TKI informal ke negara yang tidak dapat memberikan perlindungan 

kepada TKI, yaitu Arab Saudi, Suriah, Jordania, Kuwait, dan 

Malaysia. Walaupun, jumlah pengiriman TKI menurun 

dibandingkan dengan tahun 2011, tetapi jumlah remitansi tahun 

2012 meningkat menjadi USD7,0 miliar dari tahun 2011sebesar 

USD6,7 miliar. Hingga April 2013, telah difasilitasi sekitar 192 ribu 

TKI, dengan proporsi 103 ribu TKI formal (54 persen) dan 89 ribu 

TKI informal (46 persen), dari target penempatan tahun 2013 

sebanyak 600 ribu TKI. Remitansi hingga April 2013 mencapai 

USD2,5 miliar. 
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Untuk mendukung pelayanan penempatan dan perlindungan 

TKI di luar negeri, telah dikembangkan sistem pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI yang terhubung secara online di 

438 kabupaten/kota di 29 provinsi. Sistem tersebut  meliputi: (1) 

Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; (2) Sistem 

Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja 

Indonesia; (3) Sistem Pelayanan Pengaduan Tenaga Kerja Indonesia 

(CRISIS CENTER); (4) Sistem Informasi Potensi Pasar Kerja dan 

Pendaftaran Pencari Kerja ke Luar Negeri (Info Kerja); dan (5) Data 

Warehouse BNP2TKI. 

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan 

pemeriksaan kesehatan bagi calon TKI, telah diberlakukan Perpres 

No.64/2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon 

Tenaga Kerja Indonesia yang mengatur tentang standar pemeriksaan 

kesehatan dan tes psikologi untuk calon TKI. Hal ini ditujukan agar 

pemalsuan sertifikat hasil pemeriksaan kesehatan calon TKI dapat 

dihindari.  

Pada tahun 2012, jumlah pengaduan melalui telepon yang 

masuk ke crisis center TKI sebanyak 5.479 telepon dan 3.726 kasus 

valid, dengan 3.221 kasus telah diselesaikan dan sisanya masih 

dalam proses. Hingga Juni 2013, jumlah pengaduan melalui telepon 

yang masuk sebanyak 9.299 pengaduan.  

Sementara itu, dalam rangka amandemen UU No.39/2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri, pada tanggal 2 Agustus 2012 Presiden menandatangani 

Ampres No.R/57/Pres/08/2012 perihal penunjukan wakil 

pemerintah untuk pembahasan UU No.39/2004 di DPR RI. Presiden 

menugaskan enam kementerian untuk mewakili Pemerintah, yakni 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
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Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, revisi Rancangan 

Undang-Undang (RUU) tersebut sedang dibahas bersama antara 

Pemerintah dan DPR. 

Untuk membantu calon TKI dalam penyediaan pembiayaan 

untuk proses prapenempatan dan penempatan di luar negeri, hingga 

April 2013 telah disalurkan KUR-TKI sebesar Rp.50,1 miliar bagi 

4.203 TKI. Selanjutnya, untuk mendekatkan pelayanan kepada 

calon TKI, telah dipersiapkan pembangunan pos pelayanan TKI 

tingkat kecamatan di 123 kabupaten/kota kantong TKI. 

Pelaksanaan pengembangan koperasi dan UMKM  hingga 

semester I- 2012, diantaranya, ditunjukkan dengan  pertumbuhan 

jumlah anggota koperasi aktif (62,4 persen) yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif (4,2 persen). Hal ini 

menunjukkan peningkatan kesadaran dan motivasi masyarakat 

untuk berkoperasi yang memberikan dampak pada (1) Peningkatan 

volume usaha koperasi (25,4 persen) dan (2) Peningkatan serapan 

tenaga kerja koperasi (4,3 persen). Peningkatan kinerja 

kelembagaan koperasi ditunjukkan oleh proporsi koperasi aktif yang 

menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) menjadi 47,4 persen 

pada tahun 2012, meningkat 9,2 persen dari tahun sebelumnya. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama dalam pelaksanaan isu strategis 

penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda adalah 

belum kuatnya koordinasi antarlembaga pemerintah maupun antara 

pemerintah dan swasta. Tindak lanjut yang diperlukan adalah lebih 

mengintensifkan pelaksanaan kegiatan, antara lain, dalam penentuan 

target, penajaman program, dan sinergi pelaksanaan kegiatan. 

Permasalahan terkait penempatan dan perlindungan TKI, 

antara lain, belum terintegrasinya sistem informasi TKI secara 

menyeluruh ke dalam sistem online yang telah dibangun oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selama ini, 



 

 

BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 2-133 
 

pengintegrasian masih dilakukan terbatas pada masing-masing K/L 

terkait secara bilateral. Oleh karenanya, tindak lanjut yang 

dilakukan berupa peningkatan koordinasi antar-K/L terkait untuk 

mengintegrasikan sistem di berbagai K/L dengan menggunakan 

SIM-TKI yang telah dibangun. Selain itu, hingga Juni 2013, 

pembahasan revisi UU No.39/2004 antara Pemerintah dan DPR 

belum memperoleh titik temu. Agar revisi UU ini dapat diselesaikan 

pada tahun ini, Pemerintah dan DPR akan lebih intensif melakukan 

diskusi. 

2.13.4 PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM 

Kebijakan 

Langkah kebijakan yang diambil untuk mendukung 

pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 

(KUMKM) difokuskan pada peningkatan daya saing melalui 

peningkatan kapasitas yang ditopang dengan mekanisme penguatan 

kelembagaan. Kebijakan peningkatan kapasitas diarahkan untuk 

meningkatkan produktivitas dan mutu produk yang dihasilkan oleh 

KUMKM dan kapasitas KUMKM untuk menjadi mitra investasi. 

Dua kebijakan tersebut didukung dengan kebijakan penguatan 

kelembagaan yang diarahkan untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan 

dan jangkauan sarana dan prasarana usaha melalui pengembangan 

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan revitalisasi 

pasar tradisional; (2) Pengembangan sistem informasi konsolidasi 

kargo UKM ekspor, dan ujicobanya di pelabuhan laut utama; (3) 

Revitalisasi koperasi; (4) Penguatan sistem informasi melalui Survei 

Nasional UMKM; dan (5) Penataan peraturan perundang-undangan.  

Hasil Pelaksanaan 

Terkait pelaksanaan pengembangan KUMKM, hingga 

semester I 2012, pertumbuhan anggota di koperasi aktif  menjadi 

62,4 persen, atau meningkat 4,2 persen dibandingkan pada periode 
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2011-2012. Hal ini  menunjukkan peningkatan kesadaran dan 

motivasi masyarakat untuk berkoperasi, yang berdampak pada 

peningkatan volume usaha koperasi sebesar 25,4 persen, dan 

peningkatan serapan tenaga kerja koperasi sebesar 4,3 persen. 

Kinerja kelembagaan koperasi juga meningkat, seperti ditunjukkan 

oleh proporsi koperasi aktif yang menjalankan Rapat Anggota 

Tahunan menjadi 47,4 persen pada tahun 2012, dari 43,4 persen 

tahun 2011. 

Kontribusi UMKM pada pembentukan Produk Domestik 

Bruto tahun 2012 mencapai 59,1 persen. Perkembangan positif juga 

ditunjukkan oleh perkembangan unit usaha yang ditandai dengan 

peningkatan jumlah usaha menengah yang tercatat paling tinggi 

(10,7 persen), diikuti oleh pertumbuhan jumlah usaha kecil (4,5 

persen). Kondisi ini menunjukkan perbaikan dalam struktur pelaku 

usaha di Indonesia, yang selama ini masih didominasi oleh usaha 

mikro. Kapasitas usaha kecil untuk menyerap tenaga kerja tercatat 

tumbuh paling besar, yaitu 15,7 persen. Sementara itu, kontribusi 

usaha mikro tercatat masih lebih besar (39,7 persen) dibandingkan 

dengan usaha kecil (10,8 persen) dan usaha menengah (15,1 persen). 

Hasil dari upaya peningkatan daya saing KUMKM juga 

ditunjukkan oleh pencapaian beberapa kegiatan utama, diantaranya: 

(1) Pendampingan sertifikasi HKI bagi 150 UMKM, serta fasilitasi 

pendaftaran sertifikasi merek untuk 100 UMKM dan sertifikasi halal 

bagi 200 UMKM pada tahun 2012. Hingga Mei 2013, telah 

dilaksanakan pendampingan bagi 300 UMKM terkait sertifikasi 

produk; (2) Penyusunan basis data KUMKM yang memiliki potensi 

untuk menjadi mitra investasi; (3) Pengembangan PLUT-KUMKM 

di 12 provinsi dan 9 kabupaten/kota; (4) Revitalisasi 109 unit pasar 

tradisional yang dikelola oleh koperasi di 31 provinsi; (5) 

Pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UKM ekspor 

yang akan diujicobakan di Pelabuhan Perak, Surabaya; (6) Survei 

dan penyusunan koperasi yang akan direvitalisasi, dengan fokus 
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pada koperasi di sektor riil; (7) Penyiapan Survei Nasional UMKM; 

dan (8) Penyusunan 4 rancangan peraturan pelaksanaan UU 

No.17/2012 tentang Perkoperasian. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan daya 

saing KUMKM, antara lain: (1) Kurangnya motivasi KUMKM 

untuk menerapkan standarisasi produk; (2) Terbatasnya informasi 

mengenai kebutuhan mitra investasi yang melibatkan KUMKM di 

sektor-sektor tertentu; dan (3) Kurang terpadunya program dan 

kegiatan, sehingga masalah-masalah yang bersifat lintas sektor dan 

wilayah dapat ditangani secara efektif. Tantangan yang cukup besar 

juga dihadapi pascapelaksanaan revitalisasi koperasi produksi, 

terutama terkait dukungan lingkungan usaha untuk adanya 

kesetaraan peluang usaha bagi koperasi seperti dalam pengadaan 

sarana dan bahan baku produksi, serta pengolahan dan pemasaran. 

Tindak lanjut terkait daya saing KUMKM yaitu: (1) 

Perluasan pemasyarakatan dan bimbingan penerapan HKI serta 

sertifikasi merek dan halal untuk produk-produk KUMKM yang 

dilakukan melalui sinergi dengan K/L terkait; dan (2) Peningkatan 

kerja sama dengan Badan Koodinator Penanaman Modal, Badan 

Koodinator Penanaman Modal Daerah  serta asosiasi (Kamar 

Dagang Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, induk koperasi, 

dan berbagai asosiasi UMKM) dalam rangka meningkatkan peluang 

kemitraan investasi. Pelibatan berbagai pihak terkait dalam 

pengembangan desain dan cakupan layanan PLUT-KUMKM di 

setiap daerah, diharapkan pula dapat meningkatkan kerja sama dan 

sinergi diantara para pemangku kepentingan, sehingga dukungan 

bagi perkembangan usaha KUMKM dapat dilaksanakan secara 

optimal. Percepatan penyelesaian perpres terkait Perkoperasian juga 

diharapkan dapat memfasilitasi terbukanya kesempatan berusaha 

yang lebih luas bagi koperasi, terutama koperasi produksi. 



2-136 BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 
 

2.14 PRIORITAS NASIONAL LAINNYA: BIDANG 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat 

mencakup: (1) Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar; (2) 

Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan 

peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB); (3) Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan 

wisatawan nusantara; (4) Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia; 

(5) Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan 

sarana pendukung pariwisata; (6) Peningkatan kapasitas pemerintah 

dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat 

mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di 

kawasan Asia; (7) Perumusan kebijakan dan pedoman bagi 

penerapan pengarusutamaan gender dan anak oleh K/L; (8) 

Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games 

dan Olimpiade; (9) Peningkatan pembangunan karakter anak 

bangsa; dan (10) Revitalisasi gerakan pramuka. 

2.14.1 KEHIDUPAN BERAGAMA 

Kebijakan 

Langkah kebijakan pembangunan kehidupan beragama 

sebagaimana tercantum dalam RKP 2012 dan RKP 2013 diarahkan 

pada: (1) Peningkatan kerukunan umat beragama melalui 

penanganan daerah pascakonflik, optimalisasi pelaksanaan 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kerukunan, 

kebijakan pemerintah tentang pelayanan umat agama Khonghucu, 

pengembangan sikap dan perilaku keagamaan yang inklusif dan 

toleran, dialog antaragama   dan penanganan kasus aliran sempalan; 

dan (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji melalui 

pengembangan indikator kepuasan jemaah haji terhadap mutu 

penyelenggaraan haji, penyusunan rancangan undang-undang haji 
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untuk pengelolaan dana haji, dan penerapan standar ISO untuk 

penyelenggaraan haji. 

Hasil Pelaksanaan 

Sepanjang tahun 2012 hingga Juni 2013 telah dicapai 

beberapa peningkatan seperti kualitas kerukunan umat beragama, 

dengan perkembangan penting: (1) Penanganan radikalisme 

bernuansa agama berbasis lokal yang melibatkan seluruh komponen 

masyarakat termasuk pemerintah daerah dan organisasi keagamaan; 

(2) Pengiriman juru penerang agama ke daerah konflik; (3) Bantuan 

fasilitasi tempat tinggal sementara bagi para penderita konflik, 

termasuk di dalamnya memberikan konseling (trauma healing), dan 

bantuan dasar seperti pengajaran dan penghiburan di tempat 

sementara; (4) Penyelenggaraan dialog keagamaan yang melibatkan 

berbagai pemuka agama dan aktivis keagamaan dari berbagai agama 

baik tingkat regional maupun internasional; (5) Peningkatan 

efektivitas peran dan fungsi FKUB sebagai wadah dialog bersama 

umat beragama; dan (6) Fasilitasi operasional FKUB di 33 provinsi 

dan di 461 kabupaten/kota. 

Dalam pelayanan haji, pemerintah telah melakukan upaya 

efisiensi dan efektifitas meliputi: (1) Penyederhanaan pendaftaran 

haji dan upaya pengintegrasian sistem informasi haji; (2) 

Optimalisasi dana setoran awal telah digunakan untuk subsidi 

beberapa komponen haji seperti pemondokan dan katering. 

Sehingga pada tahun 2012, telah direalisasikan 98,0 persen 

pemondokan jemaah haji berada dalam radius kurang dari 2.500 

meter; (3) Peningkatan ketepatan waktu transportasi para jemaah 

haji hingga tiba di tanah air; (4) Peningkatan bimbingan dan 

penyuluhan jemaah haji hingga di tingkat kecamatan oleh Kantor 

Urusan Agama; dan (5) Pembentukan Komite Pengawas Haji 

Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan melalui 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan haji. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang peningkatan 

kerukunan umat beragama, antara lain: (1) Peraturan perundangan 

yang ada belum secara komprehensif mengakomodasi 

perkembangan di masyarakat; (2) Kurang optimalnya penerapan 

peraturan perundangan; dan (3) Belum maksimalnya pengelolaan 

partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kearifan lokal sebagai 

sistem perekat sosial. 

Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya 

peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, antara lain: (1) 

Lamanya rata-rata daftar tunggu jamaah haji yang secara nasional 

mencapai 12 tahun; (2) Masih adanya permasalahan yang berkaitan 

dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan penyelenggara 

haji khusus (PIHK); dan (3) Masih terdapat  34 kabupaten/kota yang 

belum memiliki sistem komputerisasi haji terpadu yang online dan 

161 kabupaten/kota yang belum ditingkatkan menjadi sistem  

biometrik. 

Upaya tindak lanjut yang dilakukan, antara lain: (1) 

Pengembangan sistem advokasi dan sosialisasi peraturan 

perundangan bernuansa kerukunan; (2) Penguatan peran dan 

pemberdayaan para pemuka dan umat beragama baik melalui 

peraturan perundangan maupun melalui pengembangan budaya 

berbasis kearifan lokal; (3) Peningkatan koordinasi dengan 

pemerintah Arab Saudi; (4) Peningkatan kualitas pelayanan haji, 

dan (5) Integrasi sistem informasi haji. 

2.14.2  KEPARIWISATAAN 

Kebijakan 

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan difokuskan 

pada penguatan pariwisata berbasis masyarakat dengan 

memanfaatkan potensi pariwisata bahari dan budaya. Penguatan 
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pariwisata dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat, 

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, 

kelestarian, partisipasi masyarakat, demokratis, kesetaraan, dan 

kesatuan. Lebih lanjut, pembangunan pariwisata berpegang pula 

pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan 

iptek, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan pariwisata 

diupayakan mampu mendorong peningkatan penerimaan devisa dan 

pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Hasil Pelaksanaan 

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun 

nusantara (wisnus) menunjukkan perkembangan yang baik. Jumlah 

kunjungan wisman tahun 2012 meningkat 5,2 persen dari tahun 

2011. Jumlah penerimaan devisa meningkat 6,7 persen dari 

penerimaan devisa tahun 2011. Sementara itu, jumlah perjalanan 

wisnus pada tahun 2012 sebanyak 245 juta perjalanan, dengan 

kenaikan pengeluaran sebesar 9,3 persen dari tahun 2011.  

Daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global mengalami 

peningkatan. Berdasarkan The Travel & Tourism Competitiveness 

Report 2013 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), 

peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2012 

meningkat ke posisi 70 dari 140 negara, dari peringkat 74 dari 139 

negara pada tahun 2011. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan 

kepariwisataan, antara lain: (1) Destinasi pariwisata belum 

sepenuhnya siap bersaing di pasar global; (2) Belum efektifnya 

pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata; (3) Terbatasnya 

daya saing sumber daya pariwisata; dan (4) Belum optimalnya 

sinergi antarpemangku kepentingan di pusat maupun di daerah 

dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. 
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Berdasarkan permasalahan dan dalam rangka mencapai 

sasaran pembangunan kepariwisataan, tindak lanjut yang diperlukan 

sebagai berikut: 

Pengembangan destinasi pariwisata antara lain melalui: (1) 

Pengembangan daya tarik wisata di daerah melalui pemetaan dan 

perancangan destinasi pariwisata, pembangunan fasilitas pariwisata 

dan prasarana umum, fasilitasi tata kelola destinasi pariwisata di 15 

klaster dan peningkatan aksesibilitas ke lokasi daya tarik wisata 

melalui koordinasi dengan K/L terkait; (2) Peningkatan tata kelola 

destinasi melalui program Destination Management Organization; 

(3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program 

bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat serta pengembangan 

desa wisata dengan target pada tahun 2014 adalah pengembangan 

1.342 desa untuk difasilitasi sebagai desa wisata; (4) Peningkatan 

kesadaran masyarakat untuk peduli pada kegiatan kepariwisataan 

dengan membangun dan berfokus kepada citra Indonesia yang 

bersih, indah dan aman; (5) Pengembangan industri pariwisata 

melalui fasilitasi penyusunan standar usaha pariwisata dan lembaga 

sertifikasi usaha pariwisata, serta pengembangan pola perjalanan 

wisata; (6) Peningkatan jumlah investasi pariwisata di Indonesia 

melalui forum investasi di destinasi pariwisata dan kegiatan 

penyusunan proposal investasi; kegiatan fasilitasi pertemuan bisnis 

dengan calon investor, fasilitasi pertemuan daerah dan pengembang 

di daerah, partisipasi pada ajang investasi pariwisata, promosi 

investasi pariwisata melalui media, serta penyelenggaraan Indonesia 

Tourism Investment Forum; dan penyusunan proposal investasi 

pariwisata; (7) Pengembangan destinasi wisata minat khusus alam, 

bahari, budaya, kuliner, belanja, rekreasi, hiburan, spa, kesehatan, 

wisata olahraga dan konvensi, insentif dan event; dan (8) Koordinasi 

dan perencanaan terpadu pembangunan destinasi pariwisata, 

misalnya melalui rapat kerja teknis dan forum  komunikasi 

pengembangan destinasi pariwisata. 



 

 

BAB 2 PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA 2-141 
 

Penguatan pemasaran pariwisata melalui upaya-upaya seperti: 

(1) Online interactive; community event; Visit Indonesia Tourism 

Officers (VITO); Co-Marketing; PR-ing; fasilitas consumer show; 

familiarization trip; pengembangan produk tematik (cruise, golf, 

diving, spa, kuliner, religius, dll); incentive system; penambahan 

akses (flight); peningkatan kualitas pelayanan (Airport, Taxi, VoA); 

(2) Upaya pemasaran difokuskan pada pasar-pasar tertentu, antara 

lain Australia, Cina, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, 

Timur Tengah; (3) Upaya kerja sama pemasaran atau co-marketing 

dengan pihak maskapai penerbangan, bank/lembaga keuangan, dan 

usaha pariwisata; (4) Upaya pemasaran dikonsentrasikan pada citra 

pemasaran untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan promosi yang 

ditujukan pada ceruk pasar khusus seperti kelompok-kelompok 

etnis, dan kuliner; (5) Upaya pemasaran dengan memberikan 

fasilitasi pada penyelenggaraan kegiatan khusus, seperti konvensi 

dan peningkatan kegiatan antarbatas negara; (6) Upaya pemasaran 

terintegrasi bersama pihak swasta; serta (7) Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas SDM di bidang pariwisata. 

2.14.3 PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan 

pada: (1) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam 

berbagai bidang pembangunan; dan (2) Peningkatan budaya dan 

prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil pembangunan pemuda hingga Juni 2013, antara lain: (1) 

Fasilitasi pemuda kader dalam peningkatan wawasan pemuda bagi 

sekitar 13 ribu pemuda melalui kesadaran bela negara, Jambore 

Pemuda Indonesia dan Kelompok Pemuda Sebaya dalam rangka 
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mencegah HIV/AIDS, pencegahan terhadap Narkoba, pornografi, 

dan bahaya destruktif lainnya; (2) Fasilitasi pemuda kader 

kepemimpinan bagi 20 ribu pemuda; (3) Fasilitasi pemuda kader 

kewirausahaan bagi 22 ribu pemuda dan 66 sentra kewirausahaan 

pemuda; (4) Fasilitasi pemberdayaan organisasi pemuda bagi 325 

organisasi kepemudaan; dan (5) Fasilitasi pemuda dalam pendidikan 

kepramukaan bagi 4.200 orang. 

Hasil pembangunan olahraga antara lain: (1) Meningkatnya 

prestasi olahraga, seperti perolehan 6 medali emas pada kejuaraan 

Asian Beach Games ke-3 tahun 2012 di Hayang China, dan  

perolehan 33 medali emas pada kejuaraan ASEAN School Games 

ke-4 tahun 2012 di Surabaya (Peringkat ke-2); (2) Fasilitasi 

pelatihan bagi 1.550 olahragawan andalan nasional; dan (3) 

Fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan 

pemuda dan olahraga, antara lain: (1) Rendahnya partisipasi pemuda 

dalam pendidikan dan ketenagakerjaan; (2) Belum optimalnya peran 

organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda; (3) 

Terbatasnya prasarana dan sarana kepemudaan; dan (4) Rendahnya 

kesadaran pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), HIV dan AIDS serta 

kekerasan di kalangan pemuda. 

Pembangunan olahraga masih dihadapkan pada 

permasalahan, antara lain: (1) Terbatasnya prasarana dan sarana 

keolahragaan; (2) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan 

olahraga prestasi; (3) Belum optimalnya penerapan teknologi 

olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; 

(4) Rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan 

tenaga keolahragaan yang berprestasi. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa tindak 

lanjut yang dilakukan, antara lain: (1) Meningkatkan kualitas 

pelayanan kepemudaan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan 

peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan (2) 

Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga 

yang didukung oleh prasarana dan sarana keolahragaan, serta 

penerapan dan pemanfaatan iptek 

2.14.4 KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN  

PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan 

perempuan, dan perlindungan anak pada tahun 2012-2013, 

diarahkan kepada: (1) Peningkatan perlindungan anak dari 

kekerasan dan diskriminasi; (2) Penerapan strategi pengarusutamaan 

gender (PUG), termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke 

dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh K/L, 

peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas bidang, lintas sektor, 

lintas program, lintas pelaku, dan lintas K/L, dan sistem manajemen 

data dan informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan 

kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; dan (3) 

Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai 

tindak kekerasan. 

Hasil Pelaksanaan 

Pada tahun 2012 pencapaian percepatan PUG melalui 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di 

tingkat nasional dan daerah antara lain: (1) Dilaksanakannya PPRG 

di 28 K/L di tingkat nasional; (2) Dilaksanakannya PPRG di 20 

pemerintah provinsi dengan dukungan dana dekonsentrasi; dan (3) 

Diterbitkannya Surat Edaran empat Menteri K/L Tim Penggerak, 
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yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 

2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan 

Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran 

yang Responsif Gender (PPRG). 

Dalam hal pendidikan, upaya untuk mempercepat penerapan 

PUG melalui PPRG pada tahun 2012 dilakukan dengan 

mengintegrasikan perspektif gender dalam pendidikan agama serta 

menyusun Panduan Umum PPRG Keagamaan. Sementara dalam hal 

kesehatan, telah ditetapkan Pedoman PPRG dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Bahaya NAPZA. Dalam hal ekonomi, telah 

ditetapkan pedoman penyusunan data terpilah mengenai 

ketenagakerjaan, perhubungan, pertanian, dan kehutanan. Dalam hal 

politik dan pengambilan keputusan, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Negara PP dan PA tentang Pedoman PPRG di Kementerian 

PAN dan RB; Pedoman PPRG pada Kemenko Polhukam; serta 

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan Politik pada 

Pemilihan Umum, dan Modul Pendidikan Politik Kebangsaan 

Perspektif Gender. Selain itu, daftar calon sementara anggota 

legislatif semua partai peserta Pemilu 2014 telah memenuhi 30 

persen keterwakilan perempuan. 

Dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak 

korban perdagangan orang, sebanyak 19 K/L telah difasilitasi dalam 

penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana 

perdagangan orang. Hingga tahun 2012, telah terdapat upaya 

pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di sejumlah 

unit pelayanan atau krisis terpadu di provinsi/kabupaten/kota, 

seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak di 28 provinsi dan 242 kabupaten/kota, 123 lembaga layanan 

korban kekerasan berbasis rumah sakit, dan pelayanan Telepon 

Sahabat Anak di 14 kabupaten/kota. 
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Terkait dengan upaya perlindungan anak dari berbagai tindak 

kekerasan, sampai tahun 2012 telah tercatat beberapa kemajuan. 

Terkait akta kelahiran anak, cakupan anak balita dan anak yang 

memiliki akta kelahiran masing-masing telah mencapai 59 persen 

dan 63,7 persen (Susenas 2011). Selain itu, telah diterbitkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung  No.6/2012 tentang Pedoman Penetapan 

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun 

Secara Kolektif, yang diedarkan kepada seluruh hakim dan 

Pengadilan Negeri dalam rangka mempermudah pengurusan akta 

kelahiran bagi anak yang usianya telah lebih dari satu tahun. Pada 

tingkat kabupaten/kota, telah diterbitkan 308 peraturan daerah, dan 

peraturan bupati/walikota tentang Akte Lahir Bebas Bea. 

Selain itu, kemajuan yang progresif bagi perlindungan anak 

yang berhadapan dengan hukum (ABH) ditandai dengan 

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

(SPPA). Sebagai tindak lanjutnya, telah disusun pula Modul 

Terpadu dalam Rangka Perlindungan dan Penanganan ABH bagi 

Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.  

Selanjutnya, telah disusun dan atau disahkan beberapa 

perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk melindungi 

anak, antara lain: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 

tentang Pengasuhan, Perwalian dan Pengangkatan Anak sebagai 

penyempurnaan dari PP No.54/2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak; dan (2) PP No.109/2012 tentang Pengamanan 

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif, sebagai peraturan  pelaksana 

dari Pasal 116 UU No.36/2009 tentang Kesehatan. PP tersebut 

diantaranya berisi larangan untuk menjual rokok kepada anak 

dibawah usia 18 tahun dan ibu hamil. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan adalah: (1) Belum tersedianya data 
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terkait kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup nasional yang 

akurat, mutakhir dan berkelanjutan; (2) Masih rendahnya 

perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan; serta (3) 

Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender. 

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan 

perempuan dan anak dari tindak kekerasan antara lain adalah: (1) 

Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

(2) Belum optimalnya pemenuhan hak sipil anak berupa akta 

kelahiran yang merupakan hak paling mendasar bagi anak; dan (3) 

Belum terselesaikannya mandat UU No.11/2012 tentang SPPA. 

Berkaitan dengan permasalahan di atas tindak lanjut yang 

akan dilakukan dalam mencapai pembangunan kesetaraan gender, 

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, antara lain: (1) 

Penyusunan kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan, 

kesehatan, politik dan pengambilan keputusan serta kebijakan 

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; (2) Fasilitasi bagi 

K/L dan 20 pemerintah provinsi dalam peningkatan kapasitas bagi 

pengelola data gender; (3) Fasilitasi bagi 34 K/L dalam penerapan 

PPRG; (4) Peningkatan kapasitas bagi 4 K/L Tim Penggerak PPRG 

di tingkat nasional dan 33 provinsi; (5) Fasilitasi bagi K/L dan 

pemda dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari 

tindak kekerasan dan korban perdagangan orang; (6) Penyusunan 

grand design pencatatan sipil dan roadmap 2013-2014; (7) Evaluasi 

pelaksanaan kesepakatan 8 menteri tentang Percepatan Kepemilikan 

Akta Kelahiran; (8) Revisi UU No.23/2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 32 Ayat 2; (9) Penyusunan 2 Perpres sebagai 

amanat UU SPPA, yaitu tentang  Pendidikan dan Pelatihan Aparat 

Penegak Hukum dan Hak Anak Sebagai Korban dan Saksi; serta 

(10) Pelaksanaan survei prevalensi kekerasan terhadap anak (KtA), 

sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan anak dari KtA dan 

penanganan anak korban KtA. 
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C. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO 

Perkembangan ekonomi makro dari tahun 2012 hingga 

semester I tahun 2013 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan 

ekonomi dunia. Pada tahun 2012 krisis ekonomi di Eropa masih 

belum berhasil dipulihkan dan bahkan makin meluas. Dengan 

berlanjutnya krisis tersebut, ekspor barang dan jasa ke Eropa hanya 

mencapai USD20,9 miliar.  

Meskipun masih stabil, hal ini mengakibatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia melambat dan hanya mencapai 6,2 persen. Dari 

sisi stabilitas, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp9.380 

per USD, terdepresiasi 6,8 persen dibandingkan tahun 2011. Laju 

inflasi mencapai 4,3 persen, atau meningkat sebesar 0,5 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu cadangan devisa 

Indonesia mencapai USD112,8 miliar, meningkat dibandingkan 

tahun 2011. Stabilitas perekonomian Indonesia tercermin pula dari 

perbaikan tingkat kepercayaan. Pada tahun 2012, indeks kepercayaan 

konsumen meningkat menjadi 166,4 dibandingkan tahun 2011 yang 

besarnya 116,6. 

Terjaganya stabilitas ekonomi, mendorong membaiknya 

kualitas pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2011, pengangguran 

terbuka yang mencapai 7,7 juta orang (6,6 persen), pada tahun 2012 

dapat diturunkan menjadi 7,2 juta orang  (6,1 persen). Sementara itu, 

jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2012 adalah sebanyak 28,6 

juta orang (11,7 persen), kemudian menurun menjadi 28,1 juta orang 

(11,4 persen) pada bulan Maret 2013. 

2.15 PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA 

Perekonomian dunia berada dalam proses transisi menuju 

kondisi stabil, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat. 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang telah 

menunjukkan penurunan sejak pertengahan tahun 2012, diperkirakan 

baru mulai pulih pada awal tahun 2013. Dengan perkembangan ini 

secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013 
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hanya mencapai 3,1 persen (IMF, Juli 2013),  relatif sama dibanding 

tahun 2012 sebesar 3,1 persen (IMF, Juli 2013). 

Proses pemulihan perekonomian dunia masih dibayangi resiko 

global. Dalam jangka pendek, resiko terutama berhubungan dengan 

perkembangan kawasan Eropa yang masih belum stabil, termasuk 

ketidakpastian karena pengaruh krisis di Siprus, serta masalah politik 

di Italia. Dalam jangka menengah, resiko terkait dengan proses 

penyesuaian yang panjang, karena lemahnya kelembagaan dan krisis 

yang belum usai di kawasan Eropa, serta tingginya defisit fiskal di 

Amerika Serikat dan Jepang. 

Perekonomian di negara-negara maju mulai mengalami 

penguatan sejak triwulan I tahun 2013, meskipun perekonomian di 

kawasan Eropa masih belum pulih. Pada periode tersebut 

pertumbuhan Amerika Serikat mencapai 1,8 persen (q-t-q at anual 

rate, BEA, US), meskipun terjadi kenaikan payroll tax yang cukup 

tinggi. Kebijakan moneter dan fiskal Jepang yang longgar 

mendorong perekonomian Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen (q-t-q) 

atau 4,1 persen (at annual rate) pada triwulan I tahun 2013. 

Sementara itu, perekonomian Kawasan Eropa menurun sebesar 0,2 

persen (y-o-y; Eurostat) pada triwulan I tahun 2013. Namun 

demikian, proses perbaikan di Kawasan Eropa mulai terjadi, yang 

ditunjukkan oleh meningkatnya produksi sektor industri sebesar 2,0 

persen pada triwulan I tahun 2013.  

Di negara berkembang, terutama di Asia Timur dan Pasifik, 

proses pemulihan ekonomi terjadi sejak triwulan IV tahun 2012 yang 

tumbuh 8,4 persen. Namun, pertumbuhan ekonomi di Asia Selatan 

terus mengalami penurunan, dengan pertumbuhan hanya mencapai 

4,7 persen pada triwulan IV tahun 2012. Selama beberapa bulan pada 

tahun 2013, kecepatan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang 

menunjukkan perlambatan, terutama di Asia Timur dan Pasifik. 

Pertumbuhan di Cina dan di Indonesia mengalami perlambatan, dan 

di Malaysia dan Thailand mengalami kontraksi. Di kawasan Asia 
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lain, kinerja ekonomi cukup beragam. Pertumbuhan ekonomi di 

Chili, Meksiko, dan Afrika Selatan mengalami perlambatan, 

sedangkan pertumbuhan di Philipina, Lituania, Peru, Turki dan 

Ukraina menunjukkan proses penguatan. Sementara itu, India 

mengalami penurunan pertumbuhan pada triwulan I tahun 2013, 

yaitu hanya tumbuh 4,8 persen, dan hingga bulan Febuari 2013 

ekonomi di Afrika mengalami kontraksi. 

Beragamnya kinerja ekonomi di negara berkembang dapat 

dilihat dari perkembangan produksi di sektor industri. Aktivitas 

sektor industri melemah di Asia Timur dan Pasifik (8,6 persen), di 

Eropa dan Asia Tengah (2,4 persen), dan sedikit menurun di Asia 

Selatan. Namun demikian, di Amerika Latin dan Karibia tumbuh 

sebesar 0,5 persen.  

Sementara itu, pasar keuangan dunia menunjukkan proses 

perbaikan, yang tercermin dari perbaikan menuju kesinambungan 

fiskal dan upaya pembenahan institusi keuangan di kawasan Eropa, 

serta keyakinan pasar bahwa  The European Central Bank (ECB) 

akan membantu kawasan Eropa bila terjadi krisis keuangan. 

Perbaikan pasar keuangan tersebut terjadi dalam tahun 2012, 

meskipun terjadi beberapa masalah di beberapa negara, antara lain, 

pemilihan umum di beberapa negara Eropa, potensi krisis perbankan 

di Slovenia, krisis di Siprus, dan terdapatnya pertumbuhan ekonomi 

yang rendah di beberapa negara. 

Membaiknya pasar keuangan dunia sejalan dengan langkah-

langkah kebijakan moneter yang longgar oleh The Federal Reserve 

Amerika Serikat, The Bank of England, ECB, dan The Bank of 

Japan. Kebijakan ini mendorong berkurangnya nilai yield surat utang 

jangka panjang dan harga aset beresiko, termasuk saham, obligasi, 

dan utang perbankan di negara berkembang. Selanjutnya, hingga  

bulan Mei 2013, terjadi aliran modal masuk cukup besar ke negara 

berkembang, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pinjaman 

perbankan dan saham internasional dibanding dua tahun sebelumnya.  
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Setelah mengalami kontraksi dalam beberapa bulan terakhir, 

perdagangan dunia mengalami proses pemulihan, yang ditunjukkan 

dengan meningkatnya total volume ekspor dan impor pada triwulan I 

tahun 2013 sebesar 5,0 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya impor di negara 

berkembang, yang naik sebesar 18,0 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya pada triwulan I tahun 2013. Selanjutnya, meningkatnya 

permintaan dunia, termasuk di negara maju juga mendorong 

meningkatnya ekspor negara berkembang secara keseluruhan. Pada 

triwulan I tahun 2013, negara berkembang mengalami kenaikan 

ekspor sebesar 15,5 persen.     

Meskipun perekonomian global membaik, harga barang 

komoditi mengalami penurunan, yang antara lain disebabkan oleh 

naiknya pasokan barang komoditi tersebut. Ekspektasi harga 

komoditi terus mengalami penurunan. Bank Dunia memperkirakan, 

harga minyak terus menurun, yaitu dari USD 102 per barel pada 

tahun 2013 menjadi USD 101 per barel pada tahun 2014. Harga 

logam diperkirakan akan turun sebesar 1,3 persen pada tahun 2013  

dan meningkat kembali sebesar 0,8 persen pada tahun 2014, yang 

mencerminkan naiknya pasokan logam dan berkurangnya 

penggunaan logam karena menurunnya pertumbuhan ekonomi 

negara berkembang, terutama Cina. Harga barang makanan 

diperkirakan mengalami penurunan sebesar 5,5 persen pada tahun 

2013, dan 4,0 persen pada tahun 2014. Hal ini merefleksikan 

perbaikan kondisi pasokan barang makanan dan berkurangnya biaya 

produksi dikarenakan rendahnya harga energi dan pupuk.    

Meskipun telah terjadi stimulus moneter di negara maju dan 

percepatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2012, 

tekanan inflasi relatif rendah. Namun demikian, pada beberapa 

negara Asia Timur dan Pasifik, Timur Tengah, Afrika Utara, dan 

Asia Selatan inflasi mengalami sedikit kenaikan.  
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Secara umum inflasi di negara maju rendah, dan tekanan 

inflasi di Cina juga mulai mereda. Namun demikian inflasi 

cenderung meningkat di Indonesia dan Laos sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi yang baik dan kebijakan ekonomi makro yang 

cenderung ekspansif, dan relatif tinggi di Vietnam. Di Timur Tengah, 

Afrika Utara, dan Afrika Selatan, harga meningkat, dimana  di Timur 

Tengah dan Afrika Utara kenaikan harga mencerminkan upaya untuk 

mengurangi beban fiskal karena adanya subsidi, dan  kenaikan harga 

di Afrika Selatan disebabkan naiknya harga yang diatur pemerintah. 

Sebaliknya,  inflasi  menurun di negara berkembang di kawasan 

Eropa Timur hingga mendekati 7,0 persen dari 8,5 persen hingga 9,0 

persen pada masa krisis.      

Kebijakan moneter di negara berkembang cenderung 

ekspansif. Sejak bulan Januari 2013, The Reserve Bank of India 

memotong suku bunga secara kumulatif sebanyak 75 basis poin, 

walaupun tekanan inflasi tetap tinggi. Di Meksiko, bank sentral 

memotong suku bunga 50 basis poin, dan Bank of Columbia juga 

melakukan pemotongan suku bunga hingga 100 basis poin. Suku 

bunga juga diturunkan di Albania, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 

Kenya, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, Turki, Uganda dan Vietnam. 

Hanya lima negara di negara berkembang (Brazil, Mesir, Gambia, 

Ghana dan Tunisia) yang menaikkan suku bunga pada tahun 2013.    

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 

2013 diperkirakan relatif sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 

sebesar 3,1 persen (IMF, Juli 2013). Namun sejak awal tahun 2013 

terjadi proses transisi dalam pemulihan ekonomi, sehingga pada 

tahun 2014 diperkirakan pertumbuhan akan mencapai 3,8 persen. 

Resiko tetap membayangi proses pemulihan ini, yaitu dalam jangka 

pendek terdapat resiko kawasan Eropa yang belum stabil, sedangkan 

resiko dalam jangka panjang adalah proses penyesuaian yang lambat 

di Kawasan Eropa dan defisit fiskal yang melebar di Amerika Serikat 

dan Jepang. 
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2.16 MONETER, PERBANKAN DAN PASAR MODAL 

Secara umum kebijakan di bidang moneter diarahkan untuk 

menjaga stabilitas nilai tukar dan menjaga agar inflasi tetap rendah 

dan terkendali, melalui pengamanan pasokan bahan pokok. 

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi yang telah ditempuh, antara 

lain, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan 

moneter dalam rangka mendukung pengelolaan ekonomi makro, 

khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas 

sumber pembiayaan ekonomi, memperkuat respon sisi penawaran, 

mengendalikan inflasi, serta memantapkan protokol manajemen 

krisis. 

Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari aliran modal 

asing dan ketidakstabilan perekonomian global terhadap 

perekonomian domestik dan sistem keuangan nasional, dilakukan 

pengembangan bauran kebijakan moneter serta kebijakan 

makroprudensial melalui pengelolaan ekses likuiditas dan arus modal 

asing.  Dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi 

fundamentalnya, kecukupan likuiditas di pasar valuta asing (valas) 

domestik terus dijaga. Selain itu, dalam menghadapi dinamika 

perekonomian internasional, terus dilakukan penguatan operasi 

moneter melalui pengayaan instrumen moneter dan pendalaman 

pasar uang rupiah dan valas. Kebijakan mencegah pembalikan 

mendadak arus modal ke luar negeri  juga diterapkan untuk menjaga 

stabilitas nilai tukar rupiah. 

Peningkatan stabilitas harga dilakukan dengan mengamankan 

produksi/pasokan dan distribusi barang/jasa, baik di perkotaan 

maupun di perdesaan. Percepatan pelaksanaan sistem logistik 

nasional memperlancar distribusi barang dan jasa. Keterlibatan 

seluruh pemangku kepentingan terus didorong, baik di pusat maupun 

di daerah dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian 

perkembangan harga bahan pokok secara intensif. Pembentukan tim 
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pengendali inflasi daerah, baik di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota juga dilakukan dalam rangka meminimalkan potensi 

tekanan inflasi. 

Pertumbuhan ekonomi global cenderung melemah sebagai 

dampak dari resesi di negara-negara Zona Euro paska krisis utang 

dan lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat paska krisis 

finansial. Ekonomi AS secara perlahan mulai membaik meski masih 

rentan dan dibayangi isu keterbatasan stimulus fiskal (fiscal cliff) 

serta krisis lapangan pekerjaan. 

Resesi negara-negara zona Eropa pascakrisis utang dan 

lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat pascakrisis finansial 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi global yang cenderung 

melemah. Selain itu, resesi yang terjadi di Eropa dan Amerika 

Serikat tersebut memberikan dampak pada hampir seluruh negara di 

dunia akibat ekonomi dunia yang makin terintegrasi. Negara-negara 

Asia yang diharapkan mampu menjadi mesin pendorong 

pertumbuhan global justru terhambat pertumbuhan ekonominya. 

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat diikuti dengan 

penurunan harga komoditas yang cukup tajam, sehingga ekspor dari 

negara-negara berkembang, termasuk Indonesia mengalami 

penurunan. Resiko yang semakin tinggi menyebabkan investor 

semakin berhati-hati dalam menempatkan dananya sehingga dapat 

menimbulkan terjadinya capital outflow pada emerging market 

economies. 

Pada akhir tahun 2012, nilai tukar Rupiah melemah menjadi 

Rp 9.793 per USD dibanding akhir tahun 2011 (Rp 9.069 per USD). 

Nilai tukar Rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV tahun 

2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modal asing yang 

cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal portofolio 

maupun investasi langsung. Sementara itu, pada tahun 2013, nilai 

tukar Rupiah mengalami fluktuasi dan secara perlahan terus 

melemah, yaitu menembus Rp 10.000 per USD pada awal bulan Juni 
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2013. Stabilitas nilai tukar Rupiah terus diupayakan terjaga sesuai 

kondisi fundamental perekonomian dan dari sisi pemerintah daya 

saing ekspor nonmigas terus ditingkatkan. 

Stabilitas moneter relatif terjaga baik di tingkat pusat maupun 

daerah. Pada triwulan I tahun 2013, inflasi tahunan (y-o-y) Indonesia 

cenderung meningkat, yaitu 4,6 persen pada bulan Januari 2013 dan 

5,3 persen pada  Februari 2013, serta 5,9 persen pada Maret 2013. 

Sementara inflasi bulanan mengalami penurunan, yaitu 1,0 persen 

pada Januari 2013, dan 0,8 persen pada  Februari 2013, serta 0,6 

persen pada  Maret 2013. Inflasi tersebut didorong oleh kenaikan 

harga kelompok bahan pangan, terutama bawang merah dan bawang 

putih karena curah hujan yang tinggi, yang mengganggu distribusi 

dan produksi bahan pangan. Selain itu, terdapat peningkatan inflasi 

harga yang diatur pemerintah karena kenaikan tarif dasar listrik. 

Inflasi tahunan Indonesia pada bulan April dan Mei 2013 

masing-masing sebesar 5,6 persen dan 5,5 persen. Secara bulanan 

terjadi deflasi sebesar 0,1 persen pada bulan April 2013 dan 0,03 

persen pada bulan Mei 2013. Deflasi tersebut didorong oleh 

penurunan indeks pada kelompok bahan makanan dan kelompok 

sandang. Sebagai dampak dari kenaikan BBM bersubsidi pada 22 

Juni 2013, inflasi tahunan pada bulan Juni 2013 meningkat menjadi 

5,9 persen dan pada bulan Juli 2013 mencapai 8,6 persen. Secara 

bulanan, terjadi inflasi 1,03 persen pada bulan Juni 2013, dan 3,29 

persen pada bulan Juli 2013. 

Kinerja sektor keuangan nasional dipengaruhi terutama oleh 

dinamika di pasar finansial global yang sangat cepat. Kebijakan yang 

diambil guna menjaga stabilitas sektor keuangan secara umum telah 

efektif. Fungsi intermediasi dan daya saing sektor keuangan 

menunjukkan kinerja yang meningkat. Pada Mei 2013, rasio 

kecukupan modal (capital adequacy ratio) bank umum mencapai 

18,0 persen, jauh di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8 persen. 

Peningkatan tersebut diimbangi dengan peningkatan kualitas 
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pembiayaan perbankan yang tinggi, tercermin dari rendahnya rasio 

kredit bermasalah (non performing loan-NPL) hingga mencapai 2,0 

persen pada Mei 2013. Fungsi utama intermediasi perbankan 

berjalan cukup baik, yang tercermin dari peningkatan rasio pinjaman 

terhadap simpanan (loan to deposit ratio), yaitu dari 75,2 persen 

pada akhir tahun 2010 menjadi 85,8 persen pada Mei 2013.  

Sementara itu, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) oleh perbankan menunjukkan peningkatan, 

yaitu tumbuh sebesar 15,7 persen (y-o-y) pada bulan Mei 2013. 

Kredit yang disalurkan bank perkreditan rakyat (BPR) tumbuh 

sebesar 21,1 persen (y-o-y) pada akhir Mei 2013, sedangkan 

penghimpunan dana masyarakat pada BPR tumbuh sebesar 14,1 

persen (y-o-y). Tidak hanya dari segi kuantitas, kualitas kredit juga 

mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio 

NPL hingga mencapai 5,1 persen pada bulan Mei 2013.  

Di sisi lain, pembiayaan melalui perbankan syariah mengalami 

peningkatan yang pesat. Pada  Mei 2013, rasio pembiayaan terhadap 

simpanan (financing to deposit ratio) mencapai 120,0 persen. 

Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah yang 

ditunjukkan dengan rasio pembiayaan bermasalah (non performing 

financing - NPF) cenderung stabil berada pada kisaran 3,0 persen. 

Kinerja pasar modal Indonesia masih menunjukkan tren positif 

di tengah gejolak krisis Eropa dan perekonomian global. Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berada pada level 3.821,9 

pada akhir Desember 2011 cenderung meningkat hingga mencapai 

level 5.000 pada 18 April 2013. Meskipun demikian, adanya 

kekhawatiran investor karena belum menentunya kebijakan bahan 

bakar minyak (BBM) bersubsidi sempat memberikan tekanan pada 

IHSG sehingga turun menjadi 4.840,5 pada 18 Juni 2013. 

Selanjutnya, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 

menunjukkan kinerja yang cukup positif, ditunjukkan oleh 
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meningkatnya aset IKNB. Pada tahun 2012, pertumbuhan aset 

perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun 

masing-masing adalah sebesar 18,2 persen, 17,3 persen dan 11,9 

persen (y-o-y). Sektor IKNB lainnya yang mengalami peningkatan 

aset, antara lain, modal ventura, perusahaan pembiayaan 

infrastruktur, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor, 

dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. 

2.17 NERACA PEMBAYARAN 

Hingga triwulan I tahun 2013, neraca pembayaran mengalami 

defisit sebesar USD 6,6 miliar yang disebabkan oleh defisit neraca 

perdagangan dan defisit neraca modal dan keuangan. Ketidakpastian 

kondisi eksternal seperti proses pemulihan ekonomi dan harga-harga 

komoditi dunia mempengaruhi bertambahnya defisit neraca 

pembayaran. Pada neraca transaksi berjalan, penerimaan ekspor 

mencapai USD 45,5 miliar, menurun dibandingkan triwulan I dan IV 

tahun 2012, yang masing-masing bernilai USD 48,4 miliar dan USD 

47,1 miliar. Sementara itu total pengeluaran impor pada triwulan I 

tahun 2013 mencapai USD 43,8 miliar lebih rendah dari pengeluaran 

impor pada triwulan I tahun 2012 sebesar USD 44,5 miliar atau 

menurun sebesar 1,6 persen. Jasa-jasa dan pendapatan mengalami 

defisit sebesar USD 8,0 miliar pada triwulan I tahun 2013. 

Sedangkan transfer berjalan tetap mengalami surplus sebesar USD 

1,1 miliar. Secara keseluruhan transaksi berjalan pada triwulan I 

tahun 2013 kembali mengalami defisit hingga mencapai USD 5,3 

miliar. Defisit transaksi berjalan tersebut lebih besar jika 

dibandingkan pada triwulan I tahun 2012 sebesar USD 3,1 miliar. 

Pada neraca transaksi modal dan finansial, surplus investasi 

langsung asing dan investasi portofolio masing-masing mencapai 

USD 3,4 miliar dan USD 2,9 miliar, sedangkan investasi lainnya 

mengalami defisit sebesar USD 7,7 miliar. Dengan demikian, pada 

triwulan I tahun 2013, neraca transaksi modal dan finansial 

mengalami defisit sebesar USD 1,4 miliar, menurun dibandingkan 
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Meningkatnya pendapatan masyarakat dan perusahaan yang didukung 

oleh pertumbuhan ekonomi; (2) Meningkatnya volume impor sebagai 

efek dari pelaksanaan free trade agreement (FTA) antara Indonesia 

dan beberapa negara atau kawasan; (3) Melemahnya nilai tukar rupiah 

terhadap dolar Amerika Serikat; (4) Meningkatnya Indonesia Crude 

Price (ICP); dan (5) Melaksanakan kebijakan perpajakan secara 

konsisten disertai dengan extra effort di bidang pajak, kepabeanan 

dan cukai. 

Dari sisi belanja, pada tahun 2012, realisasi belanja negara 

meningkat sebesar 10,6 persen dibandingkan tahun 2011, yaitu 

menjadi Rp 1.489,2 triliun dari Rp 1.294,8 triliun. Selain disebabkan 

oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, peningkatan 

tersebut juga didorong oleh tambahan belanja prioritas. Pada tahun 

2012, realisasi belanja pemerintah pusat adalah sebesar  94,4 persen 

dari alokasi dalam APBN-P atau sebesar Rp 1.009,2 triliun. 

Sementara realisasi transfer ke daerah mencapai 100,4 persen 

melampaui alokasi APBN-P 2012 atau sebesar Rp 480,6 triliun. 

Selanjutnya, Anggaran belanja negara pada APBN-P 2013 

dialokasikan sebesar Rp 1.726,2 triliun, terdiri dari belanja 

pemerintah pusat sebesar Rp 1.196,8 triliun dan transfer ke daerah 

sebesar Rp 529,4 triliun. Hingga semester I tahun 2013, realisasi 

belanja negara mencapai 39,3 persen dari pagu APBN-P 2013 atau 

sebesar Rp 677,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 

Rp 421,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 256,6 triliun.  

Kinerja penyerapan belanja pemerintah pusat di tahun 2013 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang 

secara signifikan mempengaruhi, antara lain, harga minyak mentah 

Indonesia (ICP) di pasar internasional, nilai tukar rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara 

itu, faktor internal yang mempengaruhi, antara lain, kebutuhan 

belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan langkah kebijakan bidang belanja pemerintah pusat yang 
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keuangan, real estate dan jasa perusahaan tumbuh  6,8 persen. 

Sedangkan sepanjang  tahun 2012,  PDB atas harga berlaku mencapai  

Rp 8.241,9 triliun atau tumbuh sebesar 6,2 persen, yang dari sisi 

pengeluaran didominasi oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi 

rumah tangga dan investasi yang masing-masing sebesar  5,3 persen 

dan 9,8 persen. Sedangkan belanja pemerintah tumbuh  1,3 persen, 

ekspor hanya tumbuh sebesar  2,0 persen serta impor tumbuh sebesar  

6,7 persen.   

TABEL 2.19.1 

INDIKATOR EKONOMI MAKRO 

TAHUN 2011 – 2013 

Indikator Satuan 2011 2012 2013 *) 

Pertumbuhan Ekonomi persen 6,5 6,2 5,9 

Inflasi  persen 3,8 4,3 5,9 

Cadangan Devisa  miliar USD 110,1 112,8 98,1 

Defisit APBN per PDB persen 1,14 1,84 - 

Pengangguran terbuka persen 6,6 6,1 5,9 

Kemiskinan persen 12,5 11,7 11,4 

Pendapatan per kapita USD 3.541 3.606 - 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, diolah 

*) Sampai dengan Semester I tahun 2013 

Pada semester I tahun 2013, perekonomian Indonesia tumbuh 

sebesar 5,9 persen (y-o-y). Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan 

ekonomi pada semester I tahun 2013 terutama masih didorong oleh 

investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan 

pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh masing-masing 

sebesar 5,2 persen dan 5,1 persen (y-o-y). Sedangkan pengeluaran 

konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 1,4 persen (y-o-y). Sementara 

itu, ekspor dan impor tumbuh masing-masing sebesar 4,2 persen (y-o-

y) dan 0,3 persen (y-o-y) pada semester I tahun 2013. 
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TABEL 2.19.2 

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 

TAHUN 2011 – 2013 

(PERSEN) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 

*) Sampai dengan Semester I tahun 2013 

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi semester I 

tahun 2013 terutama didukung oleh pertumbuhan sektor tersier yaitu 

sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, real 

estat dan jasa perusahaan yang tumbuh masing-masing sebesar 10,7 

persen (y-o-y) dan 8,2 persen (y-o-y). Sedangkan sektor tersier 

Lapangan Usaha dan Sisi Pengeluaran 2011 2012 2013*) 

Pertumbuhan Ekonomi 6,5 6,2 5,9 

Sisi Lapangan Usaha    

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 

Perikanan 

3,4 4,0 3,4 

Pertambangan dan Penggalian 1,4 1,5 -0,7 

Industri Pengolahan 6,1 5,7 5,9 

Listrik, Gas dan Air Bersih 4,8 6,4 6,6 

Bangunan 6,6 7,5 6,9 

Perdagangan, Hotel, Restoran 9,2 8,1 6,5 

Pengangkutan dan Komunikasi 10,7 10,0 10,7 

Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 6,8 7,1 8,2 

Jasa-jasa 6,7 5,2 5,5 

    

Sisi Pengeluaran    

Konsumsi Rumah Tangga 4,7 5,3 5,1 

Pengeluaran Pemerintah 3,2 1,2 1,4 

Pembentukan Modal Tetap Bruto 8,8 9,8 5,2 

Ekspor Barang dan Jasa 13,6 2,0 4,2 

Impor Barang dan Jasa 13,3 6,6 0,3 
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lainnya yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi; 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor jasa-jasa masing-

masing dapat tumbuh sebesar 6,6 persen; 6,9 persen; 6,5 persen; dan 

5,5 persen (y-o-y). Sektor sekunder didorong oleh pertumbuhan 

sektor industri pengolahan sebesar 5,9 persen (y-o-y). Sementara itu 

sektor primer didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan, dan perikanan yang meningkat sebesar 3,4 

persen, namun sektor pertambangan dan penggalian mengalami 

penurunan sebesar 0,7 persen (y-o-y). 

2.20 KETENAGAKERJAAN 

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha terus diupayakan 

dalam rangka menciptakan kesempatan kerja. Peningkatan iklim 

investasi dilaksanakan melalui peningkatan iklim ketenagakerjaan 

dan penguatan kelembagaan hubungan industrial, yaitu dengan: (1) 

Melaksanakan harmonisasi peraturan ketenagakerjaan dengan sinergi 

kebijakan pusat dan daerah; (2) Meningkatkan kemampuan negosiasi 

bagi serikat pekerja dan pengusaha; (3) Memperkuat kerja sama 

tripartit di daerah, serta (4) Meningkatkan profesionalisme ahli-ahli 

hubungan industrial dan hakim pengadilan hubungan industrial. 

 Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja, adalah: (1) Melaksanakan program-

program pelatihan kerja berbasis kompetensi dalam rangka 

peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja; (2) 

Mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi 

kompetensi tenaga kerja; (3) Mengembangkan kerangka kualifikasi 

nasional; (4) Meningkatkan profesionalisme tenaga instruktur dan 

tenaga kepelatihan; (5) Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga 

pelatihan kerja, baik pemerintah, swasta, dan perusahaan; (6) 

Memperkuat kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan 

sistem lisensi kelembagaan sertifikasi; dan (7) Meningkatkan 

relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja. 
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 Terkait isu tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, 

peningkatan kualitas pelayanan kepada calon TKI terus diupayakan, 

antara lain, dengan mendekatkan pelayanan kepada calon TKI 

dengan membangun pos-pos pelayanan di tingkat kecamatan di 

wilayah kantong TKI. Untuk itu, pembagian kewenangan 

antarinstitusi harus jelas dan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi 

dan pendampingan TKI sampai di tingkat kabupaten/kota juga 

ditingkatkan. Kebijakan terkait TKI untuk tahun 2013 adalah 

pembangunan pos pelayanan TKI satu atap tingkat kecamatan di 123 

kabupaten/kota kantong TKI dan pendelegasian kewenangan 

pelayanan penempatan calon TKI kepada pemerintah daerah. 

Guna memperkuat kelembagaan hubungan industrial, hingga  

Mei 2013 telah terbentuk 2.323 lembaga kerja sama (LKS) bipartit 

dan 123 LKS tripartit di kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas teknik 

bernegosiasi telah dilakukan pelatihan bagi perwakilan pekerja, 

serikat buruh/pekerja, dan pengusaha sebanyak 4.420 orang di 

seluruh Indonesia. Jumlah SDM yang memahami kerangka 

hubungan industrial yang benar dan baik dalam arti luas dalam kurun 

waktu yang sama telah mencapai 36,1 ribu orang. 

Sementara itu, pada tahun 2012 telah ditetapkan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan 

dikeluarkannya Kepmenakertrans No.603/Men/IX/2012 tentang 

SKKNI Sektor Tenaga Kerja Sub Sektor Hubungan Industrial dan 

pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2013. Selain itu, telah diterbitkan 

Permenakertrans No.13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan 

Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dan Permenakertrans 

No.19/2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan 

Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 

Pencapaian program peningkatan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja secara umum telah masuk dalam isu strategis penciptaan 

kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda. Di luar pencapaian 
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kegiatan yang mendukung isu strategis dalam kurun waktu 2010-

2013, antara lain: (1) Jumlah SKKNI yang ditetapkan adalah 

sebanyak 125 SKKNI; (2) Jumlah lembaga sertifikasi profesi yang 

telah diberi lisensi mencapai 52 lembaga dan jumlah tenaga kerja 

yang disertifikasi mencapai 34,6 ribu tenaga kerja; dan (3) Jumlah 

TKI yang telah difasilitasi penempatan pada tahun 2012 adalah 

sekitar 494,6 ribu orang TKI dengan jumlah remitensi sebesar 

USD7,0 miliar sementara jumlah TKI yang telah difasilitasi 

penempatan hingga April 2013 adalah sekitar 191,3 ribu orang 

dengan remitansi sebesar USD2,5 miliar. 

Untuk mendukung pelayanan penempatan dan perlindungan 

TKI di luar negeri, telah dikembangkan sistem pelayanan 

penempatan dan perlindungan TKI yang terhubung secara online di 

438 kabupaten/kota di 29 provinsi. Selanjutnya, untuk mendekatkan 

pelayanan kepada calon TKI, telah disiapkan pembangunan pos 

pelayanan TKI tingkat kecamatan di 123 kabupaten/kota kantong 

TKI. Selain itu, untuk memberikan perlindungan kepada TKI 

bermasalah yang datang dari Bandara Soekarno-Hatta, hingga  Juni 

tahun 2013 dilakukan pelayanan pemulangan TKI bermasalah dari 

Bandara Soekarno-Hatta ke daerah masing-masing sebanyak 7.634 

orang. 

 Dalam rangka amandemen UU No.39/2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, sampai  Juni 2013, amandemen UU ini sedang dalam proses 

pembahasan dengan DPR RI. 

2.21 KEMISKINAN 

Penurunan angka kemiskinan adalah salah satu sasaran utama 

pembangunan nasional. Hingga Maret 2013, tingkat kemiskinan 

Indonesia mencapai 11,4 persen (28,1 juta orang), turun sebesar 0,6 

persen (1,1 juta jiwa) dibandingkan  Maret 2012. Hal ini 

menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang lebih baik 
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dibandingkan periode sebelumnya. Berbagai upaya masih terus 

dilakukan pemerintah untuk mencapai target angka kemiskinan 

RPJMN di tahun 2014 yaitu sebesar 8-10 persen. Upaya keras 

tersebut dilakukan melalui peningkatan dan perluasan terhadap akses 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, peningkatan dan 

penguatan sektor ekonomi dimana masyarakat miskin berada, serta 

sinergi 4 klaster program penanggulangan kemiskinan agar dapat 

menjangkau kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat miskin. 

Upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan 

melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, tidak hanya 

mengupayakan peningkatan status rumah tangga miskin yang 

termasuk ke dalam rumah tangga sasaran menjadi tidak miskin, 

tetapi juga bagaimana mencegah kelompok rentan agar mampu 

menjauh secara permanen dari garis kemiskinan. Upaya unifikasi 

data juga telah dilakukan melalui Program Pendataan Perlindungan 

Sosial 2011, yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas 

penentuan sasaran program untuk seluruh program-program 

penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dalam menghadapi dinamika 

kemiskinan akibat berbagai gejolak sosial dan ekonomi, pemerintah 

menyusun Masterplan Percepatan dan Pengurangan Kemiskinan 

sebagai kebijakan afirmatif jangka panjang untuk pembangunan 

ekonomi dan memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan upaya yang lebih 

komprehensif dan terpadu ditambah dengan berbagai program 

terobosan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan secara 

merata di semua daerah di Indonesia. 

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan pengurangan subsidi 

BBM yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, 

terutama masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan langkah-

langkah antisipatif untuk mengurangi beban masyarakat miskin. 

Pemerintah telah menyiapkan paket program, yaitu Program 

Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial  (P4S), yang terdiri 
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dari Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Miskin, Program 

Keluarga Harapan, dan Program Bantuan Siswa Miskin, serta 

program khusus yang terdiri dari Program Bantuan Langsung 

Sementara bagi Masyarakat Miskin  dan Infrastruktur Dasar. Terkait 

dengan paket program P4S, kompensasi khusus diarahkan pada 

peningkatan manfaat bantuan dan perluasan target sasaran pada 

program-program yang telah berlangsung secara reguler. 
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BAB 3  
KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN 

DAN LINTAS BIDANG 

Sinergi antarbidang pembangunan sangat penting untuk 

kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran 

pembangunan. Upaya penguatan pelaksanaan pembangunan 

dilakukan melalui pengarusutamaan dan koordinasi lintas bidang, 

yang satu sama lain saling terkait. 

Prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional yang 

dilaksanakan secara terstruktur dan mencakup tiga isu besar: (1) 

Pembangunan Berkelanjutan, (2) Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik, dan (3) Gender. 

Pendekatan lintas bidang mencakup pelaksanaan pembangunan 

untuk enam isu, yaitu: (1) Penanggulangan Kemiskinan, (2) 

Perubahan Iklim, (3) Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan, 

(4) Perlindungan Anak, (5) Pembangunan Karakter Bangsa, dan (6) 

Peningkatan Status Gizi Masyarakat 
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A. KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN 

3.1 PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan 

adalah: (1) Memantapkan proses internalisasi prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan dalam tiga pilar utama pembangunan 

berkelanjutan; (2) Menjabarkan hal-hal konkret dalam kerangka 

kelembagaan terutama untuk memastikan peran berbagai pemangku 

kepentingan dalam kerangka kelembagaan yang tepat dan dapat 

mempercepat internalisasi tiga pilar pembangunan berkelanjutan; (3) 

Menyepakati ukuran-ukuran pembangunan berkelanjutan yang tepat 

dan dapat digunakan di tingkat nasional maupun daerah sehingga 

prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata di lapangan. 

Hasil Pelaksanaan 

Prinsip pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sebagai 

salah satu kebijakan pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, RPJMN 2010-2014 serta 

Rencana Kerja Pemerintah setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia 

memfokuskan kebijakan pembangunan yang selaras dengan arah 

pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan four 

track strategy pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan 

pro-environment.  

Upaya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan terkait 

aspek ekonomi adalah mengembangkan konsep/model pembangunan 

ekonomi yang ramah lingkungan atau ekonomi hijau, yang 

mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju 

pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pemahaman konsep 
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ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk tetap terus 

meningkat kualitas lingkungan fisik dan sosial. Beberapa inisiatif 

untuk menerapkan ekonomi hijau di Indonesia, antara lain, efisiensi 

energi, pemakaian energi terbarukan, penerapan mekanisme 

pembangunan bersih, subsidi dan pajak lingkungan, peningkatan 

transportasi massal yang rendah karbon, penangkapan ikan 

berkelanjutan, penerapan pola pertanian berkelanjutan, dan 

pemanfaatan hasil hutan yang lestari. 

Pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pula dari 

pelaksanaan delapan tujuan pembangunan milenium secara sinergis. 

Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, Indonesia telah 

menyusun Roadmap Millenium Development Goals (MDGs) 2010-

2015.  

Dalam aspek lingkungan hidup, Indonesia telah menyusun 

langkah-langkah konkret, antara lain, diundangkannya Undang-

Undang (UU) No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan dampak perubahan iklim, telah 

disahkan 32 peraturan gubernur terkait dengan Rencana Aksi Daerah-

Gerakan Rumah Kaca (RAD-GRK) hingga Juni 2013. Untuk 

kehutanan, Indonesia telah menyusun Strategi Nasional Reduction 

Emission from Forest Degradation and Deforestation (REDD+). 

Pelestarian lingkungan hidup, terdapat dalam dokumen Indonesia 

Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2030 yang pada 

tahun 2013, direviu guna pemutakhiran dalam rangka penyesuaian 

target dengan kesepakatan global (Aichi Target) dan isu lingkungan 

yang lebih kontekstual dengan situasi terkini. 

Dalam tataran internasional, Indonesia telah berperan aktif dan 

berpartisipasi dalam pembahasan implementasi pembangunan 

berkelanjutan, seperti konvensi hasil konferensi tingkat tinggi (KTT) 

bumi di Rio de Janeiro (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, United Nations Convention on Biological Diversity, 

dan United Nations Convention to Combat Desertification). Pada 
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KTT Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan tanggal 13-

22 Juni 2012 di Brasil (Rio+20), Indonesia memberikan masukan 

mengenai posisinya dalam zero draft United Nations Conference on 

Sustainable Development. Dalam KTT tersebut disepakati 

dokumen The Future We Want menjadi arahan bagi pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional.  

Isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang 

disepakati meliputi: (1) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (2) Pengembangan 

kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global, 

serta (3) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan. Kerangka aksi tersebut mencakup Sustainable 

Development Goals post-2015 yang meliputi tiga pilar pembangunan 

berkelanjutan secara inklusif. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Tantangan utama pembangunan berkelanjutan adalah 

pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, mengatasi masalah kesenjangan, pemerataan pembangunan, 

ketimpangan sosial, dan perilaku dominasi penggunaan sumber daya 

alam secara berlebihan. Benturan kepentingan antara pembangunan 

ekonomi dan pelestarian lingkungan telah menjadi hal yang dilematis 

bagi bangsa Indonesia.  

Evaluasi terhadap kualitas lingkungan merupakan 

permasalahan lain, karena belum ada indikator yang tepat yang 

disepakati secara nasional. Walaupun, saat ini telah disusun Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berikut data dan konsep 

indikator, namun indeks tersebut masih perlu disempurnakan. 

Sebagai upaya nyata, pada tahun 2014 akan dilakukan 

penyempurnaan IKLH, yang disepakati oleh para pemangku 

kepentingan sehingga dapat digunakan sebagai ukuran pencapaian 

pembangunan lingkungan hidup dalam RPJMN 2015-2019. 
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Banyaknya pemangku kepentingan dalam pembangunan 

berkelanjutan mengharuskan adanya koordinasi dan sinergi yang baik 

antarberbagai pihak. Oleh karena itu, konsep pembangunan 

berkelanjutan harus bersifat transparan dan mudah diakses oleh 

seluruh pihak (masyarakat, swasta dan pemerintah), sehingga mereka 

dapat ikut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan memberikan arah 

kebijakan, standar, manual, serta kerangka kebijakan penunjang 

lainnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. 

Memperhatikan permasalahan di atas, tindak lanjut yang harus 

dilakukan ke depan baik dalam bentuk kebijakan maupun langkah 

konkret yaitu: (1) Penyusunan sistem, serta mekanisme yang andal 

untuk pengintegrasian isu pembangunan berkelanjutan ke dalam 

program-program pembangunan secara terarah; (2) Memadukan 

pelaksanaan program pembangunan yang mengarah kepada 

perwujudan pembangunan berkelanjutan, yaitu MDGs, ekonomi 

hijau, serta penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  dalam 

perencanaan pembangunan; (3) Menetapkan instrumen pengukuran 

pencapaian pembangunan yang berkelanjutan; serta (4) 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah di 

Indonesia dalam penerapan pembangunan yang berkelanjutan. 

3.2 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

Kebijakan 

Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik terus 

dilakukan dengan fokus pada: (1) Peningkatan  penyelenggaraan  

pemerintahan  yang  bersih  dan bebas  kolusi, korupsi dan nepotisme 

(KKN); (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (3) 

Peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas  kinerja birokrasi. 
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Hasil Pelaksanaan 

Kebijakan di atas telah menghasilkan beberapa capaian. Dalam 

aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 

khususnya terkait sistem pengendalian intern, hingga Juni 2013, 86 

kementerian/lembaga (K/L) dan 524 pemerintah daerah (pemda) 

telah menyusun peraturan tentang sistem pengendalian internal 

pemerintah (SPIP). Dalam kaitan itu, telah diterbitkan 41 pedoman 

teknis terkait SPIP, dan telah tersusun desain penyelenggaraan SPIP 

pada 40 pemda dan 6 K/L.  

Terkait dengan integritas sumber daya manusia (SDM) 

aparatur, terus dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai 

berbagai peraturan tentang disiplin PNS, yakni Peraturan Pemerintah 

(PP) tentang Disiplin PNS, PP tentang Larangan PNS menjadi 

Anggota Partai Politik, dan Peraturan tentang Kode Etik PNS. 

Hingga triwulan I 2013, sosialisasi telah dilaksanakan di 4 provinsi 

dan 43 kabupaten/kota. Selain itu, terkait dengan Pakta Integritas, 

hingga April 2012, telah dilakukan penandatangan dokumen pakta 

integritas di 34 K/L, 5 lembaga tinggi negara, 22 lembaga pemerintah 

nonkementerian, 5 lembaga setingkat menteri, 33 provinsi, dan 458 

kabupaten/kota.  

Upaya pencegahan  KKN  dilakukan  melalui  penerapan 

sistem  e-procurement  nasional. Hingga  Juni 2013, telah  terbentuk  

573 unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang tersebar di 33 

provinsi, melayani 731 instansi dan 305,6 ribu penyedia terdaftar. 

Adapun jumlah paket yang tendernya menggunakan e-procurement 

mencapai 91.405 paket dengan nilai Rp.150,5 triliun. Penggunaan e-

procurement dalam pengadaan barang/jasa telah menghemat 

anggaran negara sebesar 10,6 persen atau setara Rp.27,9 triliun.  

Terkait dengan kualitas pelayanan publik, untuk memperkuat 

landasan operasional kebijakan peningkatan kualitas pelayanan 

publik, telah diterbitkan PP No.96/2012 tentang Pelaksanaan UU 

No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian ditindaklanjuti 
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antara lain dengan PermenPAN dan RB No.36/2012 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, 

dan PermenPAN dan RB No.38/2012 tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Unit Pelayanan Publik.  

Penerbitan peraturan tersebut diiringi dengan sosialisasi dan 

bimbingan teknis terkait penerapan standar pelayanan, baik di K/L 

maupun provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, telah dilaksanakan pula 

penilaian kinerja terhadap unit penyelenggara pelayanan publik di 

daerah, terutama untuk Rumah Sakit Umum Daerah, Pelayanan 

Informasi Pemerintah, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Terkait dengan PTSP, saat ini telah terbentuk 444 unit PTSP yang 

terdiri dari 18 PTSP provinsi, 330 PTSP kabupaten dan 96 PTSP 

kota.  

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi, terus dilakukan upaya pembenahan, baik dari sisi 

kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun akuntabilitas pemerintah. 

Dari sisi kelembagaan, telah dikeluarkan dua rekomendasi terkait 

keberadaan lembaga nonstruktural (LNS), yaitu  pembubaran sepuluh 

LNS yang pembentukannya berdasarkan peraturan presiden 

(perpres)/keputusan presiden (keppres), dan pengintegrasian empat 

LNS ke dalam kementerian terkait. Dari sisi akuntabilitas birokrasi, 

berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

pusat tahun 2012, tercatat 77 K/L (95,1 persen) mendapatkan 

kategori baik, atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 (82,9 

persen).  

Dari sisi ketatalaksanaan, terus  dilakukan  upaya pembenahan,  

diantaranya melalui perbaikan standard operating procedure (SOP), 

pengembangan sistem elektronik (e-government), dan  

pengembangan sistem manajemen kearsipan modern berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Terkait e-government, 

saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 

tentang e-government yang diharapkan menjadi acuan  bagi  
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pemerintah pusat dan daerah dalam  menyelenggarakan e-

government, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, SDM, maupun 

pengembangan infrastruktur.  

Dalam hal manajemen SDM, terkait sistem promosi PNS, 32 

instansi telah melaksanakan promosi jabatan secara terbuka, terdiri 

dari 4 instansi melaksanakan rekrutmen terbuka secara penuh 

(KemenPAN dan RB, LAN, BKN, dan BNP2TKI), serta 28 instansi 

melaksanakan rekrutmen terbuka secara terbatas untuk eselon III dan 

IV. Selanjutnya, terkait perkembangan penyusunan Rancangan 

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), hingga saat ini 

sedang dilakukan pendalaman dan penyelarasan di internal 

pemerintah atas beberapa substansi/hal-hal baru yang akan 

diperkenalkan dalam RUU tersebut, diantaranya profesi ASN, sistem 

karir terbuka, dan keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara. 

Sepanjang tahun 2012, implementasi kebijakan tata kelola 

pemerintahan yang baik oleh K/L telah mencapai 63 persen, 

meningkat dari 50 persen pada tahun 2010. Adapun rincian 

perkembangan implementasi kebijakan per sasaran, yakni: (1) 

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 

tercapai 77 persen atau meningkat dari tahun 2010 (59 persen), (2) 

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik tercapai 60 persen 

atau meningkat dari tahun 2010 (40 persen), dan (3) Sasaran 

peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tercapai 53 

persen atau meningkat dari tahun 2010 (49 persen). 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN  permasalahan yang masih terjadi, diantaranya: (1) Masih 

maraknya kasus korupsi, terutama dalam proyek pengadaan 

pemerintah; (2) Belum seluruh K/L menegakkan peraturan disiplin 

PNS secara konsisten; (3) Belum seluruh pejabat menandatangani 

pakta integritas dan melaporkan LHKPN; dan (4) Pelaksanaan SPIP 

belum maksimal. 
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Dari sisi pelayanan publik, permasalahan yang muncul 

diantaranya: (1) Belum seluruh unit penyelenggara pelayanan publik 

menerapkan standar pelayanan, maklumat pelayanan, mekanisme 

pengaduan masyarakat; (2) Kelembagaan PTSP yang belum sinergis; 

serta (3) Rendahnya pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik. 

Terkait dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 

permasalahan yang muncul adalah: (1) Masih terjadinya tumpang 

tindih kewenangan, tugas pokok dan fungsi, dan pelaksanaan 

program/kegiatan di lingkungan K/L; (2) Proses bisnis pada instansi 

pemerintah belum disertai dengan SOP utama; serta (3) Penerapan 

sistem merit dalam manajemen kepegawaian instansi pemerintah 

belum berjalan maksimal. 

Tindak lanjut yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, khususnya implementasi 

pada seluruh K/L adalah: (1) Menegakkan dan mengimplementasikan 

sistem disiplin PNS, (2) Mengembangkan dan menerapkan pakta 

integritas, (3) Mewajibkan pejabat untuk menyampaikan LHKPN dan 

melaporkan gratifikasi, (4) Meningkatkan penerapan SPIP, (5) 

Meningkatkan penerapan pelaksanaan e-procurement, (6) 

Menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, (7) Meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya, dan (8) 

Meningkatkan penerapan sistem pengaduan masyarakat.  

Tindak lanjut dalam peningkatan  kualitas pelayanan publik, 

khususnya implementasi pada seluruh K/L, adalah: (1) Meningkatkan 

penerapan standar pelayanan, (2) Meningkatkan penerapan maklumat  

pelayanan, (3) Memperluas penerapan pelayanan terpadu satu pintu 

di lingkungan pemda, (3) Meningkatkan penerapan manajemen 

pengaduan pada unit pelayanan publik di lingkungan K/L, (4) 

Menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan 

publik, serta (5) Menyusun dan mengimplementasikan sistem 

evaluasi kinerja pelayanan publik pada unit pelayanan di lingkungan 

K/L.  
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Tindak lanjut dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, khususnya implementasi pada seluruh 

K/L adalah: (1) Meningkatkan upaya restrukturisasi organisasi dan 

tata kerja instansi pemerintah; (2) Menyusun SOP di tiap K/L sesuai 

dengan proses bisnis yang lebih sederhana; (3) Mengembangkan 

sistem rekrutmen pegawai yang transparan dan berbasis 

merit/kompetensi; sistem penilaian kinerja yang terukur; sistem  

promosi dan penempatan  dalam jabatan struktural yang terbuka, 

transparan, berbasis  merit/kompetensi; sistem diklat berbasis merit 

dan kompetensi;  (4) Menyusun rencana penerapan e-government; 

serta (5) Menyediakan dan  mengimplementasikan sistem kearsipan 

dan dokumentasi berbasis TIK. 

3.3 PENGARUSUTAMAAN GENDER 

Kebijakan 

Strategi dan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) pada 

tahun 2012-2013 adalah: (1) Peningkatan kualitas hidup dan peran 

perempuan dalam pembangunan, melalui peningkatan akses terhadap 

pelayanan yang berkualitas serta harmonisasi peraturan perundangan 

dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan; (2) Perlindungan 

perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya 

pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan; dan (3) Peningkatan 

kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, 

termasuk peningkatan kapasitas SDM dalam rangka percepatan 

penerapan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang 

responsif gender (PPRG). 

Hasil Pelaksanaan 

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam peningkatan kualitas 

hidup dan peran perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang 

diuraikan sebagai berikut: 
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Bidang pendidikan, dilihat dari Indeks Paritas Gender, yang 

merupakan rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap 

APM laki-laki. Pada tahun 2011, Indeks Paritas Gender APM pada 

tingkat sekolah dasar termasuk madrasah ibtidaiyah (SD/MI) sebesar 

98 persen; di tingkat sekolah menengah pertama termasuk madrasah 

tsanawiyah (SMP/MTs) sebesar 97 persen; dan di tingkat sekolah 

menengah atas termasuk madrasah aliyah (SMA/MA) sebesar 85 

persen. Angka-angka pencapaian indeks tersebut mendekati angka 

100 persen yang menunjukkan semakin meratanya akses terhadap 

pendidikan, bagi laki-laki maupun perempuan. Pencapaian 

pengarusutamaan gender di bidang pendidikan juga dapat dilihat dari: 

(1) Bantuan peningkatan kapasitas PUG Pokja Gender di 33 provinsi 

dan kabupaten dalam bentuk workshop Anggaran Responsif Gender 

dan sinkronisasi lintas Satuan Kerja Pemerintah Daerah; (2) Bantuan 

peningkatan kapasitas PPRG di seluruh unit utama Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2010-2012; (3) Bantuan 

peningkatan kapasitas PPRG kelembagaan kepada Pusat Studi 

Wanita/Gender (PSW/G) yang bertujuan untuk penguatan 

kelembagaan internal, pendampingan kabupaten/kota, dan 

berpartisipasi dalam penanganan kasus trafficking; (4) Bantuan 

langsung ke lembaga pendidikan tentang pendidikan keluarga 

berwawasan gender melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 

majelis taklim, dan kursus life skill; serta (5) Bimbingan teknis 

monitoring dan evaluasi oleh tim pakar.   

Bidang kesehatan, peningkatan kualitas hidup dan peran 

perempuan antara lain ditunjukkan oleh: (1) Persentase ibu bersalin 

yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 73,0 persen 

(SDKI, 2007) menjadi 83,1 persen (SDKI, 2012); serta (2) Persentase 

ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sebesar 93,3 persen 

(SDKI, 2007) menjadi 95,7 persen (SDKI, 2012). 

Dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, telah 

ditetapkan sejumlah pedoman, diantaranya Pedoman PPRG di 

Kementerian PAN dan RB, Pedoman PPRG pada Kemenko 
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Polhukam, dan Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan 

Politik pada Pemilihan Umum. Selain itu, terdapat peningkatan 

proporsi keterwakilan perempuan di DPR dari 11,3 persen (2004-

2009) menjadi 18,4 persen (2009-2014), walaupun masih jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini didukung oleh 

ditetapkannya UU No.8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengatur 

keterwakilan perempuan minimal 30 persen.  

Disamping itu dilakukan pula berbagai upaya peningkatan 

kesetaraan gender pada tahun 2011-2012, melalui: (1) Ditetapkannya 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/2011, yang kemudian 

diperbaharui dengan PMK No.112/PMK.02/2012, tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, yang di dalamnya mengatur tentang 

anggaran responsif gender di K/L; (2) Naskah Akademis RUU 

tentang Kesetaraan Gender, yang pada perkembangan selanjutnya, 

RUU tentang Kesetaraan Gender telah diambil alih menjadi hak RUU 

inisiatif DPR RI; dan (3) Ditandatanganinya Strategi Nasional 

Percepatan PUG melalui PPRG pada tahun 2012 sebagai Surat 

Edaran oleh empat K/L selaku Tim Penggerak PPRG, yaitu Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.   

Dalam hal perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak 

kekerasan, telah dibentuk lembaga-lembaga pelayanan perempuan 

dan anak korban kekerasan. Pada tahun 2012, jumlah kasus 

kekerasan sekitar 19 ribu kasus, meningkat 69 persen dibandingkan 

dengan tahun 2011. Dalam rangka perlindungan tenaga kerja 

perempuan, pada tahun 2012 telah diterbitkan Permendagri 

No.26/2012 tentang Pemberdayaan Masyarakat yang Akan Menjadi 

Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia.  
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Hingga saat ini telah tersedia lembaga-lembaga layanan bagi 

perempuan dan anak korban kekerasan di daerah, dengan rincian 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 28 

provinsi dan 242 kabupaten/kota, Gugus Tugas Trafficking di 27 

provinsi dan 88 kabupaten/kota, Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak di 500 Mapolres, serta 123 lembaga layanan korban kekerasan 

berbasis rumah sakit. 

Saat ini sedang disusun Permeneg PP dan PA tentang 

Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (putting-out 

system), dan Modul Panduan Fasilitator Penguatan Mental Calon TKI 

Perempuan. Modul tersebut akan dimanfaatkan Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI melalui Balai Latihan Kerja, 

dan Kementerian Luar Negeri melalui citizen service. 

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan 

penanganan tindak pidana perdagangan orang  (TPPO) telah 

terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat 

pusat dengan 6 subgugus tugas yang melibatkan 19 K/L terkait; 27 

gugus tugas provinsi yang ditetapkan dalam bentuk pergub/sekda; 

dan 88 gugus tugas kabupaten/kota yang ditetapkan dalam bentuk 

peraturan bupati/walikota/sekda, serta fasilitasi terhadap 19 K/L 

dalam penerapan kebijakan perlindungan korban TPPO. 

Pencapaian berkaitan penanganan kasus perdagangan orang 

adalah meningkatnya jumlah korban TPPO pada perempuan yang 

dipulangkan dan didampingi dari 116 kasus di tahun 2011 menjadi 

573 kasus di tahun 2012. Selain itu, jumlah penanganan TPPO yang 

ditangani oleh Kejaksaan RI mengalami penurunan dari 208 kasus 

(2011) menjadi 126 kasus (2012). 

Hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan kapasitas 

kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk 

percepatannya melalui PPRG dan penyediaan data terpilah, antara 

lain: (1) Ditandatanganinya MoU dengan BPS tentang Penyediaan 

Data dan Informasi Gender dan Anak yang ditindaklanjuti dengan 
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diterbitkannya publikasi tahunan yang menyajikan data tentang akses 

dan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang 

pembangunan serta indikator gender; (2) Tersusunnya Pedoman 

Pengelolaan Data Gender di KPP dan PA; serta (3) Dilaksanakannya 

advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 

39 K/L dan 33 provinsi. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang masih dihadapi saat ini mengenai PUG 

antara lain: (1) Masih rendahnya kualitas hidup dan peran 

perempuan, yang antara lain disebabkan oleh terjadinya kesenjangan 

gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam 

pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di 

bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi, baik 

antarprovinsi maupun antarkabupaten/kota; serta rendahnya kesiapan 

perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis 

energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta 

terjadinya penyakit; (2) Masih rendahnya perlindungan terhadap 

perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang ditandai dengan 

maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan, masih terdapatnya 

ketidaksesuaian antarproduk hukum yang dihasilkan, termasuk antara 

produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan 

daerah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan; (3) 

Masih lemahnya kelembagaan PUG yang disebabkan oleh: (a) Belum 

optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan 

politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; 

(b) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan 

PUG; (c) Masih rendahnya pemahaman tentang konsep dan isu 

gender, nilai-nilai kesetaraan gender, manfaat PUG dalam 

pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, dan (d) Minimnya 

ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan pemanfaatannya 

dalam siklus pembangunan. 
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Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah: (1) Penyusunan 

kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik 

dan pengambilan keputusan serta kebijakan perlindungan perempuan 

dari tindak kekerasan; (2) Terfasilitasinya K/L dan 20 pemda provinsi 

dalam peningkatan kapasitas bagi pengelola data gender; (3) 

Terfasilitasinya 34 K/L dalam penerapan PPRG; (4) Terlaksananya 

peningkatan kapasitas bagi 4 K/L Tim Penggerak PPRG di tingkat 

nasional dan 33 provinsi; dan (5) Terfasilitasinya K/L dan pemda 

dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak 

kekerasan dan korban perdagangan orang. 

B. KEBIJAKAN LINTAS BIDANG 

3.4 PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Kebijakan 

Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan diantaranya naiknya 

tingkat pendapatan, menurunnya angka kemiskinan dan angka 

pengangguran. Beberapa landasan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan antara lain: (1) Penyusunan data rumah tangga sangat 

miskin, miskin, dan hampir miskin yang digunakan untuk 

mengarahkan program perlindungan dan bantuan sosial; (2) 

Pengelompokkan, harmonisasi dan integrasi program-program 

penanggulangan kemiskinan untuk mempermudah dan memperjelas 

koordinasi; (3) Harmonisasi dan integrasi program-program 

pemberdayaan masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri; serta (4) Regulasi yang mengatur 

koordinasi penanggulangan kemiskinan dari pusat sampai daerah 

termasuk tanggung jawab pelaksanaan bersama. Penekanan lebih 

lanjut dilakukan pada penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan 

terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran dan kebijakan 

antara pemerintah pusat dan daerah.   
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Program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan 

menjadi tiga klaster yaitu: (1) Program bantuan dan jaminan sosial 

yang ditujukan agar keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan 

dasar; (2) Program pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri 

untuk memberi pendampingan dan pembekalan masyarakat miskin 

dalam upaya keluar dari kemiskinan; (3) Program yang membantu 

usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan dan memperluas usaha 

agar masyarakat miskin dapat meningkatkan pendapatan. Pada tahun 

2012, program penanggulangan kemiskinan ditambah menjadi empat 

klaster yang dituangkan dalam program-program pro rakyat untuk 

melengkapi tiga klaster sebelumnya.   

Hasil Pelaksanaan 

Perkembangan penurunan tingkat kemiskinan pada Tabel 3.4.1 

menunjukkan pada bulan Maret 2013, penduduk miskin menurun 

menjadi 11,4 persen atau 28,1 juta jiwa. 

TABEL 3.4.1                                                                

PERKEMBANGAN ANGKA KEMISKINAN INDONESIA 

TAHUN 2009-2013 

Sumber: BPS 

Wilayah Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Desa Juta Jiwa 20,6 19,9 19,0 18,1 17,7 

Kota Juta Jiwa 11,9 11,1 11,0 10,5 10,3 

Nasional Juta Jiwa 32,5 31,0 30,0 28,6 28,1 

Desa Persen 17,4 16,6 15,7 14,7 14,3 

Kota Persen 10,7 9,9 9,2 8,6 8,4 

Nasional Persen 14,2 13,3 12,5 11,7 11,4 

Berbagai program pembangunan telah dilakukan pemerintah 

dalam upaya mencapai target RPJMN 2010-2014 untuk angka 

kemiskinan tahun 2014 sebesar 8,0-10,0 persen. Selain penurunan 

tingkat kemiskinan pada tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka  

juga menurun menjadi 5,9 persen pada Februari 2013 (7,2 juta jiwa). 
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Pada Tabel 3.4.2 dapat dilihat hasil-hasil pencapaian beberapa 

kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tiga klaster.    

TABEL 3.4.2                                                                        

PENCAPAIAN PROGRAM-PROGRAM 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2009-2012 

 

Kegiatan/ 

Indikator 
Satuan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Klaster I      

1 PKH RTS 720.000 816.000 1.116.000 1.516.0

00 

2 Raskin RTS 19.020.763 17.488.007 17.488.007 17.488.

007 

3 Jamkesmas Juta Jiwa 76,4 76,4 76,4 76,4 

4 Bantuan Siswa 
Miskin 

Juta Siswa 5,5 4,6 6,8 7,7 

Klaster II      

1 PNPM 

Perdesaan 

Kecamatan 4.371 4.805 5.020 5.100 

2 PNPM 

Perkotaan 

Kecamatan 1.145 885 1.153 1.151 

3 PPIP/RIS Kecamatan 479 215 215 187 

4 PISEW Kecamatan 237 237 237 237 

Klaster III      

1 Dukungan 
penjaminan 

KUR 

Persen 100 100 100 100 

2 Peningkatan 
dan perluasan 

akses 

permodalan 
bagi koperasi, 

usaha mikro, 

kecil dan 
menengah 

Usaha 
Mikro/ 

Koperasi 

7.900 usaha 
mikro 

1.496 
Koperasi 

1.370 
Koperasi 

1.320 
Koperasi 

3 Perluasan KUR Provinsi 33 33 33 33 

Sumber: Bappenas 

Klaster 1 mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), 

pemberian beras untuk masyarakat miskin (Raskin), jaminan kesehatan 

masyarakat (Jamkesmas), dan lainnya. Dari sisi cakupan program, 

jumlah peserta PKH mengalami peningkatan yang signifikan pada 

tahun 2013 menjadi 2,4 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM). 
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Pada pembayaran tahap I di bulan Mei 2013 1,4 juta RTSM telah 

menerima bantuan tunai PKH rata-rata Rp.230 ribu per RTSM per 

bulan. Wilayah program PKH pada tahun 2013 telah mencakup 3.216 

kecamatan di 336 kabupaten/kota di 33 provinsi. 

Dari aspek efektivitas program, peningkatan proses verifikasi 

komitmen peserta PKH dalam mengakses layanan pendidikan dan 

kesehatan terus dilakukan. Hingga akhir tahun 2012 90,6 persen 

peserta PKH telah melalui proses verifikasi komitmen. Terkait dengan 

perkembangan inflasi, mulai tahun 2013 dilaksanakan penyesuaian 

jumlah manfaat bantuan tunai PKH untuk RTSM. Rata-rata bantuan 

tunai PKH yang diterima oleh RTSM bertambah dari Rp.1,4 juta per 

tahun menjadi Rp.1,8 juta.  

Kerja sama antarkementerian juga dilaksanakan untuk 

mendukung pelaksanaan PKH, diantaranya melalui Program Penarikan 

Pekerja Anak PKH (PPA PKH) yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada pertengahan tahun 2013, PPA 

PKH telah melaksanakan penarikan 11 ribu pekerja anak yang 

merupakan peserta PKH dari bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA).  

Pada tahun 2013, jumlah penerima Raskin mencapai 15,5 juta 

rumah tangga sasaran (RTS). Sejalan dengan kebijakan penyesuaian 

harga bahan bakar minyak (BBM), alokasi Raskin untuk setiap RTS 

ditambah dari 12 bulan menjadi 15 bulan dengan jumlah yang sama 

yaitu 15 kg beras dan harga tebus beras Rp.1.600 per kg neto di titik 

distribusi. 

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan dan keluarga 

berencana (KB) hingga Mei 2013, terdapat peningkatan: (1) Jumlah 

peserta KB baru (PB) 4,2 juta peserta dari target 7,5 juta peserta, 

termasuk di dalamnya PB dari keluarga pra-sejahtera/KPS dan 

keluarga sejahtera-1/KS-1) dan rentan lainnya; PB pria 261.616 peserta 

dari target 318.340 peserta; dan PB Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) 821.755 peserta dari target 1,2 juta peserta; (2) 
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Pembinaan peserta KB aktif (PA) 35,2 juta peserta, termasuk di 

dalamnya PA dari KPS dan KS-1 14,2 juta peserta, PA pria 1,3 juta 

peserta, dan PA MKJP 8,8 juta peserta. 

Hasil pelaksanaan Jamkesmas telah mencakup 64,6 persen 

penduduk miskin pada tahun 2012. Selain itu, cakupan persalinan 

(Jampersal) sebanyak 1,8 juta persalinan di 496 kabupaten/kota dari 

497 kabupaten/kota pada tahun 2011, terdiri dari 1,6 juta persalinan 

dengan pelayanan kesehatan dasar dan 0,2 juta dengan pelayanan 

kesehatan rujukan. 

Pada tahun 2013, cakupan siswa penerima bantuan siswa miskin 

(BSM) ditingkatkan menjadi 15,4 juta siswa SD/MI sampai dengan 

SMA/SMK/MA. Dari jumlah tersebut, BSM juga disediakan bagi 1,2 

juta siswa untuk membiayai siswa miskin yang berasal dari RT miskin 

dan rentan yang selama ini mendapatkan BSM namun tidak memiliki 

kartu miskin. Dengan demikian, jumlah cakupan penerima BSM yang 

dialokasikan menjadi 16,6 juta siswa. Unit cost bertambah menjadi 

Rp.450 ribu/siswa untuk siswa SD/MI, Rp.750 ribu/siswa untuk siswa 

SMP/MTs, dan Rp.1 juta/siswa untuk siswa SMA/SMK/MA per tahun. 

Selanjutnya, cakupan Beasiswa Bidik Misi ditingkatkan menjadi 

sekitar 155 ribu mahasiswa PT/PTA.  

Bantuan siswa miskin telah berkontribusi dalam peningkatan 

angka partisipasi kasar (APK) dan APM pada semua jenjang 

pendidikan. APM SD/MI/Paket A meningkat dari 95,6 persen pada 

tahun 2011 menjadi 95,7 persen pada tahun 2012. Sementara itu, APM 

SMP/MTs/Paket B meningkat dari 77,7 persen menjadi 75,4 persen; 

APK SMA/SMK/MA/Paket C meningkat dari 76,5 persen menjadi 

79,0 persen, dan APK Pendidikan Tinggi meningkat dari 27,1 persen 

menjadi 27,4 persen. 

Terkait pelaksanaan redistribusi tanah, pada tahun 2012 berhasil 

mencapai 114 ribu bidang atau 76,1 persen dari target 150 ribu bidang. 

Pada tahun 2013, ditargetkan kegiatan redistribusi 176 ribu bidang. 



3-20 BAB 3 KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG          

 

Klaster 2 mencakup PNPM Mandiri yang telah berjalan selama 6 

tahun sejak tahun 2007. Selama tahun 2009-2012, telah dialokasikan 

dana Bantuan Langsung Masyarakat Rp.33,7 triliun untuk 

menstimulasi berbagai kegiatan pembangunan perdesaan. Pelaksanaan 

PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2013 dilaksanakan di 5.146 

kecamatan, 392 kabupaten dan 32 provinsi; PNPM Mandiri Perdesaan 

Perbatasan di 80 kecamatan, 15 kabupaten pada 4 provinsi; dan PNPM 

Mandiri Perdesaan Integrasi SP-SPPN di 85 kabupaten di 30 provinsi. 

Pelaksanaan PNPM Perkotaan tahun 2012 dilakukan di 11 ribu 

kelurahan/desa; Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 

mencakup 5.592 desa; Program Infrastruktur Pendukung Kegiatan 

Ekonomi dan Sosial (RISE/PISEW) di 237 kecamatan; dan Program 

Infrastruktur Air Limbah  di 635 kawasan. 

Klaster 3 mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Hasil-hasil yang dicapai  pada 

semester I 2013 antara lain: 

Pertama, volume penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

mencakup kredit modal kerja dan kredit investasi bagi usaha mikro, 

kecil, dan menengah serta koperasi secara kumulatif sejak tahun  2007 

hingga 30 April 2013 telah mencapai lebih dari Rp.111,9 triliun. 

Jumlah debitur KUR mencapai sekitar 8,4 juta debitur, dengan rata-rata 

KUR yang diterima Rp.13,2 juta per debitur. Volume penyaluran KUR 

pada kuartal I 2013 mencapai lebih dari Rp.14,2 triliun, yang 

disalurkan kepada 774 ribu debitur, dengan rata-rata besar pinjaman 

Rp.18,4 juta per debitur, dan NPL 4,4 persen.  

Kedua, peningkatan akses permodalan bagi usaha mikro dan 

kecil juga dilaksanakan melalui: (1) Penguatan kapasitas pembiayaan 

di 609 koperasi perkotaan dan pedesaan; (2) Penyaluran start-up 

capital bagi 1.757 wirausaha pemula; (3) Peningkatan kapasitas dan 

kualitas lembaga keuangan mikro (LKM) yang bertransformasi 

menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 100 LKM; (4) 

Fasilitasi 2 jaringan kerjasama KSP dengan perbankan; (5) Fasilitasi 
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pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah di 4 provinsi; (6) 

Penguatan kapasitas KSP untuk mengakses perbankan di 4 provinsi; 

serta (7) Penyaluran dana bergulir sebesar Rp.493,4 miliar bagi 398 

mitra (4 koperasi sekunder, 188 koperasi primer, 5 bank, 2 perusahaan 

modal ventura dan 199 UKM), yang selanjutkan akan menggulirkan 

dana kepada usaha mikro dan kecil 

Ketiga, upaya peningkatan kapasitas SDM, produksi, pemasaran, 

dan kelembagaan koperasi yang dilaksanakan melalui:  (1)  Gerakan 

Kewirausahaan Nasional, diklat kewirausahaan bagi 600 orang di 14 

provinsi dan diklat perkoperasian bagi 480 orang di 3 provinsi; (2) 

Diklat dan sertifikasi bagi 200 pengelola KSP; (3) Bimbingan dan 

konsultasi penerapan teknologi tepat guna (TTG) bagi 450 koperasi, 

usaha mikro dan kecil; (4) Dukungan TTG bagi 9 koperasi di 9 

provinsi; (5) Revitalisasi 25 unit pasar tradisional yang dikelola oleh 

koperasi di daerah tertinggal/perbatasan; (6) Pemasyarakatan dan 

penyuluhan perkoperasian yang melibatkan 425 Petugas Penyuluh 

Koperasi Lapangan (PPKL) yang bertugas di 10 provinsi dan 98 

kabupaten/kota pada tahun 2012, dan akan diperluas dengan tambahan 

115 PPKL pada tahun 2013; dan (7) Sosialisasi UU No.17/2012 

tentang Perkoperasian. 

Klaster 4 mencakup program-program pro rakyat. Program pro 

rakyat yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain: (1) 

Program Rumah Sangat Murah yaitu pembangunan baru perumahan 

swadaya 18,2 ribu unit serta peningkatan kualitas perumahan swadaya 

yang dilakukan pada 230 ribu unit; (2) Program Pamsimas/SPAM 

Perdesaan berhasil dilakukan di 2.312 kawasan; (3) Program 

Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) telah dilaksanakan pada 500 

Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di tahun 2011-2012, dan 

direncanakan 316 PPI di tahun 2013-2014. Kegiatan yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi bantuan langsung pada 

individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI. 

Kegiatan untuk individu nelayan di tahun 2012 diantaranya fasilitasi 

sertifikat hak atas tanah nelayan untuk 18 ribu bidang tanah dan 
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pemberian bantuan 300 paket sarana sistem rantai dingin. Upaya 

pemberdayaan kelompok nelayan, diantaranya adalah bantuan 125 unit 

kapal >30 GT, bantuan 15 unit kapal 10-30 GT, pemberian bantuan 

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap 

untuk 3.700 kelompok, bantuan PUMP pengolahan untuk 1.500 

kelompok, bantuan PUMP-perikanan budidaya untuk 600 kelompok, 

dan bantuan pemberdayaan usaha garam rakyat di 23 kabupaten/kota. 

Sedangkan untuk penguatan sarana dan prasarana di PPI telah 

dilaksanakan pembangunan 30 unit mini cold storage, 30 unit  mesin 

pembuat es, 300 unit kendaraan pengangkut ikan roda 3 berinsulasi, 5 

unit sarana pemasaran roda 4 dan 50 unit Solar Packed Dealer 

Nelayan. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pelaksanaan program-program penanggulangan 

kemiskinan secara umum antara lain: (1) Permasalahan pendataan 

target sasaran untuk pelaksanaan program-program di Klaster I yaitu 

program Raskin, Jamkesmas, BSM, dan PKH; (2) Sinergitas antar 

program penanggulangan kemiskinan masih belum terjaga terutama 

untuk pelaksanaan program Klaster 2; (3) Pendampingan pelaksanaan 

program belum memadai, baik dari sisi kualitas SDM maupun dari sisi 

dukungan pemerintah daerah.  Dalam mendukung pencapaian 

sasaran yang telah ditargetkan, pada tahun 2014  pemerintah 

menentukan tiga isu strategis terkait penanggulangan kemiskinan yaitu: 

(1) Prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengembangan 

penghidupan penduduk miskin dan rentan melalui Masterplan 

Percepatan Pengurangan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan, (2) 

Perluasan PKH, dan (3) Pemberdayaan usaha mikro melalui 

peningkatan produktivitas. 

Permasalahan pelaksanaan program Klaster 1 berikut dengan 

tindak lanjutnya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, 

permasalahan perlunya suatu skema bantuan sosial tambahan untuk 
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mengurangi dampak negatif pemangkasan subsidi BBM bagi 

masyarakat miskin dan rentan.  Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah 

mempersiapkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 

(BLSM) pada tahun 2013, yang akan diberikan kepada 15,5 juta RTS 

dengan besaran Rp.150 ribu/rumah tangga per bulan dengan durasi 

program selama empat bulan.  

Kedua, permasalahan yang dapat mengurangi efektifitas 

perlindungan masyarakat dari sisi pelaksanaan PKH dan program 

bantuan sosial nasional lainnya. Secara umum meliputi: (1) 

Keterbatasan kapasitas SDM, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

teknis pelaksanaan; serta (2) Kurangnya koordinasi antarinstitusi 

pelaksana program bantuan sosial. Khusus untuk PKH, tantangan yang 

dihadapi adalah perancangan proses graduasi dan transformasi yang 

tepat, khususnya bagi peserta PKH yang sudah lebih baik status sosial 

ekonominya dan siap untuk memanfaatkan program lain dari 

pemerintah, seperti halnya program pemberdayaan masyarakat dan 

ekonomi. Sedangkan untuk Raskin, hambatan yang dihadapi adalah 

seputar proses penetapan sasaran yang belum optimal. 

Tindak lanjut yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas 

implementasi program PKH meliputi: (1) Peningkatan efisiensi dan 

ketepatan waktu dalam proses verifikasi komitmen peserta PKH; (2) 

Peningkatan peran pendampingan dalam menindaklanjuti hasil 

verifikasi komitmen, terutama dalam hal pendidikan orang tua 

(parenting education) untuk semakin meningkatkan kesadaran RTSM 

akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak dan keluarga; (3) 

Peningkatan kualitas pelaksanaan pembayaran dengan membuka 

peluang digunakannya metode pembayaran selain melalui PT. Pos, 

seperti halnya jasa perbankan; (4) Peningkatan koordinasi di tingkat 

kebijakan dan teknis pelaksanaan dengan program bantuan sosial 

lainnya, seperti Jamkesmas, Raskin, BSM, PPA-PKH, Program 

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dan (5) Penyempurnaan strategi 

untuk proses graduasi dan transformasi PKH. Tindak lanjut untuk 
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meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Raskin meliputi perbaikan 

data sasaran Raskin yang berasal dari PPLS 2011 dengan 

mempertimbangkan masukan dari musyawarah di tingkat masyarakat. 

Peningkatan ketepatan sasaran dan pelaksanaan bantuan sosial yang 

terpadu bagi keluarga miskin dan rentan juga dilakukan melalui 

penerbitan Kartu Perlindungan Sosial. Pemegang kartu tersebut akan 

mendapatkan program-program perlindungan sosial seperti Raskin, 

BLSM, BSM, dan Jamkesmas. 

Ketiga, permasalahan pembangunan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana (KKB) yang terkait dengan isu penanggulangan 

kemiskinan, antara lain: (1) Tingginya kebutuhan ber-KB yang 

tidak/belum terpenuhi (unmet need) dengan disparitas yang tinggi 

antarprovinsi, antarwilayah desa-kota, serta antarkelompok sosial 

ekonomi; (2) Masih tingginya angka drop-out (termasuk kegagalan dan 

komplikasi) dalam pemakaian alat kontrasepsi jangka pendek dan 

kurang efektifnya pemakaian MKJP; (3) Masih lemahnya pelaksanaan 

advokasi serta KIE KB dan kesehatan reproduksi; (4) Masih lemahnya 

pembinaan dan pemberdayaan keluarga dalam meningkatkan dan 

mempertahankan kesertaan ber-KB; (5) Belum sinergisnya kebijakan 

pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik 

antarpusat-daerah maupun antarsektor pembangunan; dan (6) Masih 

terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi 

kependudukan, terutama yang berkenaan dengan administrasi 

kependudukan. Memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, maka 

tindak lanjut diprioritaskan pada: (1) Peningkatan akses pelayanan KB 

yang berkualitas dan merata; (2) Penyerasian kebijakan kependudukan 

dan KB; dan (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi 

kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada 

penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk 

dan registrasi vital. 

Keempat, permasalahan ketepatan sasaran dan waktu penyaluran 

yang mengurangi keefektifan pelaksanaan BSM. Untuk itu, tindak 
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lanjut yang perlu dilakukan adalah perbaikan terhadap mekanisme 

penetapan sasaran penerima Program BSM dan penyalurannya untuk 

memastikan agar dana BSM dapat diterima tepat waktu oleh seluruh 

siswa yang berhak mendapatkan BSM. Mekanisme penyaluran manfaat 

Program BSM akan diubah dari penyaluran manfaat satu tahun penuh 

di bulan Maret/April tahun berjalan menjadi penyaluran manfaat dua 

kali (setiap semester) di dalam satu tahun pelajaran, yaitu bulan 

Agustus/September dan Maret/April.  

Kelima, permasalahan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah 

dalam hal semakin berkurangnya jumlah sumber Tanah Obyek 

Reforma Agraria (TORA). Hal ini dikarenakan faktor kelangkaan 

tanah TORA yang telah didistribusikan sejak tahun 1961. Secara 

umum tanah yang ditetapkan sebagai TORA adalah tanah negara bekas 

tanah terlantar, tanah negara yang berasal dari pelepasan kawasan 

hutan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan sumber 

lainnya. Dari berbagai jenis sumber TORA tersebut, relatif hanya tanah 

terlantar dan kawasan hutan yang telah dilepaskan yang masih cukup 

tersedia. Upaya yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan redistribusi tanah adalah dengan melakukan: (1) 

Identifikasi sumber tanah untuk obyek reforma agraria; (2) Penetapan 

tanah terlantar setelah tanah teridentifikasi terlantar melalui tahapan 

peringatan; dan (3) Penertiban tanah terlantar melalui pelepasan hak 

tanah terlantar menjadi tanah negara.  

Berkaitan dengan Klaster 2, permasalahan yang menjadi 

tantangan terberat implementasi program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri Perdesaan 

adalah adanya perbedaan perilaku sosio-kultural, kapasitas 

pengetahuan dan keterampilan serta dinamika masyarakat yang 

majemuk dan berbeda keragaman dari satu tempat ke tempat lain. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya antara lain: (1) 

Mendorong partisipasi daerah dalam upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan dan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif 
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melalui PNPM Mandiri Perdesaan sebagai program prioritas tahun 

2010-2014; (2) Menyesuaikan kebijakan program dengan konteks lokal 

dan perkembangan masyarakat; (3) Mempercepat penguatan otonomi 

desa melalui percepatan penyelesaian RUU tentang Desa yang saat ini 

sedang dalam tahap pembahasan dengan DPR-RI; serta (4) 

Mengembangkan kegiatan peningkatan kapasitas penyelenggaraan 

pemerintahan desa dalam pelayanan publik. 

Permasalahan yang dihadapi terkait Klaster 3 adalah belum 

optimalnya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui 

peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya 

produktif, serta peningkatan produktivitas, akses pemasaran dan 

penguatan kelembagaan usahanya. Rencana tindak lanjut untuk 

mengoptimalkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yaitu melalui 

pengembangan sinergi di antara program-program penanggulangan 

kemiskinan dan program pendukung lainnya yang melibatkan 

partisipasi berbagai K/L, swasta dan masyarakat.  

 Perluasan program Klaster 4 tetap dilanjutkan, meliputi 

fasilitasi akses terhadap rumah murah, peningkatan akses air minum 

dan perbaikan sanitasi, serta penyediaan sambungan listrik bagi rumah 

tangga miskin. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, penyediaan 

akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan di kantong-

kantong kemiskinan dan daerah terpencil masih menjadi tantangan 

besar. Rencana tindak lanjut dalam meningkatkan pelayanan dasar 

untuk pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin dan 

rentan akan dilakukan melalui strategi sisi penyediaan, yaitu: (1) 

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik, 

dan (2) Meningkatkan jangkauan layanan publik untuk penduduk 

miskin dan rentan. 
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3.5 PERUBAHAN IKLIM GLOBAL 

Kebijakan 

Arah kebijakan lintas bidang untuk mengantisipasi dampak dan 

mengendalikan laju perubahan iklim global pada tahun 2012-2013 

terus diarahkan untuk: (1) Melaksanakan inventarisasi dan penurunan 

emisi gas rumah kaca; (2) Meningkatkan upaya mitigasi perubahan 

iklim sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) serta RAD 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (3) Meningkatkan upaya 

adaptasi pada sektor-sektor prioritas sesuai dengan Rencana Aksi 

Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), terutama sektor 

pertanian dan perikanan, dalam rangka pengamanan produksi pangan; 

(4) Meningkatkan penguasaan terhadap riset dan teknologi, serta 

pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim terutama di daerah-daerah rawan terkena dampak 

perubahan iklim; dan (5) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah 

dan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan mitigasi 

bencana, terutama terkait dengan dampak perubahan iklim. 

Hasil Pelaksanaan 

Mitigasi Perubahan Iklim. Sebagai wujud komitmen Indonesia 

untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2020, 

telah ditetapkan Perpres No.61/2011 tentang RAN-GRK dan Perpres 

No.71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

Nasional. Selain itu, telah diluncurkan dan disosialisasikan pula 

Pedoman Penyusunan RAD-GRK, yang akan memberikan arahan bagi 

daerah dalam menyusun RAD-GRK dalam kurun waktu 12 bulan sejak 

RAN-GRK ditandatangani. Hingga Juni 2013, telah ditetapkan 32 

pergub tentang RAD-GRK, dan ditargetkan dapat menyelesaikan 

baseline emisi dan upaya pelaksanaan penurunan emisi di tingkat 

nasional/daerah, serta dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan RAN/RAD-GRK.  
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Berkaitan dengan upaya mitigasi perubahan iklim di sektor 

kehutanan, sampai dengan akhir tahun 2012, telah dicapai hasil sebagai 

berikut: (1) Rehabilitasi hutan pada daerah aliran sungai (DAS) 

prioritas seluas 302 ribu ha; (2) Rehabilitasi lahan kritis pada DAS 

prioritas seluas 823 ribu ha, (3) Pengembangan hutan kota seluas 3.483 

ha; (4)  Rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 19 ribu 

ha. Selain itu, telah dilakukan upaya penerapan prinsip pengelolaan 

hutan berkelanjutan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan 

meningkatkan penyerapan gas karbondioksida. Penekanan laju 

deforestasi juga telah dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian 

terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana 

Iuran Hak Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, dan Dana 

Reboisasi.  

Pada sektor energi, sebagai langkah nyata untuk menarik 

investasi pengembangan energi terbarukan, pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan Feed in Tariff melalui Permen ESDM 

No.4/2012 tentang Biogas, Biomassa, dan Sampah Kota, dan Permen 

ESDM No.22/2012 tentang Panas Bumi. Feed in Tariff untuk jenis 

energi air (mini/mikro hidro) dan surya masih dalam tahap finalisasi. 

Saat ini sedang dilakukan pula finalisasi penyusunan PP tentang 

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagai amanat dari UU 

No.30/2007 tentang Energi. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan 

bimbingan teknis penghematan energi di 12 kota, dan audit energi 

untuk industri dan bangunan. Jumlah industri dan bangunan yang 

diaudit pada tahun 2012 adalah 159 objek yang terdiri dari 104 industri 

dan 55 gedung dengan potensi penghematan 1.532 Gwh/tahun atau 

setara dengan Rp.45 triliun dan 1.380 kilo ton CO2. 

Adaptasi Perubahan Iklim. Saat ini pemerintah sedang 

menyusun RAN-API, berisi rencana aksi adaptasi yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan di Bidang Ketahanan Ekonomi 

(Subbidang Ketahanan Pangan dan Subbidang Kemandirian Energi), 

Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan (Subbidang Kesehatan, 
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SubBidang Pemukiman, dan Subbidang Infrastruktur), Bidang 

Ketahanan Ekosistem, Bidang Ketahanan Wilayah Khusus (Subbidang 

Perkotaan, dan Subbidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), dan Bidang 

Pendukung. Rancangan RAN-API tersebut diharapkan dapat 

difinalisasi pada kuartal I 2013, dan dilanjutkan dengan implementasi 

di masing-masing sektor terkait. 

Pengembangan upaya adaptasi dampak perubahan iklim yang 

telah dilaksanakan di bidang pertanian meliputi  pengembangan Sistem 

Intensifikasi Beras (System of Rice Intensification–SRI), 

pengembangan penelitian sumber daya lahan pertanian, penyiapan 

kalender tanam semi dinamik untuk Kalimantan dan Sulawesi, 

pengembangan pola integrasi tanaman-ternak, pengembangan Sekolah 

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Perubahan Iklim, pengelolaan 

sumberdaya ikan, serta pengembangan sistem kesehatan ikan dan 

lingkungan pembudidayaan ikan.  

Dalam rangka peningkatan ketahanan wilayah pesisir terhadap 

perubahan iklim dan bencana, pada tahun 2012 telah diinisiasi 

pengembangan Desa Pesisir Tangguh di 48 desa pada 16 

kabupaten/kota yang memiliki kondisi lingkungan yang kumuh, terjadi 

degradasi lingkungan pesisir, dan rawan terhadap bencana dan 

perubahan iklim. 

Kelembagaan dan Pendanaan. Dalam hal pendanaan, Pemerintah 

telah membentuk wadah pengelolaan dana perubahan iklim berupa 

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Melalui ICCTF, 

masyarakat internasional akan dapat menyalurkan dana komitmen 

perubahan iklim untuk dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Dana 

dalam ICCTF disepakati untuk digunakan bagi tiga kegiatan, yaitu: (1) 

Pengembangan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan; (2) Langkah-

langkah konservasi energi; dan (3) Penyadaran publik, pelatihan, dan 

pendidikan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.  
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Mitigasi Bencana. Pada sektor kelautan, hingga tahun 2012 telah 

dilakukan peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat di wilayah 

pesisir dalam mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim 

melalui sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pelatihan; pembuatan 

desain shelter dalam rangka mitigasi bencana tsunami di Kota Padang 

dan Bandar Lampung; dan pembuatan sistem informasi mitigasi 

bencana tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan.  

Rehabilitasi mangrove dilakukan di berbagai lokasi wilayah 

pesisir dengan luas rehabilitasi mencapai 110 ha. Kelembagaan 

pengelolaan mangrove telah diperkuat dengan adanya Kelompok Kerja 

Mangrove Nasional yang melibatkan berbagai institusi. Dalam rangka 

adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir, pengelolaan ekosistem pesisir 

juga telah dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi perairan seluas 

15,7 juta ha.  

Dalam peningkatan kualitas informasi, dilakukan pengembangan 

informasi dini di bidang iklim dan cuaca secara cepat dan akurat, 

sebagai instrumen untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Pada 

saat ini sedang disusun pula RPP tentang Mitigasi Bencana sebagai 

turunan dari UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.  

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat 

dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana, telah 

dilaksanakan: (1) Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam 

perencanaan pembangunan daerah, melalui  penyusunan rencana 

penanggulangan bencana dan penyusunan Rencana Aksi Daerah 

Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) serta penyusunan peta 

resiko sebagai masukan bagi penyusunan rencana tata ruang yang 

berbasis mitigasi bencana di 33 kabupaten/kota; (2) Penguatan 

kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah melalui 

sosialisasi pengurangan resiko bencana, penyusunan rencana kontijensi 

di 12 lokasi dan pelatihan, simulasi dan gladi penanggulangan bencana; 

(3) Dorongan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya 

penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana melalui 
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kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana tinggi 

dan pascabencana, pengembangan dan peningkatan kapasitas relawan 

penanggulangan bencana sebanyak 10 ribu orang dan penguatan 

forum-forum masyarakat untuk pengurangan resiko bencana di 15 

lokasi; dan (4) Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan 

melalui dukungan pembangunan 8 unit Pusdalops, dukungan 

communication mobile di 32 provinsi, pemutakhiran data dan informasi 

dinamis kebencanaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan 

kepada publik melalui media cetak dan elektronik.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang masih dihadapi terkait dengan perubahan 

iklim global adalah: (1) Banyaknya pemangku kepentingan dalam 

penanggulangan dampak perubahan iklim, rendahnya kesiapan 

institusi, dan penanganan yang bersifat parsial; (2) Rendahnya 

kapasitas SDM dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat 

terhadap upaya penanganan perubahan iklim; (3) Kurangnya kapasitas 

pemerintah daerah dalam memadukan adaptasi perubahan iklim dan 

pengurangan resiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan 

daerah; (4) Kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat 

dalam menghadapi bencana; dan (5) Kurangnya kebijakan dan 

peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan 

iklim. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah: (1) Meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran para pelaku pembangunan untuk 

menerapkan upaya pengurangan emisi GRK dalam setiap aktivitas 

pembangunan yang dilakukan; (2) Meningkatkan kapasitas para pelaku 

dan langkah-langkah konkret adaptasi perubahan iklim di sektor 

pertanian, kelautan perikanan, pesisir, sarana dan prasarana, kesehatan; 

(3) Meningkatkan pelaksanaan rencana aksi mitigasi perubahan iklim 

di sektor pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, 

industri, dan pengelolaan limbah; (4) Menyusun basis data dan 
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indikator dalam pengukuran capaian pengendalian dampak perubahan 

iklim; (5) Menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana, 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah; dan (6) Meningkatkan 

kapasitas kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam 

menghadapi bencana. 

3.6 PEMBANGUNAN KELAUTAN BERDIMENSI 

KEPULAUAN 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan 

diarahkan untuk: (1) Menyelesaikan penyusunan kebijakan atau 

peraturan perundangan tentang kelautan sebagai landasan 

pembangunan kelautan; (2) Mempercepat penyelesaian batas laut yang 

masih bermasalah; (3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan sumber daya kelautan; (4) Meningkatkan kehidupan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, termasuk pulau-

pulau kecil terdepan/terluar; (5) Meningkatkan penyediaan pelayanan 

transportasi perintis terutama di pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar 

dan perbatasan serta public service obligation untuk angkutan laut; (6) 

Meningkatkan pembangunan ekonomi kelautan, termasuk 

industrialisasi kelautan dan pengembangan minapolitan; (7) 

Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, melalui peningkatan 

pengelolaan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, 

lamun dan terumbu karang), pengendalian pencemaran, serta 

peningkatan kerja sama antardaerah  dan antarnegara dalam 

pengelolaan ekosistem; (8) Meningkatkan kapasitas dan 

profesionalisme SDM kelautan; (9) Menyediakan data dan informasi 

spasial kelautan nasional yang terintegrasi, yang meliputi perairan laut 

teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Nusantara. 
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Hasil Pelaksanaan 

Dalam mendukung pembangunan kelautan, saat ini sedang 

dilakukan penyusunan kebijakan kelautan serta penyusunan peraturan 

turunan dari UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya, untuk mengembangkan potensi 

kelautan dan meningkatkan jiwa bahari serta kesadaran masyarakat 

akan pentingnya pengelolaan negara kepulauan, telah dilaksanakan Sail 

Morotai pada tahun 2012, dan akan dilaksanakan Sail Komodo pada 

tahun 2013. 

Terkait percepatan penyelesaian batas negara telah dilakukan 

perundingan dengan negara tetangga, penyelesaian penetapan batas 

matra laut secara tuntas dengan Papua Nugini, serta batas Landas 

Kontinen dan ZEE dengan Australia. Ketetapan batas maritim sudah 

tercapai pada sebagian segmen batas laut wilayah dengan Malaysia dan 

Singapura, Landas Kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, 

Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Hingga tahun 2012, telah 

tercapai 16 perjanjian perbatasan laut antara Indonesia dengan negara 

tetangga. 

Pengamanan perairan Indonesia termasuk Alur Laut Kepulauan 

Indonesia terus ditingkatkan dalam rangka menekan ancaman: (1) 

Kekerasan berupa pembajakan, perompakan, sabotase, dan teror 

terhadap obyek vital; (2) Ancaman navigasi berupa kekurangan dan 

pencurian sarana bantu navigasi; (3) Ancaman sumber daya berupa 

perusakan dan pencemaran laut; (4) Ancaman kedaulatan dan hukum 

berupa illegal fishing, illegal logging, illegal mining termasuk 

pengambilan harta karun; dan (5) Penyelundupan barang dan senjata, 

serta imigran gelap. 

Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan sumber daya kelautan selain dilakukan melalui operasi 

mandiri masing-masing instansi, juga dilaksanakan operasi keamanan 

laut secara terpadu (Operasi Gurita). Sepanjang tahun 2012 hingga Juni 
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2013, telah dilaksanakan 11 kali Operasi Gurita. Kerja sama 

pengawasan dan pengendalian dilakukan pula antara Indonesia dengan 

Australia dan Malaysia dalam rangka protection border command.  

Hingga tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4.252 unit 

kapal perikanan Indonesia (KII) dan 74 unit kapal perikanan asing 

(KIA). Dari jumlah tersebut, telah ditangkap 112 unit kapal perikanan 

(40 KII dan 72 KIA) yang diduga melakukan tindak pelanggaran 

bidang perikanan.  

Dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat di 

pulau-pulau kecil, telah dilakukan beberapa upaya seperti identifikasi 

potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil, bantuan infrastruktur, serta 

fasilitasi pembukaan jalur transportasi laut. Pada tahun 2012, 

pengelolaan pulau-pulau kecil melalui identifikasi potensi dilakukan 

pada 74 pulau dari target 60 pulau. Khusus fasilitasi infrastruktur, telah 

dilakukan pembangunan sarana dan prasarana berupa listrik tenaga 

surya, sarana air minum dan breakwater serta rehabilitasi vegetasi 

pantai di 102 pulau-pulau kecil dari target 60 pulau.  

Berkaitan dengan penyediaan pelayanan jasa transportasi pada 

tahun 2012 telah dilakukan: (1) Pembangunan baru dan lanjutan 9 unit 

kapal perintis/penumpang dan subsidi pelayaran perintis sebanyak 75 

trayek; (2) Pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran sejumlah 11,5 

juta m
3
; (3) Peningkatan/pembangunan pelabuhan baru dan lanjutan di 

245 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; (4) Pembangunan sarana 

bantu navigasi pelayaran (SBNP) yang meliputi menara suar 89 unit, 

rambu suar 250 unit, dan pelampung suar 85 unit. Sementara pada 

tahun 2013 telah dilakukan: (1) Pembangunan baru dan lanjutan 36 

unit kapal perintis/penumpang dan subsidi pelayaran perintis sebanyak 

80 trayek, (2) Pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran perintis 

sejumlah 26,4 juta m
3
; (3) Peningkatan/pembangunan pelabuhan baru 

dan lanjutan di 245 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; (4) 

Pembangunan SBNP yang meliputi menara suar 19 unit, rambu suar 69 

unit, dan pelampung suar 43 unit.  
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Dalam mendukung keselamatan pelayaran, upaya peningkatan 

pelayanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang 

laut terus dilakukan. Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi 

cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang laut dengan tingkat 

akurasi 80 persen mengalami peningkatan, dari 86 pelabuhan di tahun 

2011 menjadi 99 pelabuhan di tahun 2012. Pada tahun 2013 

ditargetkan pelayanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi 

gelombang laut mencapai 110 pelabuhan. 

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan 

laut sebagai pendukung kehidupan telah dilakukan penetapan kawasan 

konservasi perairan yang mencapai 15,8 juta ha hingga tahun 2012, 

termasuk yang dikelola secara efektif seluas 3,2 juta ha. Langkah lain 

yang telah dilakukan adalah peningkatan penanaman mangrove dan 

penguatan Kelompok Kerja Mangrove Nasional. Peningkatan kerja 

sama internasional juga dilakukan berupa Coral Triangle Initiative, 

Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion, dan Arafura and Timor Seas Action. 

Disamping itu dilakukan pula kerja sama antardaerah untuk 

pengelolaan Teluk Bone, Teluk Tomini dan Selat Karimata. Pada tahun 

2012, pengelolaan bencana alam laut juga dilakukan melalui 

pengembangan Desa Pesisir Tangguh di 16 kabupaten/kota dan 48 

desa, gerakan bersih pantai dan laut, serta pengembangan sistem 

informasi mitigasi bencana tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi geospasial kelautan, 

pada tahun 2012 dihasilkan: (1) Peta Lingkungan Pantai Indonesia 

skala 1:50.000 dan skala 1:250.000 sebanyak 64 nomor lembar peta 

(NLP); (2) Peta tematik laut skala 1:1.000.000 sebanyak 36 NLP; (3) 

Pemetaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau Kecil sebanyak 44 NLP, 

Pemetaan Neraca dan Valuasi Ekonomi Pesisir dan Pulau Kecil 

sebanyak 46 NLP. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan 

kelautan berdimensi kepulauan adalah: (1) Belum memadainya 

koordinasi pusat, daerah dan pemangku kepentingan untuk 

pembangunan kelautan; (2) Adanya konflik pemanfaatan ruang di 

wilayah pesisir dan laut dan belum selesainya rencana zonasi pesisir 

sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No.27/2007; (3) Dalam hal 

diplomasi perbatasan, pelaksanaan perundingan sangat dipengaruhi 

oleh kesediaan mitra perbatasan untuk berunding; (4) Kurang 

memadainya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan 

yang menyebabkan keterbatasan cakupan pengawasan dan operasi 

keamanan di laut, serta masih kurangnya penataan dan penegakan 

hukum; (5) Terbatasnya jumlah kapal dan rute pelayanan penyediaan 

transportasi angkutan laut dan penyeberangan perintis untuk penguatan 

konektivitas nasional; (6) Bertambahnya kegiatan pembangunan di 

sektor lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem 

pesisir dan laut, seperti pencemaran lingkungan laut; (7) Adanya 

tumpang tindih kewenangan pengelolaan mangrove dan taman nasional 

laut; (8) Terbatasnya SDM kelautan, dan (9) Belum tersedianya data 

dan informasi geospasial dasar dalam berbagai resolusi dan berbagai 

skala yang mencakup seluruh wilayah laut nasional. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam hal kebijakan kelautan 

adalah penerapan UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil, dan penyusunan peraturan turunannya, 

termasuk penataan ruang dan rencana zonasi laut, pesisir, dan pulau-

pulau kecil. Selain itu, perlu dilakukan percepatan penyelesaian batas 

laut dengan negara tetangga. Prioritas penyelesaian masalah perbatasan 

adalah perundingan penetapan perbatasan dengan Malaysia, Singapura 

(batas laut wilayah segmen timur), Filipina (batas ZEE dan LK), Palau 

(batas ZEE), Vietnam (batas ZEE), Thailand (batas ZEE), dan India 

(batas ZEE), dan perundingan dengan Timor Leste (batas laut wilayah, 

ZEE, dan LK).  
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Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar 

perlu ditingkatkan melalui pemetaan potensi, penyediaan infrastruktur 

pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan koordinasi pusat, 

daerah dan pemangku kepentingan untuk pengelolaan pulau-pulau 

kecil. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses 

masyarakat dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah, melalui 

peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi antarpulau 

yang memadai, peningkatan jumlah lintas pelayanan transportasi 

perintis serta pembangunan beberapa kapal perintis dengan tipe dan 

jenis yang sesuai untuk angkutan penumpang dan barang sesuai dengan 

kebutuhan daerah.  

Peningkatan pengawasan wilayah laut dilanjutkan dengan 

meningkatkan kegiatan pengamanan dan penjagaan kedaulatan dan 

keutuhan wilayah NKRI. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan 

kualitas ekosistem pesisir dan laut, yang terkait efektivitas pengelolaan 

kawasan konservasi perairan dan koordinasi pemanfaatan sumber daya 

pesisir dan laut; serta peningkatan kualitas maupun kuantitas data dan 

informasi sumber daya kelautan, geospasial tema kelautan serta 

bencana alam laut. 

3.7 PERLINDUNGAN ANAK 

Kebijakan 

Pada tahun 2012-2013, kebijakan peningkatan perlindungan 

anak diarahkan pada: (1) Peningkatan akses anak terhadap pelayanan 

yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan 

kelangsungan hidup anak; (2) Peningkatan perlindungan anak dari 

kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan salah; (3) 

Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak; dan (4) 

Peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang hak anak dan pengasuhan 

anak. Kebijakan perlindungan anak tersebut dilaksanakan melalui tiga 

fokus prioritas. Pertama, peningkatan kualitas tumbuh kembang dan 

kelangsungan hidup anak. Kedua, perlindungan anak dari segala 
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bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. Ketiga, peningkatan 

kapasitas kelembagaan perlindungan anak.  

Hasil Pelaksanaan 

Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari berbagai 

tindak kekerasan dapat dilihat dari hasil pencapaian pembangunan di 

berbagai bidang pembangunan terkait. 

Pada bidang kesehatan, terlihat dari peningkatan derajat 

kesehatan yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dari 

34 menjadi 32 dan balita dari  44 menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup 

(SDKI 2007 dan 2012). Untuk peningkatan status gizi, ditandai dengan 

menurunnya prevalensi kurang gizi dan stunting (pendek) pada anak 

balita dari 18,4 persen dan 36,8 persen pada tahun 2007 menjadi 

masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen pada tahun 2010. Selain 

itu, pemberian imunisasi dasar lengkap terus meningkat dari 84,7 

persen pada tahun 2011menjadi 85,2 persen pada tahun 2012. 

Pada bidang pendidikan, terlihat peningkatan akses anak 

terhadap layanan pendidikan ditandai dengan meningkatnya angka 

partisipasi sekolah (APS). Data Susenas mengindikasikan proporsi 

anak usia 7-12 tahun yang duduk di bangku sekolah (APS 7-12 tahun) 

pada persentase yang meningkat 97,6 persen pada tahun 2011 menjadi 

98,0 persen pada tahun 2012. Pada kelompok usia 13-15 tahun, APS 

meningkat dari 87,8 persen (2011) menjadi 89,8 persen (2012). Pada 

periode tahun yang sama, APS 16-18 tahun juga mengalami 

peningkatan dari 57,9 persen menjadi 61,4 persen. Disamping itu, data 

Kemendiknas menunjukkan bahwa APK PAUD pada tahun 2011 

meningkat menjadi 34,5 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 

28,9 persen. 

Sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam mendapatkan 

identitas kependudukan, telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung No.6/2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran 
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yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, yang 

diedarkan kepada seluruh hakim dan Pengadilan Negeri dalam rangka 

mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak yang usianya 

sudah lebih dari satu tahun. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah 

mengabulkan permohonan judicial review terhadap UU No.23/2006 

tentang Administrasi Kependudukan pada bulan April 2013, yang 

memohon akte kelahiran gratis untuk semua anak dan tidak harus 

melalui proses pengadilan bagi yang terlambat mengurus. Telah 

diterbitkan pula 308 peraturan di daerah tingkat kabupaten/kota, baik 

dalam dalam bentuk peraturan daerah, maupun peraturan 

bupati/peraturan walikota tentang Akte Lahir Bebas Bea. 

Upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

(ABH) mencatat kemajuan yang progresif dengan disahkannya UU 

No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-

undang ini menaikkan batas usia anak sebagai pelaku tindak pidana 

yang dapat bertanggung jawab secara hukum dari 8 tahun menjadi 12 

tahun dan mengutamakan restorative justice dalam penanganannya. 

Sebagai tindak lanjutnya, telah disusun pula Modul Terpadu Dalam 

Rangka Perlindungan dan Penanganan ABH Bagi Aparat Penegak 

Hukum (APH) dan Instansi Terkait. Untuk meningkatkan perlindungan 

bagi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, 

sedang dilakukan revisi atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan 

Anak, antara lain untuk meningkatkan sangsi hukum bagi pelaku 

tindak kekerasan terhadap anak. 

Selain itu, upaya perlindungan anak lainnya tercermin dari: (1) 

Disusunnya RPP tentang Pengasuhan, Perwalian dan Pengangkatan 

Anak sebagai penyempurnaan dari PP No.54/2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak; dan (2) Terbitnya PP No.109/2012 tentang 

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif, sebagai peraturan 

pelaksanaan dari Pasal 116 UU No.36/2009 tentang Kesehatan. 

Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya berisi larangan untuk 

menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun dan ibu hamil. 
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Dalam upaya menurunkan jumlah pekerja anak, pada tahun 2012 

telah dilaksanakan penarikan terhadap sekitar 11 ribu pekerja anak dari 

BPTA dalam rangka PPA-PKH. Sebanyak 9.926 orang atau sekitar 

92,33 persen dari pekerja anak tersebut, telah berhasil dikembalikan ke 

dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan 

pelayanan sosial bagi anak, PKSA pada tahun 2013 mencakup sekitar 

7.610 balita terlantar, 137 ribu anak terlantar, 8.515 anak jalanan, 1.040 

ABH, 1.820 anak dengan kecacatan, dan 2.145 anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus. Kepada anak-anak tersebut 

diberikan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akte 

kelahiran, kesehatan, gizi, pendidikan, pakaian, penyatuan kembali 

dengan orang tua/keluarga, alat bantu, dan lain-lain.  

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perlindungan anak, 

pada tahun 2012 telah dilakukan persiapan pelaksanaan survei 

kekerasan terhadap anak (KtA) yang bertujuan untuk mengetahui 

besaran masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia, faktor 

penyebab, dan dampak KtA terhadap tumbuh kembang anak. 

Pelaksanaan survei KtA tersebut direncanakan selesai pada tahun 2013. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan lintas bidang 

anak antara lain: (1) Masih belum optimal dan meratanya akses anak 

dari kelompok tertentu terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh 

kembang dan kelangsungan hidup, misalnya dalam pemenuhan hak 

sipil (akta kelahiran) bagi seluruh anak Indonesia; (2) Masih kurang 

terlindunginya anak-anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, yang terlihat dari semakin 

meningkatnya jumlah dan kualitas kekerasan terhadap anak pada 

beberapa waktu terakhir, seperti kekerasan seksual pada anak yang 

dilakukan oleh orang terdekat dengan anak dan penculikan/ 

perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi ekonomi/seksual; (3) Belum 

tersedianya data yang reliabel dan berkelanjutan dalam bidang 
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perlindungan anak, seperti data prevalensi kekerasan terhadap anak; 

dan (4) Koordinasi terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik 

Integratif (PAUD HI) belum maksimal. 

Tindak lanjut dalam pencapaian pembangunan lintas bidang 

perlindungan anak, antara lain: (1) Penyusunan grand design 

pencatatan sipil dan road map 2013-2014; (2) Evaluasi pelaksanaan 

Kesepakatan 8 Menteri tentang Percepatan Kepemilikan Akta 

Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak; dan (3) Revisi UU 

No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 Ayat 2 yang 

menyebutkan bahwa pengurusan akta untuk anak yang lebih dari satu 

tahun harus ke pengadilan negeri, akan dihapuskan; (4) Penyusunan 6 

PP dan 2 perpres sebagai amanat dari UU SPPA, yaitu tentang 

Pendidikan dan Pelatihan APH dan Hak Anak Sebagai Korban dan 

Saksi; serta (5) Pelaksanaan Survei Prevalensi KtA, sebagai dasar 

untuk penyusunan strategi pencegahan anak dari KtA dan penanganan 

anak korban KtA; (6) Penyusunan perpres tentang PAUD HI sebagai 

upaya untuk mempercepat pelaksanaan di daerah. 

3.8 PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA 

Kebijakan 

Sesuai arah kebijakan dalam RPJMN 2010-2014, maka langkah 

kebijakan pembangunan karakter bangsa pada tahun 2012 dan 2013 

diarahkan pada: (1) Pengembangan karakter bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan 

beradab, serta berdaya saing, dinamis, dan berorientasi iptek yang 

dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan Pancasila; (2) Peningkatan kesadaran dan pemahaman 

masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki 

ketahanan budaya yang tangguh; dan (3) Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan daya saing 

dan kemandirian bangsa dalam era globalisasi. 



3-42 BAB 3 KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN DAN LINTAS BIDANG          

 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan karakter bangsa, 

pada tahun 2012 hingga Juni 2013 secara umum meliputi: (1) Semakin 

kokohnya konsolidasi demokrasi yang dilandasi oleh empat pilar 

bangsa yakni NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 

Bhinneka Tunggal Ika; (2) Semakin berkembangnya proses 

internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, 

serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara, seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling 

menghargai, serta rasa cinta tanah air; (3) Meningkatnya kebebasan 

masyarakat untuk berpendapat dan berserikat; dan (4) Meningkatnya 

kohesivitas antar kelompok dalam  masyarakat serta tumbuhnya sikap 

gotong-royong, toleransi, ramah tamah dan menghargai perbedaan. 

Pembangunan karakter bangsa dilaksanakan sesuai dengan 

prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, 

terutama yang memuat upaya strategis dalam membangun karakter 

bangsa pada prioritas pembangunan di bidang Pendidikan; Kesehatan; 

Sarana dan Prasarana (Komunikasi dan Informatika); Kebudayaan, 

Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Kesejahteraan Rakyat Lainnya 

(Agama, Pemuda dan Olahraga, dan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana); Politik, Hukum dan Keamanan (Politik dan Komunikasi, 

Pertahanan dan Keamanan), serta Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 

(Hukum dan Aparatur). Pembangunan karakter bangsa telah 

memberikan hasil melalui bidang-bidang tersebut.   

Hasil yang dicapai di bidang pendidikan, antara lain: (1) 

Penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar yang memperkuat 

pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan 

multikultural serta toleransi beragama; dan (2) Pendidikan karakter 

bangsa.  

Di bidang kesehatan dan gizi masyarakat terdapat peningkatan 

pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan dalam rangka 

meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. 
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Di bidang pemuda dan olahraga, hasil yang dicapai antara lain: 

(1) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai 

bidang pembangunan melalui peningkatan character building, antara 

lain: (a) Fasilitasi pemuda kader dalam peningkatan wawasan pemuda 

melalui kesadaran bela negara, Jambore Pemuda Indonesia dan 

Kelompok Pemuda Sebaya bagi sekitar 13 ribu pemuda, (b) Fasilitasi 

pemuda kader kepemimpinan bagi 20 ribu pemuda, (c) Fasilitasi 

pemuda kader kewirausahaan bagi 22 ribu pemuda dan 66 sentra 

kewirausahaan pemuda, (d) Fasilitasi pemuda kader kepeloporan bagi 

1.100 pemuda, (e) Fasilitasi pemberdayaan organisasi pemuda bagi 325 

organisasi kepemudaan; (2) Revitalisasi dan konsolidasi gerakan 

kepemudaan, dan revitalisasi gerakan pramuka melalui fasilitasi 

pemuda dalam pendidikan kepemudaan dan kepramukaan bagi 4.200 

orang; dan (3) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga dengan upaya 

penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga 

prestasi.  

Di bidang agama, hasil yang dicapai antara lain: (1) Peningkatan 

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di 

dalam ajaran agama; (2) Peningkatan ketahanan umat beragama 

terhadap dampak negatif ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan 

nilai luhur bangsa; (3) Pengembangan sikap dan perilaku 

keberagamaan yang inklusif dan toleran; dan (4) Pengembangan 

wawasan multikultural bagi guru-guru agama, penyuluh agama, siswa, 

mahasiswa, dan para pemuda calon pemimpin agama. 

Di bidang kebudayaan, hasil yang dicapai antara lain:  (1) 

Pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-

nilai kearifan lokal; (2) Pemahaman tentang kesejarahan dan wawasan 

kebangsaan; (3) Pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan 

tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya 

bangsa; (4) Pemberdayaan masyarakat adat; dan (5) Pengembangan 

promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan 

pertukaran budaya. 
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Sementara itu di bidang kependudukan dan KB diperoleh hasil: 

(1) Pembentukan dan pembinaan kelompok Pusat Informasi dan 

Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) sekitar 15 ribu 

kelompok, yang terdiri dari 11,1 ribu kelompok tumbuh, 2.724 

kelompok tegak, dan 1.092 kelompok tegar; dan (2) Pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok Bina Keluarga 

Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Hingga Juni 2013, 

jumlah keluarga yang aktif mengikuti BKB mencapai 3,2 juta keluarga, 

jumlah keluarga yang aktif mengikuti BKR mencapai 1,5 juta keluarga. 

Adapun jumlah kelompok BKB dan BKR paripurna hingga April 2013 

berturut-turut adalah 7.030 kelompok dan 4.310 kelompok.  

Terkait bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil yang 

dicapai adalah: (1) Penguatan sistem inovasi nasional untuk 

membangun kesadaran iptek dan partisipasi masyarakat; dan (2) 

Peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. 

Di bidang sarana dan prasarana, khususnya sub bidang 

komunikasi dan informatika didapatkan hasil: (1) Penyediaan 

infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan; dan 

(2) Peningkatan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK. 

Kemudian di bidang politik dan komunikasi, diantaranya: (1) 

Pendidikan kebangsaan Indonesia melalui program kerjasama dengan 

organisasi masyarakat sipil, dan pemantapan pokja demokrasi di 

daerah; (2) Pemantapan pembangunan Pusat Pendidikan Kebangsaan 

yang berintikan pada pengembangan dan pemahaman empat pilar 

dalam menyelesaikan berbagai perbedaan; (3) Pelembagaan dialog 

publik antara pemerintah dengan berbagai kelompok yang berbeda 

kepentingan, melalui penguatan berbagai forum; (4) Penyebaran 

informasi publik melalui berbagai media, dengan mempertimbangkan 

kearifan lokal; dan (5) Peningkatan efektivitas pelayanan media center 

terutama di daerah terdepan/terluar, tertinggal, terpencil, serta daerah 

konflik dan pascakonflik vertikal dan horizontal. 
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Di bidang pertahanan dan keamanan, hasil yang dicapai: (1) 

Percepatan pembentukan komponen bela negara, yang masih 

terkendala oleh belum disepakatinya RUU Komponen Cadangan; (2) 

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan capaian angka 

prevalensi penyalahgunaan narkoba (2011) sebesar 2,2 persen atau 

sekitar 3,8 juta orang dari total populasi penduduk berusia 10-60 tahun.  

Terkait bidang hukum dan aparatur diperoleh hasil: (1) 

Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum; (2) Peningkatan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan (3) Peningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Hingga pertengahan tahun 2013, pembangunan karakter bangsa 

masih dihadapkan pada permasalahan, antara lain: (1)  Belum 

optimalnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa dan kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Meningkatnya konflik 

horizontal karena alasan perbedaan pandangan politik, agama, 

kesukuan dan kedaerahan; dan (3) Masih rendahnya daya saing dan 

kemandirian bangsa.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa tindak lanjut 

yang dilakukan antara lain: (1) Peningkatan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya karakter bangsa yang berdasarkan falsafah Pancasila untuk 

meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; dan (2) 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang maju, mandiri, adil, 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. 
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3.9 PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT 

Kebijakan 

Kebijakan peningkatan status gizi masyarakat ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas gizi perorangan dan masyarakat, melalui 

perbaikan pola konsumsi makanan dan perilaku sadar gizi, serta 

peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai 

dengan kemajuan iptek. Fokus kebijakan penanganan masalah gizi 

diarahkan pada keterpaduan dan keterlibatan lintas sektor dengan 

sasaran kelompok rentan yaitu ibu, bayi, dan anak balita pada masa 

periode emas 1.000 hari pertama kehidupan yaitu sejak awal 

kehidupan, masa kehamilan, sampai anak usia 2 tahun, dan juga pada 

kelompok lain yaitu usia anak sekolah dan remaja. 

Upaya penanganan masalah gizi dilakukan melalui intervensi 

yang bersifat spesifik (langsung) dan intervensi yang bersifat sensitif 

(tidak langsung) secara terpadu dengan melibatkan program dan sektor 

di luar kesehatan. Intervensi bersifat spesifik dilakukan melalui 

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan mencakup: (1) 

Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; (2) Peningkatan pembinaan 

gizi masyarakat; (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan 

promosi kesehatan; (4) Peningkatan pengawasan pangan. Intervensi 

bersifat sensitif antara lain dilakukan melalui: (a) Peningkatan 

ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan; 

(b) Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan mencakup 

penyediaan layanan PAUD berikut peningkatan pengetahuan dan 

kecakapan keorangtuaan; (c) Pengendalian kuantitas penduduk; dan (d) 

Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak melalui peningkatan 

akses terhadap air bersih. 

Hasil Pelaksanaan 

Berbagai hasil pelaksanaan peningkatan status gizi masyarakat 

telah banyak dicapai. Hasil capaian intervensi yang bersifat spesifik 
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antara lain: (1) Meningkatnya kunjungan neonatal pertama (KN1) dari  

84,7 persen tahun 2010 menjadi 92,3 persen tahun 2012; (2) 

Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN) dari 

81,3 persen tahun 2011 menjadi 83,4 persen tahun 2012; (3) 

Meningkatnya kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan 

(K1) dari 72,3 persen tahun 2010 menjadi 92,8 persen tahun 2011 dan 

kunjungan keempat (K4) dari 88,2 persen tahun 2011 menjadi 90,2 

persen tahun 2012; (4) Jumlah puskesmas yang menerima dana BOK 

telah mencakup 9.323 puskesmas; serta (5) Meningkatnya cakupan 

balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu dari 71,4 

persen tahun 2011 menjadi 75,1 persen tahun 2012. Sementara itu, 

terkait dengan pengawasan obat dan makanan, hasil yang dicapai pada 

tahun 2012 yaitu sarana produksi dan distribusi makanan yang 

diperiksa mencapai sekitar 43,6 ribu sarana serta meningkatnya pangan 

jajanan anak sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan, 

mutu, dan gizi.  

Hasil intervensi capaian lainnya antara lain prevalensi anak 

balita yang mengalami kekurangan gizi dan pendek (stunting) menurun 

masing-masing dari 18,4 persen dan 36,8 persen pada tahun  2007 

menjadi 17,9 persen dan 35,6 persen pada tahun 2010, namun masih 

terdapat disparitas antar provinsi. Begitu pula kekurangan vitamin A 

(KVA), kekurangan iodium (gangguan akibat kurang yodium/GAKY), 

zat gizi besi dan kekurangan zat gizi mikro lainnya terus mengalami 

penurunan, demikian pula dengan pemberian ASI eksklusif 0-5 bulan 

masih rendah, pada tahun 2010 sebesar 15,3 persen yang meningkat 

27,1 persen pada tahun 2012.  

Hasil intervensi yang bersifat sensitif antara lain penurunan 

tingkat konsumsi energi masyarakat dari 1.957 kkal/kapita/tahun tahun 

2010 menjadi 1.926 kkal/kapita/tahun pada tahun 2011. Tingkat 

konsumsi energi masyarakat juga mengalami penurunan, dari 1.958 

kkal/kapita/tahun pada tahun 2009 menjadi 1.926 kkal/kapita/tahun 

pada tahun 2011. Pelaksanaan pada tahun 2012 telah menjangkau 
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daerah rawan pangan di 143 kabupaten/kota. Sementara itu, rata-rata 

konsumsi ikan per kapita nasional pada tahun 2011 adalah 31,6 

kg/kapita atau meningkat 3,8 persen dari tahun sebelumnya.  

Peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, 

serta perencanaan kehidupan berkeluarga juga diperkuat melalui 

pembentukan kelompok PIK-KRR. Upaya memperkokoh ketahanan 

keluarga dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, partisipasi, dan 

keterampilan keluarga akseptor KB melalui penggerakan kelompok 

tribina. Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dilakukan 

melalui kelompok BKB dan BKR. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan terkait status gizi masyarakat: (1) Masih 

rendahnya status gizi masyarakat dan meningkatnya gizi lebih; (2) 

Masih tingginya penduduk dengan kekurangan iodium (GAKY), zat 

gizi besi dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; (3) Masih tingginya 

penduduk rawan pangan dengan asupan kalori <1.400 kkal per orang 

per hari; (4) Masih rendahnya akses pangan dan belum merata 

distribusinya yang ditandai dengan masih tingginya RTS penerima 

Raskin, serta masih terjadinya fluktuasi harga pangan pokok meskipun 

untuk beras pada tahun 2012 harganya cenderung stabil; (5) Masih 

rendahnya mutu dan keamanan pangan; (6) Masih rendahnya perilaku 

hidup bersih dan sehat dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang 

kesehatan dan gizi; dan (7) Masih rendahnya koordinasi antarsektor 

terkait. 

Sejalan dengan kebijakan, hasil pelaksanaan dan permasalahan 

dalam peningkatan gizi masyarakat, maka tindak lanjut yang 

diperlukan mencakup: (1) Peningkatan pengetahuan masyarakat 

tentang kesehatan dan gizi yang diutamakan pada peningkatan 

kesadaran ibu tentang penimbangan balita, ASI eksklusif, garam 

beriodium; (2) Penyediaan suplementasi zat gizi mikro (vitamin A dan 

tablet Fe); (3) Tatalaksana gizi buruk termasuk pencegahan dan 
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penanganan kasus anak yang pendek; (4) Peningkatan intervensi untuk 

menanggulangi kekurangan zat gizi mikro terutama melalui fortifikasi 

peningkatan pelayanan untuk remaja putri dan ibu hamil; (5) 

Peningkatan akses pangan antara lain melalui program Raskin; (6) 

Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan beredar dan 

PJAS, (7) Peningkatan advokasi dan sosialisasi kepada individu dan 

keluarga tentang perilaku hidup bersih dan sehat; serta (8) Peningkatan 

koordinasi secara terpadu lintas bidang, lintas sektor, lintas program, 

lintas pelaku, dan lintas K/L.  

Upaya perbaikan kualitas konsumsi masyarakat juga dilakukan 

melalui upaya: (1) Percepatan penganekaragaman, pengolahan dan 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui Rumah Pangan 

Lestari; (2) Peningkatan konsumsi protein hewani yang berasal dari 

ternak dan ikan; (3) Penyaluran bansos untuk Desa Mandiri Pangan 

(Demapan) di 390 desa dan perluasan pelaksanaan Demapan; dan (4) 

Pengoptimalan pelaksanaan Perpres No.22/2009 tentang Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 

Sedangkan untuk upaya pencegahan dan penurunan prevalensi balita 

pendek (stunting), telah diterbitkan Perpres No.42/2013 tentang 

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.  
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BAB 4  
SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama 

mencakup aspek kependudukan dan keluarga berencana (KB), 

kesehatan dan gizi, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, 

agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. Pembangunan tersebut 

merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia 

guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, serta 

bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat Indonesia 

yang lebih makmur dan sejahtera. 

4.1 KEPENDUDUKAN DAN KB 

Kebijakan 

Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kependudukan 

dan KB (KKB) diarahkan untuk : (1) Peningkatan akses dan kualitas 

pelayanan KB yang merata, yang ditekankan pada upaya antara lain 

(a) Peningkatan dan pembinaan jumlah akseptor KB melalui 

penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) 

dari keluarga miskin dan rentan lainnya, (b) Penyediaan sarana dan 

prasarana pelayanan KB, (c) Penyediaan layanan efek samping 
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penggunaan alat dan obat kontrasepsi, dan peningkatan pelayanan 

KB pasca-melahirkan dan keguguran, (d) Penguatan advokasi serta 

komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KB, (e) Pembinaan dan 

pemberdayaan keluarga; (2) Penyerasian kebijakan pengendalian 

penduduk, yang ditekankan pada perumusan kebijakan 

kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas, dan 

mobilitas; dan (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan 

informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu. 

Hasil Pelaksanaan 

Pembangunan kependudukan dan KB menunjukkan berbagai 

kemajuan. Hingga tahun 2012, angka pemakaian kontrasepsi/ 

contraceptive prevalence rate meningkat dari 57,4 persen (SDKI 

2007) menjadi 57,9 persen (SDKI 2012), dan angka kebutuhan ber-

KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menurun dari 9,1 persen 

(SDKI 2007) menjadi 8,5 persen (SDKI 2012). 

Capaian pembangunan kependudukan dan KB hingga Mei 

2013 antara lain adalah: (1) Meningkatnya jumlah peserta KB baru 

(PB) sebanyak 4,2 juta peserta dari target sebanyak 7,5 juta peserta, 

termasuk di dalamnya PB dari keluarga pra-sejahtera/KPS dan 

keluarga sejahtera-1/KS-1 dan rentan lainnya, yaitu sebanyak 1,8 juta 

peserta dari target sebanyak 3,9 juta peserta; PB pria sekitar 261 ribu 

peserta dari target 318 ribu peserta; dan PB MKJP sekitar 822 ribu 

peserta dari target 1,2 juta peserta; (2) Meningkatnya pembinaan 

peserta KB aktif (PA) sebanyak 35,2 juta peserta, termasuk di 

dalamnya PA dari KPS dan KS-1 sebanyak 14,2 juta peserta, PA pria 

sebanyak 1,3 juta peserta, dan PA MKJP sebesar 8,8 juta peserta.  

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan 

reproduksi dan perencanaan kehidupan berkeluarga ditunjukkan 

dengan peningkatan jumlah kelompok Pusat Informasi dan 

Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Jumlah 

kelompok PIK-KRR yang dibentuk dan dibina mencapai 14,9 ribu 
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kelompok dari target sebanyak 18,9 ribu kelompok, yang terdiri dari 

11,1 ribu kelompok tumbuh, 2.724 kelompok tegak, dan 1.092 

kelompok tegar. 

Upaya memperkokoh ketahanan keluarga dilakukan dengan 

meningkatkan pengetahuan, partisipasi, dan keterampilan keluarga 

akseptor KB melalui pembinaan dan penggerakan kelompok Bina 

Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, dan Bina 

Keluarga Lansia/BKL. Data Juni 2013 menunjukkan jumlah keluarga 

yang aktif mengikuti BKB, BKR, dan BKL masing-masing adalah 

3,2 juta, 1,5 juta, dan 1,8 juta. Selanjutnya, untuk mempertahankan 

dan meningkatkan kesertaan serta kemandirian ber-KB bagi KPS dan 

KS-I dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dengan 

membentuk kelompok usaha ekonomi produktif. Jumlah PUS KPS 

dan KS-I anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang ber-KB 

telah mencapai 796, 3 ribu PUS.  

Berkenaan dengan penyerasian kebijakan dalam rangka 

mendukung pembangunan Kependudukan dan KB, telah ditetapkan 

UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga dan Grand Design Pembangunan 

Kependudukan. Selain itu, telah dilakukan inventarisasi dan 

identifikasi sebanyak 18 kebijakan yang bersinergi dengan program 

KB dan 13 kebijakan yang belum bersinergi dengan program KB.  

Capaian dalam hal penguatan manajemen data dan informasi 

kependudukan antara lain: (1) Koordinasi pembahasan asumsi dan 

parameter kependudukan dalam rangka finalisasi proyeksi penduduk 

Indonesia 2010-2035 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010; 

dan (2) Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan 

(SIAK) di 497 kabupaten/kota. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi pembangunan bidang 

kependudukan dan KB pada tahun 2013 antara lain adalah: (1) 
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Tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak/belum terpenuhi dengan 

disparitas yang tinggi antarprovinsi, antarwilayah desa-kota, serta 

antarkelompok sosial ekonomi; (2) Tingginya angka drop-out 

(termasuk kegagalan dan komplikasi) dalam pemakaian alat 

kontrasepsi jangka pendek dan kurang efektifnya pemakaian MKJP; 

(3) Lemahnya pelaksanaan advokasi serta KIE KB dan kesehatan 

reproduksi; (4) Lemahnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga 

dalam meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB; (5) 

Belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara 

kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antarpusat-daerah maupun 

antarsektor pembangunan; dan (6) Terbatasnya ketersediaan dan 

kualitas data dan informasi kependudukan, terutama yang berkenaan 

dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data 

dan informasi kependudukan.  

Memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan KKB 

tersebut di atas, maka tindak lanjut diprioritaskan pada: (1) 

Peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas dan merata, yang 

ditekankan pada upaya antara lain: (a) Pembinaan/pelestarian 

akseptor KB untuk menurunkan angka drop-out dan meningkatkan 

pemakaian MKJP, (b) Peningkatan advokasi KIE difokuskan pada 

sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua 

anak), PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit 

dan kumuh melalui kampanye 2 ANAK CUKUP dan 4 TERLALU; 

(c) Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui 

intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 10 provinsi 

penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jawa Barat, Banten, 

DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan NTT)  

dan perhatian 2 Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; (d) 

Penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lain 

mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin 

ketersediaan alokon di setiap fasilitas layanan kesehatan sistem 

Supply Chain Management untuk alat/obat kontrasepsi yang 

terintegrasi dengan SJSN-BPJS; (e) Penguatan penggerakan lini 
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lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat 

perdesaan/perkotaan; (f) Harmonisasi program dan penganggaran 

dalam bidang KB dan kesehatan; (g) Penguatan kapasitas 

kelembagaan Kependudukan dan KB di kabupaten/kota; dan (h) 

Pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (GENRE) dan 

penggerakan PIK-KRR serta penguatan ketahanan keluarga melalui 

kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL); (2) Penyerasian kebijakan 

kependudukan dan KB; dan (3) Peningkatan ketersediaan dan 

kualitas data informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan 

tepat waktu, terutama pada penyediaan data kependudukan yang 

bersumber dari sensus penduduk dan registrasi vital. 

4.2 KESEHATAN 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada: (1) Akses 

pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; (2) 

Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak 

menular serta penyehatan lingkungan; (3) Peningkatan 

profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; 

(4) Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; (5) Peningkatan 

ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, 

khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta 

daya saing produk dalam negeri; (6) Pemberdayaan masyarakat dan 

penanggulangan bencana dan krisis kesehatan; (7) Peningkatan 

upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan 

primer, sekunder dan tersier; dan (8) Peningkatan kualitas 

manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan. 

Hasil Pelaksanaan 

Status kesehatan dan gizi masyarakat terus mengalami 

peningkatan yang ditunjukkan dengan perbaikan pada beberapa 
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indikator kesehatan, antara lain: (1) Usia harapan hidup (UHH) 

meningkat dari 70,9 tahun (2010) menjadi 71,1 tahun (2012); (2) 

Prevalensi kekurangan gizi menurun dari 18,4 persen (2007) menjadi 

17,9 persen (2010); dan (3) Prevalensi anak balita pendek (stunting) 

menurun dari 36,8 persen (2007) menjadi 35,6 persen (2010).  

Hasil capaian pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan dan gizi 

ibu dan anak hingga tahun 2012, antara lain: (1) Meningkatnya 

pertolongan terhadap ibu bersalin oleh tenaga kesehatan terlatih 

(cakupan PN) dari 81,3 persen (Susenas, 2011) menjadi 83,4 persen 

(Susenas, 2012); (2) Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan 

kesehatan (K1) sebesar 95,7 (2012), dan kunjungan keempat (K4) 

sebesar 90,2 persen (2012); (3) Meningkatnya puskesmas perawatan 

yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi 

dasar (PONED) sebesar 100 persen dan rumah sakit kabupaten/kota 

yang telah melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi 

komprehensif (PONEK) sebesar 92,3 persen; (4) Meningkatnya 

persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar 

lengkap dari 84,7 persen (2011) menjadi 85,2 persen (2012); (5) 

Meningkatnya kunjungan neonatal pertama (KN1) dari 84,7 persen 

(2010) menjadi 92,3 persen (2012); (6) Cakupan balita yang 

ditimbang berat badannya (D/S) di posyandu mencapai 75,1 persen 

(2012); dan (7) Meningkatnya komitmen pemerintah dalam 

penanganan masalah gizi ditandai dengan terbitnya Perpres 

No.42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. 

Capaian pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, 

antara lain: (1) Meningkatnya jumlah kasus tuberculosis (TB) yang 

ditemukan dan disembuhkan dari 86,2 persen (2011) menjadi 90,3 

persen (triwulan I 2013), (2) Menurunnya kasus malaria yang 

ditunjukkan oleh angka penemuan kasus malaria annual parasite 

incidence (API) per 1.000 penduduk yang menurun dari 1,7 (2011) 

menjadi 1,6 per 1.000 penduduk (2012); dan (3) Pengendalian 

penyakit HIV dan AIDS yang ditunjukkan oleh meningkatnya orang 
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yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan 

testing HIV dari 548,3 ribu orang (2011) menjadi 974,5 ribu orang 

(triwulan I 2013); dan (4) Meningkatkan upaya penyehatan 

lingkungan yang ditunjukkan oleh bertambahnya penduduk yang 

memiliki akses terhadap sumber air bersih dari sebesar 55,0 persen 

(2011) menjadi 55,6 persen (2012). Terlaksananya dukungan 

pelayanan kesehatan mencakup antara lain: (1) Pemenuhan tenaga 

kesehatan yaitu 32,5 ribu dokter, 220,6 ribu perawat, dan 124,2 ribu 

bidan; (2) Penempatan 5.818 tenaga kesehatan di daerah terpencil, 

tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah 

bermasalah kesehatan (DBK); (3) Penyediaan 9.533 unit puskesmas 

(Juni 2013) dan 888 unit RS pemerintah (2012). 

Ketersediaan obat dan vaksin meningkat menjadi 92,8 persen 

pada tahun 2012. Selain itu, telah dilakukan penyediaan bahan bahan 

baku obat dan obat tradisional di dalam negeri dan pelaksanaan 

berbagai penelitian dengan fokus memberdayakan keragaman hayati 

Indonesia. Untuk peningkatan perlindungan masyarakat terhadap 

obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, telah dilakukan 

pengujian 325,8 ribu sampel produk obat dan makanan (2013).  

Capaian peningkatan jaminan kesehatan hingga tahun 2012, 

antara lain: (1) Meningkatnya puskesmas yang memberikan 

pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dari 9.321 

puskesmas (2011) menjadi 9.510 puskesmas (2012); (2) 

Meningkatnya penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dari 63,1 

persen (2011) menjadi 64,6 persen (2012); dan (3) Dilaksanakannya 

Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 9.323 

puskesmas. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beragam permasalahan dalam peningkatan status kesehatan 

masyarakat yang masih dihadapi antara lain: (1) Masih tingginya 

angka kematian ibu dan anak; (2) Belum optimalnya upaya 
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pengendalian penyakit; serta masih rendahnya akses masyarakat 

terhadap air minum dan sanitasi; (3) Sumber daya manusia kesehatan 

masih terbatas baik jumlah, distribusi maupun kualitasnya; (4) Masih 

terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan 

perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya untuk penduduk 

miskin dan pekerja sektor informal; (5) Masih terbatasnya 

ketersediaan obat serta pengawasan obat dan makanan, dan (6) 

Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan 

kesehatan yang berkualitas. 

Dengan memperhatikan kebijakan, capaian, dan permasalahan 

pembangunan kesehatan, maka tindak lanjut yang diperlukan 

mencakup: (1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak, melalui 

peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi, dengan: (a) 

Penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONED 

dan PONEK; (b) Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga 

terlatih; (c) Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1dan K4); 

(d) Penanggulangan gizi darurat dan tatalaksana penanganan gizi 

buruk anak balita (0-59 bulan) serta peningkatan cakupan balita 

ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang dibagi dengan 

jumlah seluruh balita atau D/S); (e) Pencegahan dan penanganan 

kasus anak yang pendek (stunting), dan kegiatan fortifikasi; (f) 

Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; (2) 

Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta 

penyehatan lingkungan; (3) Peningkatan jumlah, jenis, mutu dan 

penyebaran tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan 

perawat di DBK dan DTPK; (4) Peningkatan jaminan pembiayaan 

kesehatan, melalui peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan 

bagi penduduk miskin, penyediaan pembiayaan jaminan persalinan, 

perluasan cakupan jaminan kesehatan termasuk jaminan kesehatan di 

kelas III di rumah sakit; (5) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, 

keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, 

alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; 

dan (6) Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya 
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pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, peningkatan 

jumlah rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya, terutama di 

DTPK, serta perluasan BOK bagi pelayanan kesehatan primer di 

puskesmas. 

4.3 PENDIDIKAN 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan pendidikan difokuskan pada: (1) 

Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 

yang merata; (2) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi 

pendidikan menengah universal; (3) Peningkatan akses, kualitas, 

relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (4) Peningkatan 

profesionalisme dan pemerataan sebaran guru dan tenaga 

kependidikan; (5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak 

usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal; 

(6) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; (7) 

Peningkatan pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai 

akhlak mulia dan budi pekerti luhur, serta membangun jiwa 

kebangsaan; (8) Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan 

nasional; (9) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen 

pelayanan pendidikan; dan (10) Penguatan tata kelola pendidikan. 

Selain itu, dalam rangka meningkatkan minat dan budaya 

gemar membaca masyarakat, yang menjadi salah satu faktor 

pendorong suksesnya pembangunan pendidikan, langkah-langkah 

kebijakan yang ditempuh antara lain: (1) Penyelenggaraan dan 

pengelolaan perpustakaan sebagai Pusat Sumber Belajar Masyarakat; 

(2) Revitalisasi perpustakaan; (3) Peningkatan ketersediaan layanan 

perpustakaan secara merata; (4) Peningkatan kualitas dan 

keberagaman koleksi perpustakaan; (5) Peningkatan promosi gemar 

membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (6) Pengembangan 

kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan. 
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mengurangi beban siswa untuk membiayai operasional pembelajaran 

di sekolah. Sejak tahun 2012, biaya satuan BOS untuk jenjang 

SD/MI/sederajat ditingkatkan menjadi Rp.580 ribu/siswa/ tahun, dari 

tahun sebelumnya Rp.397 ribu/siswa/tahun (kabupaten) atau Rp.400 

ribu/siswa/tahun (kota). 

Demikian pula untuk jenjang SMP/MTs/sederajat, sejak tahun 

2012 biaya satuan BOS meningkat menjadi Rp.710 ribu/siswa/tahun, 

dari tahun sebelumnya Rp.570 ribu/siswa/tahun (kabupaten) dan 

Rp.575 ribu/siswa/tahun (kota). Untuk mendukung pelaksanaan 

program Pendidikan Menengah Universal (PMU), pada tahun 2013 

telah disediakan BOS untuk seluruh siswa di jenjang SMA/SMK/MA 

sebesar Rp.1 juta/siswa/tahun. Cakupan penerima BOS pada tahun 

2013 di semua jenjang diperkirakan mencapai 54,7 juta siswa. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga ditandai oleh 

penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status 

ekonomi, yang tercermin dari meningkatnya angka partisipasi 

sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) pada kuantil 

termiskin dari 72,2 persen (2009) menjadi 77,9 persen (2011). Selisih 

persentase APS antara penduduk paling miskin dan paling kaya pada 

kelompok umur 13-15 pada tahun 2009 dan 2011 menurun dari 22,8 

persen menjadi 17,1 persen, dan pada kelompok umur 16-18 tahun 

menurun dari 41,6 persen menjadi 36,3 persen. Capaian ini, antara 

lain, didukung oleh program-program pengentasan kemiskinan 

termasuk penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di semua jenjang 

pendidikan. Pemberian BSM diyakini telah membantu menurunkan 

persentase jumlah siswa putus sekolah dan lulusan yang tidak 

melanjutkan, terutama siswa yang berasal dari keluarga miskin.  

Untuk mendukung perluasan dan pemerataan pendidikan, terus 

ditingkatkan kualitas layanan pembelajaran termasuk merehabilitasi 

ruang kelas rusak berat/rusak sedang. Data Kemdikbud tahun 2012 

menunjukkan 67,3 ribu ruang kelas jenjang SD/MI dan SMP/MTs 

dalam kondisi rusak berat. Pemerintah sejak tahun 2011 hingga tahun 
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2012 telah merehabilitasi 91,1 ribu ruang kelas rusak berat di jenjang 

SD/MI dan 23,5 ribu ruang kelas rusak berat di jenjang SMP/MTs. 

Sisa ruang rusak berat yang belum direhabilitasi (52,7 ribu ruang 

kelas SD/MI dan 14,5 ribu ruang kelas SMP/MTs) rencananya akan 

diselesaikan pada tahun 2013 dan 2014. 

Program PMU yang dilaksanakan sejak tahun ajaran 

2012/2013 bertujuan untuk: (a) Memperluas pemerataan pendidikan 

dan mewujudkan keadilan sosial; (b) Mengurangi kesenjangan 

pencapaian pendidikan tingkat menengah antarkelompok 

masyarakat; (c) Meningkatkan daya saing nasional serta membangun 

dan mengembangkan kualitas bangsa; (d) Mempersiapkan anak-anak 

didik dengan landasan keilmuan yang baik untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi. Bagi anak-anak didik yang memilih untuk 

memasuki pasar kerja, PMU akan membekali mereka dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga diharapkan 

lebih produktif di dunia kerja.  

Hingga tahun 2012, telah terjadi peningkatan kualitas, 

relevansi, dan daya saing pendidikan yang ditandai dengan: (1) 

Meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional dan pencapaian berbagai 

prestasi dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional; (2) 

Meningkatnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi minimal 

S1/D4 menjadi 63,5 persen (2012), dari proporsi sebelumnya 58,0 

persen (2011); dan (3) Meningkatnya proporsi guru yang telah 

tersertifikasi menjadi 59,3 persen dari jumlah guru yang masuk 

kriteria untuk disertifikasi, atau 37,6 persen dari jumlah guru di tahun 

2012.  

Hingga Juni 2013,  pembangunan perpustakaan  telah berhasil 

meningkatkan layanan perpustakaan dan budaya gemar membaca 

yang ditandai: (1) Terlaksananya gerakan pemberdayaan 

perpustakaan dan pemasyarakatan minat baca, serta terpilihnya Duta 

Baca Indonesia; (2) Meningkatnya pelestarian koleksi melalui 

penguatan sarana prasarana preservasi dan konservasi karya tulis, 
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karya cetak dan karya rekam serta pelestarian naskah 

kuno/manuskrip dan terbitan nasional sebagai warisan karya 

intelektual bangsa Indonesia; dan (3) Meningkatnya jumlah 

perpustakaan yang dikelola sesuai standar. Pencapaian tersebut 

antara lain didukung oleh: (1) Layanan perpustakaan berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pengembangan 

perpustakaan digital nasional yang tersebar di 33 provinsi, 2 UPT 

Perpustakaan Proklamator dan 77 perpustakaan kabupaten/kota; 

meningkatnya kualitas perpustakaan umum di 450 kabupaten/kota; 

terbentuknya sekitar 21 ribu perpustakaan umum desa/kelurahan 

yang tersebar di 33 provinsi; (2) Diversifikasi layanan perpustakaan 

melalui pengadaan 528 unit bantuan mobil perpustakaan keliling dan 

7 unit kapal perpustakaan keliling sebagai stimulan untuk provinsi 

dan kabupaten/kota; (3) Bantuan untuk pengembangan perpustakaan 

lainnya seperti Perpustakaan Pelabuhan/Perikanan, Perpustakaan 

Pondok Pesantren, Perpustakaan LAPAS, Perpustakaan RSUD, 

Perpustakaan Puskesmas, Perpustakaan Komunitas, dan 

Perpustakaan Pulau-pulau Kecil; dan (4) Pemberian/pengelolaan 

International Standard Book Number, dan International Standard 

Music Number, penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia dan 

Katalog Induk Nasional, serta  penerbitan literatur sekunder lain. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (1) Masih 

belum meratanya akses pendidikan, terutama pada SMP dan jenjang 

yang lebih tinggi; (2) Masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya 

saing pendidikan, yang ditunjukkan oleh pengetahuan dan 

keterampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja/dunia usaha dan rendahnya kemampuan 

bersaing bangsa; (3) Masih rendahnya proporsi guru yang memiliki 

kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan jumlah guru yang telah 

tersertifikasi, serta belum meratanya distribusi guru; dan (4) Belum 

optimalnya pendidikan karakter bangsa yang ditandai oleh masih 
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munculnya gejala perilaku kekerasan di kalangan anak-anak usia 

sekolah, melemahnya nilai-nilai moral, dan memudarnya ikatan 

sosial. 

Tindak lanjut untuk peningkatan dan pemerataan akses dan 

kualitas pendidikan, antara lain: (1) Meningkatkan pemerataan akses 

pendidikan di semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan 

agama dan pendidikan keagamaan; (2) Meningkatkan tingkat 

keberaksaraan; (3) Meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (4) 

Meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan soft-skills lulusan; 

(5) Memulai pelaksanaan Kurikulum Baru tahun 2013 secara 

bertahap; (6) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan 

menengah sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (7) 

Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan 

tinggi termasuk kualitas penelitiannya; dan (8) Meningkatkan 

kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.  

Terkait ketenagaan serta sarana dan prasarana pendidikan 

tindak lanjut yang ditempuh antara lain adalah: (1) Meningkatkan 

kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (2) Meningkatkan 

pemerataan distribusi guru; (3) Mempercepat penuntasan rehabilitasi 

gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (4) Meningkatkan 

ketersediaan bahan ajar yang murah dan berkualitas; (5) 

Meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan mutu seperti 

laboratorium dan perpustakaan; serta (6) Meningkatkan pemanfaatan 

TIK dalam pendidikan.  

Adapun untuk mewujudkan manajemen, tatakelola, serta 

pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, tindak lanjut yang 

dilakukan antara lain: (1) Meningkatkan manajemen, tatakelola, dan 

kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (2) Memantapkan 

proses pelembagaan otonomi perguruan tinggi; (3) Meningkatkan 

kemitraan publik dan swasta dalam sektor pendidikan; dan (4) 

Memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana pendidikan 

yang efisien, efektif, dan akuntabel. 
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Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

peningkatan minat dan budaya gemar membaca di masyarakat, 

antara lain dengan: (1) Menyelenggarakan dan mengelola 

perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi 

masyarakat serta melakukan kerjasama baik di pusat maupun di 

daerah untuk akselerasi pembangunan perpustakaan desa/kelurahan; 

(2) Melakukan revitalisasi perpustakaan; (3) Meningkatkan 

ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (4) Meningkatkan 

kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (5) Meningkatkan 

promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (6) 

Mengembangkan kompetensi dan profesionalitas SDM di bidang 

perpustakaan. 

4.4 PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Kebijakan 

Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan pada: (1) 

Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai 

bidang pembangunan; dan (2) Peningkatan budaya dan prestasi 

olahraga di tingkat regional dan internasional. 

Hasil Pelaksanaan 

Pembangunan pemuda yang dilaksanakan hingga Juni 2013, 

telah berhasil meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda 

dalam berbagai bidang pembangunan melalui peningkatan kapasitas 

7.400 pemuda di bidang iptek dan imtaq, serta pengembangan 

kreativitas dan kualitas 5.225 pemuda dengan: (1) Fasilitasi 

peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq; (2) 

Pelatihan pembangunan karakter pemuda Indonesia tingkat nasional; 

(3) Fasilitasi peningkatan peran pemuda dalam berbagai bidang 

pembangunan; dan (4) Fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di 

bidang seni, budaya dan industri kreatif. 
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Dalam upaya membangun karakter, memupuk semangat 

nasionalisme, serta melindungi pemuda dari bahaya narkotika, 

pergaulan bebas, penularan HIV/AIDS, terorisme, kekerasan dan 

premanisme, telah dilakukan upaya peningkatan wawasan 12,9 ribu 

pemuda, melalui: (1) Pendidikan peningkatan kesadaran bela negara; 

(2) Jambore Pemuda Indonesia  dan (3) Pelatihan Kelompok Pemuda 

Sebaya dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika, 

HIV/AIDS, pornografi, perdagangan orang dan bahaya destruktif 

lainnya. 

Untuk meningkatkan kepemimpinan, kepeloporan, dan 

kewirausahaan pemuda, terus dimantapkan pelayanan kepemudaan 

sebagaimana tertuang dalam UU No.40/2009 tentang Kepemudaan. 

Upaya pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui 

berbagai pelatihan bagi 20 ribu orang. Pengembangan kepeloporan 

dan kepedulian pemuda dilakukan melalui: (1) Peningkatan 

spesialisasi kepeloporan pemuda dan peningkatan produktivitas 

pemuda di perdesaan bagi 1.100 orang; dan (2) Peningkatan peran 

Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan dan pemuda kader 

kesukarelawanan di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah 

konflik bagi 3.682 orang. Adapun untuk mengembangkan 

kewirausahaan pemuda telah dilakukan  fasilitasi pelatihan 

kewirausahaan bagi 22 ribu orang, dan fasilitasi permodalan bagi 66 

sentra kewirausahaan pemuda.  

Selanjutnya untuk pengembangan gerakan pramuka 

sebagaimana tertuang dalam UU No.12/2010 tentang Gerakan 

Pramuka, Pemerintah berupaya memantapkan pendidikan 

kepramukaan bagi 4.200 orang melalui fasilitasi pendidikan 

kepramukaan dan kepemudaan; serta fasilitasi pelayanan 

kepemudaan bagi pembina pramuka, penegak dan pendega. 

Adapun upaya peningkatan peran Organisasi Kepemudaan 

(OK) dalam pembangunan pemuda telah dilakukan fasilitasi 

pembinaan bagi 325 OK. Selain itu, terus ditingkatkan potensi 
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sumber daya pemuda melalui: (1) Fasilitasi inventarisasi potensi 

sumber daya kepemudaan (66 paket), melalui peningkatan kapasitas 

kelembagaan di kalangan OK; (2) Analisis potensi sumberdaya 

kepemudaan (30 naskah), melalui kajian evaluasi pengembangan 

pertukaran pemuda antarnegara (PPAN) dan optimalisasi peran 

alumni program dalam pemberdayaan pemuda; dan (3) Fasilitasi 

peningkatan potensi pemuda di tingkat internasional, melalui 

penyelenggaraan International Youth Day, International Youth 

Camp, dan PPAN. 

Guna menyediakan wahana bagi pengembangan bakat, minat 

dan potensi pemuda telah ditingkatkan fasilitasi penyediaan 534 

sarana dan prasarana kepemudaan, serta fasilitasi 33 sentra 

pemberdayaan pemuda.  

Pembangunan olahraga telah menunjukkan berbagai 

kemajuan. Prestasi olahraga Indonesia terus membaik yang 

ditunjukkan oleh peningkatan perolehan medali emas pada kejuaraan 

Asian Beach Games (ABG) dan ASEAN School Games (ASG) pada 

tahun 2012. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga 

prestasi telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain: (1) Fasilitasi 

pelatihan bagi 1.550 olahragawan andalan nasional; (2) Pemanduan 

bakat pada cabang olahraga unggulan (talent scouting and talent 

identification) bagi 850 atlet; (3) Keikutsertaan 12 cabang olahraga 

unggulan di kejuaraan internasional, (4) Pemusatan latihan 12 

cabang olahraga unggulan; dan (5) Fasilitasi pelayanan iptek, 

kesehatan dan informasi olahraga dengan tingkat kepuasan 

pelanggan mencapai 92,0 persen. 

Peningkatan budaya olahraga dan peran serta masyarakat juga 

terus dilakukan melalui pengembangan olahraga rekreasi bagi 13 

ribu peserta, melalui fasilitasi perlombaan olahraga massal, fasilitasi 

festival dan invitasi olahraga tradisional tingkat nasional dan 

kompetisi olahraga rekreasi. 
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Kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan 

mendapat perhatian untuk terus ditingkatkan melalui pemberian 

penghargaan bagi 923 atlet dan tenaga keolahragaan yang 

berprestasi. Fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan 

terus dilakukan, antara lain, dengan pembangunan Pusat Pelayanan 

Kesehatan Olahraga Terpadu di Cibubur; dan penyediaan sarana dan 

prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota termasuk renovasi 

beberapa prasarana olahraga di daerah. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan 

pemuda dan olahraga, antara lain: (1) Rendahnya partisipasi pemuda 

dalam pendidikan; (2) Tingginya tingkat pengangguran terbuka 

pemuda; (3) Rendahnya kesadaran pemuda terhadap bahaya 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) 

lainnya, HIV dan AIDS serta kekerasan di kalangan pemuda; (4) 

Terbatasnya keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan; (5) 

Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam 

pembangunan pemuda; dan (6) Terbatasnya prasarana dan sarana 

kepemudaan untuk mengembangkan kapasitas, kompetensi, 

kreativitas dan inovasi pemuda. 

Pembangunan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan, 

antara lain: (1) Terbatasnya prasarana dan sarana keolahragaan untuk 

meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

olahraga; (2) Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (3) 

Belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan 

olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; (4) Terbatasnya jumlah 

dan kualitas tenaga dan pembina keolahragaan; dan (5) Rendahnya 

apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga 

keolahragaan yang berprestasi. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa tindak 

lanjut yang dilakukan antara lain: (1) Peningkatan upaya penyadaran, 
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pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, 

dan kepeloporan pemuda; (2) Pemberdayaan organisasi kepemudaan; 

(3) Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan 

olahraga prestasi; (4) Peningkatan partisipasi dan peran serta 

masyarakat dalam kegiatan olahraga; dan (5) Peningkatan penerapan 

dan pemanfaatan iptek dan kesehatan keolahragaan. 

4.5 KEHIDUPAN BERAGAMA   

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan kehidupan beragama antara lain: (1) 

Peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) Peningkatan 

kerukunan umat beragama; (3) Peningkatan pelayanan kehidupan 

beragama; (4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan 

(5) Penciptaan tatakelola kepemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. 

Hasil Pelaksanaan 

Berbagai upaya dalam rangka  peningkatan kualitas kehidupan 

beragama telah dilakukan diantaranya melalui peningkatan 

pemahaman keagamaan berupa pembinaan dan pengajaran agama.  

Untuk mendukung pembinaan dan pengajaran agama, telah 

dilakukan penyediaan dan penyebaran kitab suci dan penyebaran 

beberapa buku keagamaan secara cuma-cuma kepada masyarakat 

sebanyak 3,9 juta  eksemplar yang didistribusikan di 33 provinsi; 

penyediaan 90,9 ribu penyuluh  agama; dan bantuan pembangunan 

6,6 ribu rumah ibadah. 

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial 

keagamaan, seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dana punia, 

sepersepuluhan, dan dana sosial keagamaan lainnya, terus diarahkan 

agar memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tranparansi. Dalam 

pengelolaan tanah wakaf, hingga tahun 2012 tercatat sekitar 407 ribu  



4-20 BAB 4 SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

 

lokasi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan luas 

mencapai 6,0 miliar m
2
. Pemanfaataan potensi tersebut belum 

seluruhnya optimal, yaitu dalam rangka wakaf produktif untuk 

menggerakkan ekonomi umat.  

Dalam upaya pemberian pelayanan dalam kehidupan 

beragama, Pemerintah  pada  tahun 2012 mengalokasikan bantuan 

operasional setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Rp.36 juta/tahun. 

Biaya operasional tersebut masih belum memadai untuk memberikan 

pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, seperti pencatatan terhadap 2 

juta lebih peristiwa nikah, pelayanan dan bimbingan keluarga 

sakinah, serta pelayanan dan sosialisasi produk halal, zakat, wakaf 

dan haji. Namun, diharapkan tetap dapat meningkatkan kualitas 

layanan KUA terhadap masyarakat. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka 

pembangunan kehidupan beragama juga melibatkan seluruh elemen 

masyarakat sebagai bentuk kohesi sosial. Pelaksanaan Musabaqah 

Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXIV di Ambon pada tahun 2012 

juga melibatkan pihak gereja dan kepasturan dalam kepanitiaan. 

Bahkan terdapat peserta MTQ  yang menginap di dalam keuskupan 

Ambon selama acara berlangsung. Demikian pula dalam pelaksanaan 

Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional X Tahun 2012 di Kendari, 

melibatkan hampir  90,0 persen panitia pelaksana di daerah yang 

merupakan umat Islam. Hal tersebut sejalan dengan upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kerukunan dan rasa persaudaran 

diantara umat beragama. 

Pada tahun 2012, Pemerintah telah melaksanakan Regional 

Interfaith Dialogue ke-6 di Semarang yang dihadiri oleh para 

pemuka agama dan aktivis keagamaan dari negara-negara ASEAN, 

Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, telah dilaksanakan berbagai 

penanganan kasus konflik yang berkaitan dengan kerukunan umat 

beragama yang melibatkan lintas sektor. Dalam penanganan kasus 

Sampang misalnya, telah dilakukan kerjasama dengan Kementerian 
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Dalam Negeri, Pemda Provinsi  Jawa Timur, Pemda Kabupaten 

Sampang, Polda Jatim, MUI, PBNU, IJABI dan ABI. Pada saat 

bersamaan telah dilakukan penyuluhan dan konseling bagi para 

korban konflik, serta memberikan tempat penampungan sementara.  

Dalam rangka mencegah dan menjaga suasana aman dan damai telah 

dilakukan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama 

(FKUB) melalui berbagai pertemuan intern dan antar umat dan 

pemuka agama, serta fasilitasi operasional FKUB di 33 provinsi dan 

461 kabupaten/kota. 

Terkait penyelenggaraan ibadah haji, pada tahun 2012 telah 

dilakukan beberapa perbaikan pelayanan haji antara lain meliputi: (1) 

Pemberian subsidi beberapa komponen biaya haji seperti 

pemondokan dan katering haji dari hasil manfaat dana setoran awal; 

(2) Penerapan ISO:9001 pada semua unit pelayanan ibadah haji di 

pusat, daerah dan Arab Saudi pada tahun 2011 dan 2012 yang diikuti 

dengan penilaian surveillance dan sertifikasi ISO; (3) Realisasi 

penyediaan 98,0 persen pemondokan jemaah di lokasi radius kurang 

dari 2.500 meter dari Masjidil Haram; (4) Peningkatan ketepatan 

waktu transportasi para jemaah haji hingga tiba di tanah air; dan (5) 

Terbentuknya Komisi Pengawas Haji Indonesia. 

TABEL 4.2 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 

TAHUN 2009-2012 
 

 

No. Uraian Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 Kuota Orang 211.000 221.000 221.000  211.000 

2 BPIH Rata-rata USD 

(Kurs Rp.) 

3.444,0 

 

3.364,0 

(9.300) 

3.537,2 

(8.700) 

3.617 

(9.467) 

3 Jarak penginapan 

jemaah <2.500 m 

Persen 26,4 63,0 93,0 98,0 

Sumber: Kementerian Agama 
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Dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas tata kelola 

pembangunan bidang agama antara lain telah dilakukan: (1) 

Penataan organisasi; (2) Pengembangan assessment center bagi 

perekrutan, pengembangan potensi dan kompetensi SDM; dan  (3) 

Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan melalui sistem 

elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA). 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dihadapkan pada 

permasalahan antara lain belum mampunya sebagian pemeluk 

agama melaksanakan ajaran agama secara baik. Semaraknya ritual 

keagamaan belum sejalan dengan kontekstualitas ajaran agama 

secara sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut mengakibatkan 

masih adanya sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sejalan atau 

menyimpang dari ajaran agama, serta gesekan diantara para pemeluk 

agama yang apabila tidak dapat dinetralisir dengan baik dapat 

menjalar menjadi kerusuhan sosial. Selain itu juga masih 

dihadapkan pada masalah keterbatasan pelayanan kehidupan 

beragama, kualitas dan kapasitas para juru penerang yang belum 

dapat menyentuh kegelisahan masyarakat, serta belum optimalnya 

pengelolaan dana sosial keagamaan. 

Dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama, di 

beberapa daerah masih menyisakan permasalahan yang belum dapat 

diselesaikan. Kasus Sampang, Cikeusik, dan Yasmin di Bogor, 

adalah contoh kasus yang masih perlu penyelesaian segera secara 

tuntas. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk 

harmonisasi dikalangan umat beragama, antara lain: (1) Peraturan 

perundangan tentang kerukunan beragama  yang ada belum secara 

komprehensif mengakomodasi perkembangan di masyarakat; (2) 

Kurangnya pemahaman aparat pemerintah terhadap beberapa 

peraturan perundangan tentang kerukunan beragama  yang berakibat 

pada kegamangan/lemahnya penegakan hukum pada pelaksanaan di 
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lapangan; dan (3) Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kearifan 

lokal sebagai sistem perekat sosial belum maksimal.  

Sementara itu, upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan 

ibadah haji masih dihadapkan pada permasalahan: (1)  Rata-rata 

daftar tunggu jamaah haji secara nasional mencapai 12 tahun; (2) 

Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan kelompok 

bimbingan ibadah haji  (KBIH) dan penyelenggara haji khusus 

(PIHK); dan (3) Masih terdapat 34 kabupaten/kota yang belum 

memiliki sistem komputerisasi haji terpadu online dan 161 

kabupaten/kota yang belum ditingkatkan menjadi sistem biometrik. 

Dalam rangka penciptaan tata kelola kepemerintahan yang 

bersih dan berwibawa, permasalahan yang dihadapi antara lain 

belum maksimalnya penataan organisasi, serta pelaksanaan e-MPA 

yang belum menyeluruh akibat besarnya jumlah satuan kerja. 

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, upaya tindak lanjut 

yang dilakukan antara lain: (1) Peningkatan sarana pendukung 

operasional pelayanan agama seperti pelayaan nikah dan penyuluhan 

agama, berupa sarana transportasi dan fasilitas perkantoran secara 

bertahap dengan mengacu pada asas kemanfaatan; (2) 

Pengembangan kegiatan kerukunan umat beragama yang lebih fokus 

pada upaya pemberdayaan FKUB dengan sasaran masyarakat 

lapisan bawah di daerah yang memiliki potensi konflik horisontal; 

(3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui 

penyederhanaan pendaftaran haji, pembinaan dan pengawasan 

KBIH dan PIHK, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai 

instansi pendukung dan pemerintah daerah; dan (4) Peningkatan 

efektivitas peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

melalui e-MPA. 
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4.6 KEBUDAYAAN 

Kebijakan 

Pembangunan kebudayaan diarahkan pada: (1) Penguatan 

karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman budaya; 

(2) Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni 

dan budaya; (3) Peningkatan kualitas pelindungan, penyelamatan, 

pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; dan (4) 

Pengembangan sumber daya kebudayaan. 

Hasil Pelaksanaan 

Pengembangan kebudayaan yang diarahkan untuk 

memperkuat jati diri dan karakter bangsa telah berhasil: (1) 

Meningkatkan kesadaran akan budaya bagi perwujudan identitas 

nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan (2) 

Menciptakan iklim kondusif sehingga nilai-nilai kearifan lokal 

mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan 

dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunan kebudayaan telah 

berhasil meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya karakter 

dan jati diri bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ditandai 

dengan meningkatnya upaya: (1) Peningkatan kesadaran masyarakat 

dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas, dan peran 

komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan 

pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional  

inventarisasi nilai-nilai tradisi dan aktualisasi karya budaya; (2) 

Sosialisasi pembangunan karakter bangsa, serta anugerah 

penghargaan terhadap pelaku budaya; (3) Pemetaan komunitas adat; 

(4) Kajian, bimbingan dan penyuluhan, inventarisasi dan 

dokumentasi sejarah serta nilai tradisional; (5) Revitalisasi kesenian 

yang hampir punah dan inventarisasi seni budaya; (6) Pencatatan 

warisan budaya tak benda; dan (7) Layanan Lembaga Sensor Film.  
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Disamping itu, pembangunan kebudayaan juga berhasil 

meningkatkan  kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi 

dan penciptaan kreativitas dalam membuat karya seni dan film, serta 

apresiasi masyarakat terhadap seni dan film yang ditandai oleh: (1) 

Fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, serta pagelaran seni 

dan budaya sebanyak 25 unit di  ibukota provinsi dan 399 unit di 

ibukota kabupaten dan kota; (2) Fasilitasi pagelaran, pameran, 

festival, lomba, dan pawai kesenian; (3) Fasilitasi penyelenggaraan 

ajang festival film di dalam dan luar negeri; (4) Pelindungan hak 

atas kekayaan intelektual terhadap karya seni dan budaya; (5) 

Pengembangan galeri nasional; (6) Fasilitasi pendukungan 

pengembangan seni budaya di Taman Budaya. Pembangunan 

budaya telah meningkatkan pula pelindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs, diantaranya dengan: 

(1) Pembangunan museum dan revitalisasi cagar budaya (Situs 

Sangiran/Situs Kawasan Trowulan, Kawasan Percandian Muaro 

Jambi, Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende Nusa 

Tenggara Timur, Revitalisasi keraton-keraton di Cirebon Jawa 

Barat; (2) Revitalisasi 7 buah museum dan tersusunnya rencana 

induk Museum Perang Dunia ke-2 dan Trikora di Morotai, Maluku 

Utara, dan  perancangan tata saji Museum Presiden di Istana Bogor; 

(3) Penyusunan 10 masterplan museum yang akan direvitalisasi dan 

masterplan untuk 10 Taman Budaya; (4) Pendaftaran dan penetapan 

BCB/situs/kawasan secara nasional; (5) Identifikasi, inventarisasi, 

pemetaan, eksplorasi situs bawah air. Keberhasilan tersebut juga 

didukung oleh meningkatnya dukungan sumber daya kebudayaan 

yang ditunjukkan oleh: (1) Terlaksananya  13 penelitian dan 

pengembangan bidang kebudayaan; (2) Terlaksananya 148 

penelitian dan pengembangan bidang arkeologi; (3) Terlaksananya 

Pendidikan dan pelatihan SDM kebudayaan; dan (4) Tersusunnya 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan kebudayaan telah mencapai banyak kemajuan, 

namun masih terdapat beberapa permasalahan, meliputi: (1) Belum 

kuatnya karakter dan jati diri bangsa yang ditunjukkan oleh 

terjadinya pengaruh negatif dari interaksi budaya antarbangsa seperti 

perilaku yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, memudarnya 

sikap toleransi dan nilai solidaritas; (2) Terbatasnya pemahaman dan 

apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya, antara lain 

disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana kesenian, seperti galeri, 

taman budaya, gedung kesenian, dan gedung bioskop; menurunnya 

minat masyarakat dalam menonton kegiatan seni-budaya; dan  

terjadinya pembajakan karya cipta seni dan budaya; (3) Rendahnya 

kualitas pengelolaan warisan budaya yang ditunjukkan oleh belum 

optimalnya pengelolaan cagar budaya dan terbatasnya prasarana dan 

sarana kebudayaan; dan (4) Terbatasnya sumber daya di bidang 

kebudayaan. 

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, antara lain: (1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar 

memiliki ketahanan budaya yang tangguh, diantaranya melalui 

internalisasi nilai budaya; (2) Meningkatkan apresiasi masyarakat 

terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan 

budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam 

penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat, diantaranya melalui 

penyelenggaraan ajang kesenian dan perfilman; (3) Meningkatkan 

perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni 

budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong 

berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya, 

diantaranya melalui fasilitasi produksi film pendek dan film 

dokumenter; (4) Meningkatkan penyediaan sarana yang memadai 

bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di kota 

besar dan ibu kota kabupaten, diantaranya melalui revitalisasi 
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Taman Budaya; (5) Meningkatkan kualitas pelindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, diantaranya 

melalui revitalisasi museum, pembangunan  museum, pengelolaan 

cagar budaya, registrasi cagar budaya, dan revitalisasi cagar budaya; 

dan (6) Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan 

kebudayaan. 

4.7 KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Kebijakan 

Arah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat meliputi peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan 

program-program perlindungan sosial, diantaranya: (1) Bantuan 

tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH); (2) Bantuan dan 

rehabilitasi sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan 

berkebutuhan khusus, seperti, anak telantar, lanjut usia telantar, dan 

penyandang disabilitas; (3) Bantuan sosial untuk korban bencana 

alam dan bencana sosial; dan (4) Pemberdayaan sosial melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian modal usaha, serta 

pendampingan dan pemberdayaan sosial yang ditujukan bagi fakir 

miskin dan komunitas adat terpencil (KAT). 

Hasil Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan diberikan bagi rumah tangga 

sangat miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil dan anak balita 

dengan memenuhi syarat kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan 

untuk kehadiran anak di sekolah. Hal ini untuk menjamin proses 

tumbuh kembang yang sempurna bagi generasi selanjutnya, 

sehingga mereka diharapkan mampu memperbaiki kehidupan 

keluarganya.  
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Perkembangan cakupan PKH pada tahun 2013 cukup pesat, 

yaitu menjadi 2,4 juta RTSM yang tersebar di 336 kabupaten/kota di 

33 provinsi di Indonesia. Sekitar 1,4 juta RTSM telah menerima 

pembayaran bantuan tunai PKH tahap I pada bulan Mei dan tahap II 

pada bulan Juni/Juli 2013. Sejak pembayaran tahap II, akan 

diterapkan penyesuaian besaran manfaat bantuan tunai PKH, dari 

sebelumnya rata-rata Rp.1,4 juta/tahun/RTSM, menjadi Rp.1,8 

juta/tahun/RTSM. Penyesuaian ini dilakukan untuk 

mempertahankan manfaat riil bantuan tunai dan meningkatkan 

efektivitas program.  

Dari aspek manajemen pelaksanaan program, dilaksanakan 

perbaikan manajemen pelaksanaan PKH, meliputi: (1) Perbaikan 

proses pembayaran bantuan tunai dengan mencoba penggunaan 

layanan perbankan dan keuangan lainnya; (2) Peningkatan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan verifikasi komitmen peserta 

dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan; (3) 

Peningkatan proses pendampingan sosial melalui pendidikan 

pengasuhan (parenting education) untuk menguatkan motivasi 

RTSM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan; (4) 

Pelaksanaan resertifikasi bagi peserta PKH 2007 yang telah 

menjalani program ini selama enam tahun; serta (5) Penyusunan 

rancangan untuk transformasi dan graduasi peserta PKH 2007 yang 

sudah lebih layak untuk menerima jenis program penanggulangan 

kemiskinan yang lain.   

Selain PKH, kegiatan lain yang termasuk dalam prioritas 

nasional adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, 

pelayanan sosial lanjut usia, dan rehabilitasi sosial orang dengan 

kecacatan (ODK) telantar, yang melalui ratifikasi UU No.11/2011 

tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities, disebut menjadi penyandang disabilitas telantar.  
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TABEL 4.3 

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PKH  

TAHUN 2009-2013 

No 
Kegiatan/ 

Indikator 
Satuan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

1 Pelaksanaan 

PKH 

Provinsi 13 20 25 33 33 

 Kabupaten 70 88 118 166 336 

  Kecamatan 781 946 1.151 1.551 3.216 

2 
Penerima 

Manfaat 

RTSM 726.376 774.293 1.052.201 1.454.655 2.400.000 

Sumber:  UPPKH Pusat, Kementerian Sosial 

*) Target PKH 2013 untuk pembayaran November 2013. 

Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dilaksanakan 

melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang mencakup 

pelayanan sosial yang ditujukan untuk anak balita, anak telantar, 

anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak 

dengan disabilitas (ADK) dan anak yang membutuhkan perlindungan 

khusus (AMPK). Sepanjang tahun 2010-2012, PKSA telah 

memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 324,9 ribu 

anak dan memberikan bimbingan teknis mengenai kesejahteraan 

sosial pada 1.780 anak. Hingga Juni 2013, PKSA telah disalurkan 

kepada 44 ribu anak, sedangkan pelayanan, perlindungan, dan 

rehabilitasi sosial telah diberikan kepada 2.480 anak di dalam dan di 

luar panti.  

Semakin meningkatnya UHH sebagai dampak dari 

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan, membawa 

perubahan pada struktur demografi Indonesia ke arah aging 

population. Pelayanan sosial lanjut usia telantar dilaksanakan 

melalui pelayanan dan perlindungan sosial di dalam dan di luar panti. 

Sepanjang tahun 2010-2012, pelayanan sosial lanjut usia telah 

diberikan kepada 92,2 ribu orang lanjut usia. Hingga pertengahan 

2013, 4.576 orang lanjut usia telah memperoleh berbagai bentuk 

pelayanan sosial.  
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Pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas mengalami 

perubahan yang cukup signifikan melalui Pendataan Program 

Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang juga mengumpulkan data 

penyandang disabilitas pada 40,0 persen penduduk termiskin 

Indonesia. Sepanjang tahun 2010-2012, dilaksanakan pelayanan dan 

rehabilitasi terhadap 131,2 ribu orang penyandang disabilitas, serta 

penyempurnaan pelatihan pelayanan dan rehabilitasi penyandang 

disabilitas bagi 2.709 orang pendamping sosial. Hingga Juni 2013, 

21,3 ribu orang penyandang disabilitas telah mendapatkan berbagai 

pelayanan dan rehabilitasi sosial.   

Peningkatan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan melalui 

program pemberdayaan sosial, antara lain dengan pemberian 

tambahan modal usaha melalui kegiatan Kelompok Usaha Bersama 

(KUBe), serta rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk 

miskin di perdesaan dan perkotaan. Sepanjang tahun 2010-2012, 

340,9 ribu jiwa memperoleh bantuan stimulus usaha ekonomi 

melalui KUBe dan 18,4 ribu kepala keluarga (kk) mendapatkan 

bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hingga Juni 2013, 720 

kk memperoleh pemberdayaan sosial dalam bentuk stimulus usaha, 

dan 308 kk di wilayah perkotaan dan perdesaan mendapatkan 

bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. 

Selain penduduk miskin, program pemberdayaan sosial juga 

dilaksanakan terhadap KAT, yang  meliputi bantuan rumah, jaminan 

hidup, peralatan kerja, dan bimbingan sosial. Pada tahun 2012 

kegiatan pemberdayaan sosial KAT, telah diberikan bantuan jaminan 

hidup terhadap 5.367 kk dan pembangunan 1.992 unit bantuan 

rumah. Sedangkan untuk tahun 2013, pemberdayaan sosial KAT 

akan mencakup 6.120 kk dengan penyediaan 2.671 unit bantuan 

rumah dan jaminan hidup bagi 5.367 kk.  
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Pelaksanaan program bantuan dan kesejahteraan sosial masih 

menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, diantaranya: (1) 

Cakupan program bantuan sosial yang masih terbatas dibandingkan 

dengan jumlah penduduk miskin dan berkebutuhan khusus yang 

harus ditangani; (2) Belum optimalnya koordinasi antar program 

bantuan sosial, yang seharusnya saling berkaitan dan terintegrasi, 

sehingga hal ini mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam 

pelaksanaan bantuan sosial secara umum; dan (3) Belum optimalnya 

proses teknokratik dalam perencanaan program bantuan dan 

kesejahteraan sosial sehingga rancangan program yang dihasilkan 

belum sepenuhnya dapat menjawab permasalahan kesejahteraan 

sosial secara tuntas.   

Dalam mendaklanjuti permasalahan dan kendala pelaksanaan 

program bantuan dan kesejahteraan sosial, beberapa langkah akan 

dilakukan, meliputi: (1) Peningkatan koordinasi antarprogram yang 

berpotensi saling mendukung, baik pada tingkat pembuat kebijakan 

di pusat, sampai tingkat teknis pelaksana di lapangan; (2) 

Peningkatan sinergitas antarprogram bantuan dan kesejahteraan 

sosial dengan memanfaatkan satu sumber data dalam penetapan 

sasaran program, yaitu PPLS 2011; (3) Pelaksanaan evaluasi 

pelaksanaan dan dampak secara mendalam pada program-program 

berjalan untuk memperoleh informasi efektivitas pelaksanaan 

program; (4) Penyempurnaan rancangan program untuk mendorong 

efektivitas pelaksanaan, seperti: penyempurnaan bentuk dan rencana 

pemberdayaan sosial bagi KAT, pengarusutamaan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial anak berbasiskan keluarga, mendukung pelayanan 

dan rehabilitasi sosial ODK yang inklusif, serta penguatan aspek 

pendampingan sosial dan pendidikan orang tua dalam pelaksanaan 

PKH; (5) Peningkatan kapasitas program bantuan dan kesejahteraan 

sosial, baik dari sisi cakupan penerima, maupun jumlah dan 

kemampuan pendamping dan pelaksana program. 
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4.8 KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Kebijakan 

Kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

pada tahun 2012-2013 adalah: (1) Peningkatan kapasitas 

kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan 

perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk 

mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan 

penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga; (2) Peningkatan 

koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, 

lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L), serta sistem 

manajemen data dan informasi gender, dalam rangka mendukung 

peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam 

pembangunan; serta (3) Peningkatan perlindungan perempuan 

terhadap berbagai tindak kekerasan. Dalam rangka percepatan 

penerapan pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran 

yang responsif gender (PPRG) pada tahun 2013 akan diujicobakan 

pada 34 K/L dan 10 provinsi pilot. 

Hasil Pelaksanaan 

Pencapaian pembangunan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan sebagai 

berikut: (1) Pendidikan, pengintegrasian perspektif gender dalam 

pendidikan agama pada tahun 2012, dengan pelaksanaan PUG di 

Madrasah, pelaksanaan PPRG dalam pendidikan Islam, serta 

penyusunan Panduan Umum PPRG Bidang Keagamaan; (2) 

Kesehatan, telah ditetapkan Pedoman PPRG dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Bahaya NAPZA; (3) Politik dan pengambilan 

keputusan, telah ditetapkan Permeneg PP dan PA tentang Pedoman 

PPRG Kementerian PAN dan RB, Pedoman PPRG Kemenko 

Polhukam, Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan 
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Politik pada Pemilihan Umum; serta ditetapkannya UU No.8/2012, 

pengganti UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang mensyaratkan 30,0 persen 

keterwakilan perempuan; (4) Ketenagakerjaan, telah tercapai 

penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan terhadap 

jumlah angkatan kerja perempuan, dari 8,7 persen (Sakernas 2010) 

menjadi 7,6 persen (Sakernas 2011), dan lebih tinggi dari TPT laki-

laki sebesar 5,9 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

perempuan meningkat dari 51,8 persen (Sakernas 2010) menjadi 

52,4 persen (Sakernas 2011), namun masih lebih rendah 

dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 84,3 persen (Sakernas 2011). 

Dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan, telah 

diterbitkan Permendagri No.26/2012 tentang Pemberdayaan 

Masyarakat yang Akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja 

Indonesia; (5) Ekonomi, telah disusun: (a) Pedoman Perencanaan 

dan Penganggaran BUMN; (b) Kebijakan Industri Rumahan melalui 

Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga; (c) Pedoman PPRG 

Perindustrian dan Perdagangan; (d) Pedoman Penyusunan Data 

Terpilah Gender bidang Kelautan dan Perikanan; (e) Panduan 

Pelaksanaan PUG pada Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan 

Perikanan; (f) Strategi Pendayagunaan TIK untuk sosialisasi 

kesetaraan gender; (g) Pedoman PPRG dalam Pembangunan Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, serta (h) Grand Design Pelaksanaan PUG di 

Kementerian Perhubungan. 

Hingga tahun 2012, telah dilakukan upaya pencegahan, 

pelayanan, dan pemberdayaan terkait perlindungan perempuan 

terhadap berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan berbagai 

peraturan dan pedoman: (1) Pedoman Penjangkauan Korban  

Kekerasan; (2) Pedoman Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan; 

(3) Pedoman Umum Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan; (4) 

Pedoman Pencatatatan dan Pelaporan Korban Kekerasan; (5) 

Pedoman Pelibatan Laki-laki dalam Pencegahan Kekerasan; (6) 
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Pengintegrasian materi anti kekerasan  terhadap perempuan ke dalam 

diklat penjenjangan; (7) Pemeneg PP dan PA No.18/2011 tentang 

Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap 

Perempuan dimasukkan ke dalam diklat penjenjangan teknis; (8) 

Modul pelatihan pencegahan kekerasan melalui pendidikan keluarga; 

(9) Permeneg PP dan PA No.19/2011 tentang Pedoman 

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (penelantaran); (10) 

Pedoman Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang 

Responsif Gender; serta (11) Dibentuk dan difungsikannya lembaga-

lembaga pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, seperti: 

(a) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 

28 provinsi dan 242 kabupaten/kota; (b) 456 Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak di Polres  yang  tersebar di seluruh Indonesia; 

(c) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan 

Vertikal, dan  42 Pusat Pelayanan Terpadu di  RS Polri; dan (d) 33 

Rumah Perlindungan Trauma Center, 15 Rumah Perlindungan Sosial 

Anak, dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita.  

Upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan juga didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan 

PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk percepatannya 

melalui PPRG dan penyediaan data terpilah.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan antara lain: (1) Rendahnya 

kualitas hidup dan peran perempuan karena: (a) Kesenjangan gender 

dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta 

penguasaan terhadap sumber daya; (b) Rendahnya peran dan 

partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan 

di bidang ekonomi; dan (c) Rendahnya kesiapan perempuan dalam 

mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis 

ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit; 

(2) Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak 
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kekerasan; serta (3) Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan 

gender. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tindak lanjutnya 

adalah peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan 

perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk 

mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan 

penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan 

koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program, 

lintas pelaku, dan lintas K/L, serta sistem manajemen data dan 

informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas 

hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; serta peningkatan 

perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. 

4.9 PERLINDUNGAN ANAK 

Kebijakan 

Kebijakan perlindungan anak dari tahun 2012-2013 diarahkan 

kepada peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, 

melalui: (1) Peningkatan sinergi perundang-undangan dan kebijakan 

terkait perlindungan anak; (2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas 

data/informasi perlindungan anak; (3) Peningkatan koordinasi antar 

K/L dan antarpusat-daerah dalam perlindungan anak; (4) 

Peningkatan upaya advokasi dan sosialisasi tetang hak anak dan 

pengasuhan anak; dan (5) Peningkatan efektivitas pengawasan 

pelaksanaan perlindungan anak. 

Hasil Pelaksanaan 

Capaian pemenuhan hak anak dalam peningkatan derajat 

kesehatan dan gizi anak menunjukkan perbaikan. Angka kematian 

bayi dan balita menurun dari 34 menjadi 32 dan dari  44 menjadi 40 

per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007 dan 2012). Prevalensi kurang 

gizi pada anak balita juga menurun dari 18,4 persen menjadi 17,9 

persen (Riskesdas 2007 dan 2010).  



4-36 BAB 4 SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

 

Capaian di bidang pendidikan juga menunjukkan kemajuan. 

Angka partisipasi sekolah tahun 2012 untuk anak usia 7-12 tahun 

mencapai 98,0 persen, APS usia 13-15 mencapai 89,8 persen, dan 

APS 16-17 tahun mencapai 61,4 persen. Angka partisipasi kasar 

PAUD tahun 2011 meningkat menjadi 34,5 persen.   

Capaian perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan 

dapat dilihat dari meningkatnya persentase anak usia balita dan usia 

0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran menjadi sebesar 59,0 

persen dan 63,7 persen (Susenas 2011).  Selain itu pada tahun 2012, 

di bidang tenaga kerja, telah dilakukan penarikan sekitar 11 ribu 

pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 

dalam rangka PKH. Pencapaian yang progresif dalam melindungi 

ABH adalah disahkannya UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

Pada tahun 2012, telah dilaksanakan persiapan survei 

prevalensi kekerasan terhadap anak (KtA). Hasil survei tersebut 

sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencegahan anak dari KtA 

dan penanganan anak korban KtA.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang muncul sebagai akibat dari masih 

rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak antara lain 

adalah: (1) Masih belum optimalnya dan meratanya akses anak dari 

kelompok tertentu terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh 

kembang dan kelangsungan hidup seperti akses anak usia dini 

kepada layanan PAUD Holistik Integratif, anak berkebutuhan 

khusus kepada layanan pendidikan inklusif, serta ABH dengan 

layanan pendidikan dan kesehatan; (2) Masih kurang terlindunginya 

anak-anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan 

salah lainnya; (3) Masih rendahnya kualitas data dan informasi 

terkait dengan perlindungan anak; dan (4) Masih rendahnya 

pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pentingnya 
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pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang ditandai dengan 

masih rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam 

memberi iminisasi, ASI ekslusif, dan melaporkan tindak kekerasan 

pada anak.  

Berdasarkan permasalahan di atas, sebagai tindak lanjutnya 

antara lain: (1) Peningkatan sinergi perundang-undangan dan 

kebijakan terkait perlindungan anak; (2) Peningkatan koordinasi 

antar-K/L/SKPD dan antarpusat dan daerah dalam perlindungan 

anak; (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi 

perlindungan anak melalui pelaksanaan survei prevalensi KtA; (4) 

Peningkatan upaya advokasi dan sosialisasi tetang hak anak dan 

pengasuhan anak kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; 

dan (5) Peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan 

perlindungan anak. 
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BAB 5  
EKONOMI 

Kinerja pembangunan ekonomi Indonesia secara umum 

menunjukkan hasil yang menggembirakan di tengah kondisi 

perekonomian  global yang belum menentu. Pemerintah secara intensif 

melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang 

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan 

pengurangan kemiskinan. 

Pembangunan bidang ekonomi mencakup aspek industri, 

perdagangan, pariwisata, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM), investasi, keuangan negara, moneter, 

sektor keuangan, dan jaminan sosial.   

5.1 INDUSTRI 

Kebijakan 

Kebijakan revitalisasi industri diarahkan untuk: (1) Penumbuhan 

populasi usaha industri agar jumlah usaha industri meningkat dengan 

postur populasi yang lebih sehat; (2) Penguatan struktur industri yang 

ditunjukkan oleh semakin terintegrasinya industri kecil dan menengah 

(IKM) dalam klaster industri dan berkembangnya klaster industri demi 

penguatan daya saing di pasar global; dan (3) Peningkatan 
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produktivitas usaha industri dengan meningkatkan nilai tambah produk 

melalui penerapan iptek. 

Kebijakan Industri Nasional dalam Perpres No.28/2008, 

menggariskan bahwa Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada 

industri dalam bentuk: (1) Insentif fiskal berupa tax holiday, tax 

allowance, bea masuk ditanggung pemerintah, pembebasan pajak 

pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah 

(PPnBM)/bea masuk, serta pengenaan bea keluar; (2) Bantuan bagi 

industri untuk meng-upgrade teknologi permesinan industri khususnya 

tekstil dan gula; (3) Fasilitas jaminan ketersediaan bahan baku; serta 

(4) Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung. 

Hasil Pelaksanaan 

Pertumbuhan industri pengolahan semakin membaik seperti 

ditunjukkan pada Tabel 5.1. Terdapat peningkatan pertumbuhan dari 

2,21 persen pada tahun 2009 menjadi 5,86 persen pada semester I 

2013. Pertumbuhan industri nonminyak dan gas (migas) mencapai 

angka 6,58 persen pada semester I 2013, dengan subsektor logam dasar 

besi dan baja tumbuh 12,98 persen, diikuti subsektor alat angkut, 

mesin dan peralatannya sebesar 9,40 persen.  

Pada bulan Februari 2013, jumlah tenaga kerja yang diserap 

sektor industri mencapai 14,8 juta jiwa. Angka tersebut meningkat jika 

dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor 

industri dalam periode tahun sebelumnya kecuali pada periode tahun 

2012 (Tabel 5.2). 

Ekspor produk industri hingga Juni 2013 mencapai USD56,6 

miliar (Tabel 5.3). Nilai ekspor industri tersebut mampu memegang 

peran 62,14 persen dari total ekspor. 
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TABEL 5.1 

PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI PENGOLAHAN 

TAHUN 2009-2013 

(PERSEN) 
 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

INDUSTRI 

PENGOLAHAN  

2,2 4,7 6,1 5,7 5,86 

a. Industri  M i g a s  -1,5 0,6 -0,9 -2,7 -3,55 

    1). Minyak Bumi  0,5 1,3 0,5 -1,7 -0,77 

    2). Gas Alam Cair  -3,1 0,0 -2,2 -3,5 -5,91 

b. Industri bukan Migas 2,6 5,1 6,7 6,4 6,58 

    1). Makan Minum Temba  11,2 2,8 9,1 7,7 3,43 

     2). Tekstil,kulit,alas kaki  0,6 1,8 7,5 4,2 5,93 

     3). Brg. kayu + hutan -1,4 -3,5 0,4 -2,8 8,45 

     4). Kertas dan cetakan  6,3 1,7 1,4 -5,3 3,07 

     5). Pupuk, Kimia + karet  1,6 4,7 4,0 10,3 8,03 

     6). Semen Nonlogam  -0,5 2,2 7,2 7,9 2,96 

     7). Logam Dasar Besi  -4,3 2,4 13,1 6,5 12,98 

     8). Alat Angk. Mesin  -2,9 10,4 6,8 6,9 9,40 

     9). Barang lainnya  3,2 3,0 1,8 -1,0 -6,57 
Sumber: BPS, 2013  

Catatan:  *) Angka semester I 2013 

TABEL 5.2 

PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA 

(JUTA ORANG) 
 

Lapangan 

Pekerjaan 

Utama 

Tahun 

2009 

Agt 

2010 

Agt 

2011 

Agust 

2012 

Feb 

2012 

Agt 

2013 

Feb 

Sektor 

Industri 

12,8 13,8 14,5 14,2 15,4 14,8 

Seluruh 

Sektor 

104,9 108,2 109,7 112,8 110,8 114,0 

Sumber: BPS 
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TABEL 5.3 

EKSPOR PRODUK INDUSTRI  

TAHUN 2009-2013 
 

Keterangan Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

Total Ekspor 
Miliar 

USD 

116,5 157,7 203,6 190,0 91,05 

Ekspor Produk 

Industri  

Miliar 

USD 

73,4 98,0 122,2 116,1 56,57 

Share Ekspor 

Industri  

Persen 63,0 62,1 60,0 61,0 62,14 

Pertumb. Ekspor 

Industri   

Persen -16,9 33,5 24,7 -5,0 na 

Sumber: BPS            

Catatan: *) Jan-Juni, na: Data tidak tersedia 

Nilai penanaman modal dan jumlah proyek dalam negeri 

maupun asing ditunjukkan pada Tabel 5.4. Pada triwulan I 2013, nilai 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp.10,9 triliun, 

sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai USD4,6 

juta. Nilai penyaluran kredit, hingga April 2013 mencapai Rp.307,2 

triliun. 

TABEL 5.4 

PENANAMAN MODAL DAN PENYALURAN KREDIT 

TAHUN 2009-2013 

Keterangan Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

PMDN*) 

Jumlah Proyek 158 419 706 714 372 

Realisasi  

(Rp Triliun) 

19,4 25,6 38,5 49,9 15,9 

PMA*) 

Jumlah Proyek 474 1.091 1.643 1714 986 

Realisasi  

(USD Juta) 

3,8 3,3 6,8 11,8 3,4 

Kredit  **) Rp Trilliun 246,2 274,3 235,6 301,9 307,2 

Sumber:   *) BKPM   : s.d. Triwulan II 2013 

 **) Bank Indonesia  : s.d. April 2013 
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Fasilitas tax holiday pada tahun 2012 telah diberikan kepada 

investor pabrik butadiene dengan nilai  investasi USD150 juta, dan  

investor  pabrik  oleokimia  dengan nilai investasi USD133 juta. 

Fasilitas  lain  yang  diberikan adalah Bea Masuk Ditanggung 

Pemerintah (BMDTP) yang pada tahun 2012 mampu menyerap 21,5 

persen pagu BMDTP. Kebijakan ini  dilanjutkan pada tahun 2013.  

Untuk meningkatkan rasa aman, ketetapan tentang obyek vital 

nasional sektor industri telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri 

Perindustrian (Permenperin). Ketetapan mencakup 38 perusahaan di 13 

sektor industri serta 10 kawasan industri. Dalam mendukung program 

konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk 

kendaraan bermotor, telah ditetapkan Permenperin No.70/2012 yang 

mewajibkan setiap produk tabung dan converter kit memiliki sertifikat 

UN ECE R67, UN ECE R110, dan/atau ISO 15500.  

Tahun 2012 telah disusun rancangan standar nasional Indonesia 

(RSNI) sebanyak 106 buah. Sepanjang tiga tahun terakhir telah 

disusun 307 buah RSNI, untuk 11 kelompok industri. Disamping itu, 

pada tahun 2012 telah diterbitkan 37 Permenperin untuk lembaga 

penguji kesesuaian (LPK) bagi 79 standar nasional Indonesia (SNI) 

wajib, dan hingga  tahun  2012  telah  ditetapkan  45  LPK. 

Terkait perkembangan subsektor industri, telah dilakukan: (1) 

Pembinaan industri alat perabot; (2) Pembangunan industri hilir karet; 

(3) Pengembangan industri hilir kakao; (4) Pengembangan industri 

baja; (5) Pembangunan industri petrokimia dan kimia hilir; (6) 

Pembangunan industri garam; (7) Peningkatan daya saing industri 

tekstil, produk tekstil, dan alas kaki; (8) Pembangunan industri 

penghasil barang modal; (9) Pembangunan industri perkapalan; (10) 

Pembangunan industri otomotif; (11) Pembangunan industri 

elektronika dan telematika; serta (12) Pengembangan IKM.  
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan dalam rangka hilirisasi industri agro, migas, dan 

bahan tambang mineral, antara lain: (1) Nafta sebagai bahan baku 

industri petrokimia masih diimpor, sementara gas sebagai bahan baku 

nafta diekspor; (2) Keterbatasan pasokan gas sebagai sumber energi 

untuk industri; (3) Sebagian besar pabrik pupuk sudah berusia tua; dan 

(4) Penerapan secara kaku ketentuan limbah bahan berbahaya dan 

beracun terhadap impor scrap.  

Permasalahan dalam rangka peningkatan daya saing industri 

penyerap banyak tenaga kerja dan industri pemenuhan kebutuhan pasar 

domestik dan ekspor, adalah: (1) Banyaknya impor ilegal; (2) 

Tingginya ketergantungan terhadap mesin peralatan dan bahan 

baku/penolong/parts/komponen impor; (3) Mesin peralatan yang sudah 

tua;  (4) Fasilitas produksi di galangan kapal yang relatif sudah tua; 

dan (5) Masih rendahnya keinginan menggunakan mesin produksi 

dalam negeri. 

Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya: (1) 

Memperbanyak penerapan SNI wajib; (2) Mendorong penggunaan 

produksi dalam negeri; (3) Impor alat telekomunikasi lebih diatur; (4) 

Mengusulkan pembebasan PPN industri galangan kapal untuk 

pengadaan bahan baku, komponen, dan perlengkapan kapal. Khusus 

untuk IKM, tindak lanjutnya adalah: (1)  Fasilitasi pameran baik di 

dalam negeri maupun luar negeri; (2) Pembentukan modal ventura 

untuk wirausaha baru; (3) Pelatihan dan pendampingan penggunaan 

bahan baku pada industri batik; serta (4) Penyediaan tenaga desainer 

pada industri fesyen. 
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5.2 PERDAGANGAN 

Sektor perdagangan mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian nasional, salah satunya ditunjukkan oleh kontribusi 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam struktur produk 

domestik bruto (PDB) nasional yang terus meningkat dari 13,3 persen 

(2009) menjadi 14,4 persen (triwulan II 2013). Dari persentase 

tersebut, subsektor perdagangan besar dan eceran memberikan 

sumbangan terbesar dengan pangsa sekitar 80,0 persen (Gambar 5.1).  

GAMBAR 5.1 

STRUKTUR PDB MENURUT LAPANGAN USAHA 

TAHUN 2009-TRIWULAN II 2013 
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Perikanan

  Sumber: BPS (diolah) 

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan 

penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Pada bulan 

Februari 2013, lebih dari 24,8 juta tenaga kerja berpartisipasi dalam 

sektor ini. Telah terjadi tambahan penyerapan lebih dari 1,6 juta 

tenaga kerja dibanding bulan Agustus 2012 (Gambar 5.2). 
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GAMBAR 5.2 

PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT LAPANGAN 

USAHA TAHUN 2009-2013 
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    Sumber: BPS (diolah) 

5.2.1 EKSPOR 

Kebijakan 

Kebijakan ekspor diarahkan pada: (1) Diversifikasi pasar tujuan 

ekspor terutama untuk negara-negara Amerika Latin, Afrika, Timur 

Tengah, dan Eropa Timur; (2) Peningkatan kualitas dan keberagaman 

produk ekspor terutama untuk produk manufaktur yang bernilai 

tambah lebih besar, berbasis sumber daya alam, dan permintaan pasar 

besar; (3) Peningkatan upaya ekspor produk hilir mineral dan 

pertambangan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar; dan 

(4) Peningkatan akses pasar, promosi, dan fasilitasi ekspor. 
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Hasil Pelaksanaan 

Lambatnya pemulihan krisis fiskal di Amerika Serikat dan  

kawasan Uni Eropa telah mengakibatkan penurunan permintaan 

produk ekspor Indonesia. Berkurangnya permintaan menyebabkan 

turunnya harga produk ekspor yang berdampak pada penurunan nilai 

ekspor. Kecenderungan ini akan berlanjut pada awal tahun 2013.  

TABEL 5.5 

PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA 

TAHUN 2009-2013 
 

Komoditas 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

  Nilai ekspor (Miliar USD) 

Total ekspor 116,5 157,8 203,5 190,0 91,1 

Ekspor Migas 19,0 28,0 41,5 37,0 16,3 

Ekspor Nonmigas 97,5 129,7 162,0 153,0 74,8 

Pertanian 4,4 5,0 5,2 5,6 2,6 

Industri 73,4 98,0 122,2 116,1 56,6 

Pertambangan 19,7 26,7 34,7 31,3 15,6 

 

Pertumbuhan (%) 

Total ekspor -15,0 35,4 29,0 -6,6 -6,1 

Ekspor Migas -34,7 47,4 47,9 -10,8 -19,3 

Ekspor Nonmigas -9,6 33,1 24,9 -5,5 -2,6 

Pertanian -5,1 14,7 3,3 7,8 2,4 

Industri -16,9 33,5 24,7 -5,0 -2,0 

Pertambangan 32,1 35,8 29,7 -9,6 -5,6 

  Pangsa  (%) 

Total ekspor 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ekspor Migas 16,3 17,8 20,4 19,5 17,9 

Ekspor Nonmigas 83,7 82,2 79,6 80,5 82,1 

Pertanian 3,7 3,2 2,5 2,9 2,8 

Industri 63,0 62,1 60,0 61,1 62,1 

Pertambangan 16,9 16,9 17,0 16,5 17,1 

Sumber: BPS (diolah) 

Catatan: *) Hingga April 2013  
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Perkembangan ekspor Indonesia pada Tabel 5.5 menunjukkan 

sepanjang semester I 2013, nilai ekspor Indonesia menurun 6,1 

persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan 

terbesar terjadi pada ekspor migas, yaitu -19,3 persen. Ekspor 

nonmigas mengalami penurunan yang tidak terlalu dalam, yaitu -2,6 

persen, dan tetap berperan sebagai penyumbang nilai ekspor terbesar, 

dengan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Pada semester I 2013, dari 10 produk yang menguasai 

60 persen pangsa ekspor nonmigas, 7 produk diantaranya mengalami 

penurunan nilai ekspor dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya. Penurunan nilai ekspor terjadi pada sebagian besar 

tujuan ekspor tradisional dan utama lainnya yang memberikan 

kontribusi lebih dari 50 persen total nilai ekspor. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong peningkatan 

nilai ekspor, antara lain: (1) Melakukan diversifikasi pasar ke pasar 

nontradisional dan emerging markets/pasar alternatif, yaitu India, 

Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa 

Timur; (2) Meningkatkan fasilitasi ekspor melalui percepatan 

penyelesaian perizinan ekspor melalui INATRADE dan National 

Single Window; (3) Melakukan trade promotion and trade 

diplomacy; (4) Memaksimalkan pemanfaatan fasilitas general system 

of preference di negara tujuan ekspor untuk meningkatkan daya 

saing ekspor; (5) Menyelesaikan hambatan ekspor di negara tujuan 

ekspor dan memberikan advokasi berkelanjutan kepada pemangku 

kepentingan; (6) Melakukan diversifikasi produk; dan (7) Melakukan 

hilirisasi produk (peningkatan nilai tambah produk ekspor). 

 Pada tahun 2012 telah diselenggarakan Trade Expo Indonesia 

(TEI) ke-27 di Jakarta dalam rangka memperkenalkan eksportir 

potensial dalam negeri kepada calon pembeli internasional. Kegiatan 

ini diikuti oleh  1.300 peserta dari perusahaan besar, menengah, dan 

kecil dan dihadiri 5.430 pembeli mancanegara dari 95 negara. Total 
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transaksi yang berhasil dihimpun selama penyelenggaraan TEI ke-27 

mencapai USD3 miliar atau melampaui target USD2 miliar yang 

ditetapkan pemerintah. Kegiatan TEI ini direncanakan juga akan 

dilangsungkan pada tahun 2013. 

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan promosi dagang 

baik di dalam maupun di luar negeri sebanyak 121 kegiatan, terdiri 

atas 14 pameran luar negeri, 10 misi dagang, 7 pameran dalam 

negeri, dan 90 Pameran Dagang Indonesian Trade Promotion Centre 

(ITPC). Selain kegiatan promosi, perluasan akses dan pangsa pasar 

juga dilakukan melalui pendirian dan pengembangan ITPC di negara 

tujuan ekspor. Hingga akhir tahun 2012, telah berdiri 19 kantor ITPC 

di kota dagang dunia. 

Untuk peningkatan kapasitas pelaku ekspor dan peningkatan 

daya saing ekspor Indonesia, telah diselenggarakan beberapa 

kegiatan pengembangan produk ekspor, sosialisasi hasil produk 

intelligence (alas kaki, minyak atsiri, produk olahan susu, dan 

perhiasan), dan kegiatan adaptasi produk di beberapa daerah.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pencapaian ekspor tahun 2013 adalah lambatnya 

pemulihan ekonomi global, akibat terhambatnya proses pemulihan 

ekonomi di kawasan Eropa dan proses pemulihan ekonomi Amerika 

yang masih terbatas. Sementara itu, upaya diversifikasi pasar tujuan 

ekspor yang telah dilaksanakan masih memerlukan waktu untuk 

dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap ekspor 

Indonesia. 

Upaya yang akan dilakukan adalah: (1) Mengintensifkan 

kegiatan promosi dan fasilitasi ekspor, terutama di pasar tujuan 

ekspor nontradisional; (2) Meningkatkan peran dan fasilitas ITPC 

yang berlokasi di pasar ekspor nontradisional, dengan dilengkapi 

oleh upaya market intelligence yang lebih komprehensif dan 
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terstruktur; (3) Mengkomunikasikan secara intensif hasil-hasil 

market intelligence kepada eksportir Indonesia. Selain itu, 

peningkatan keragaman dan kualitas produk juga menjadi perhatian 

agar dapat memenuhi kebutuhan bagi pasar tujuan ekspor baru 

dengan tidak mengabaikan pangsa pasar di negara tujuan ekspor 

yang telah ada. 

5.2.2 IMPOR 

Kebijakan 

Besarnya jumlah penduduk Indonesia dengan daya beli yang 

semakin meningkat menjadi daya tarik sendiri bagi negara eksportir 

untuk memasarkan produknya. Namun, untuk mencegah 

pembanjiran pasar domestik dengan produk impor yang akan 

berdampak negatif bagi konsumen maupun daya saing domestik, 

perlu diambil kebijakan yang tepat. Kebijakan impor diarahkan pada 

upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan impor bagi 

produk-produk yang berpotensi menurunkan daya saing produk 

domestik di pasar dalam negeri dan membahayakan konsumen. 

Hasil Pelaksanaan 

Pertumbuhan impor semakin melambat pada semester I 2013 

(Gambar 5.3 dan Gambar 5.4). Hal ini diakibatkan oleh penurunan 

impor barang konsumsi dan barang modal. Dari segi komposisi, 

pangsa bahan baku impor semakin meningkat sedangkan pangsa 

barang konsumsi dan barang modal mengalami penurunan. Di satu 

sisi, peningkatan impor bahan baku menunjukkan bergeraknya 

industri dalam negeri. Di sisi lain, penurunan impor barang modal 

dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan investasi sektor riil 

dan industrialisasi di Indonesia khususnya dalam menunjang industri  

yang menghasilkan produk bernilai tambah. 
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GAMBAR 5.3 

PERKEMBANGAN NILAI IMPOR DAN EKSPOR 

INDONESIA TAHUN 2009-2013 

(MILIAR USD) 

94,3619 91,0507
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   Sumber: BPS (diolah) 

GAMBAR 5.4 

PERTUMBUHAN KELOMPOK IMPOR INDONESIA 

TAHUN 2009-2013 

2009 2010 2011 2012
Semester I 

2013*

Barang Konsumsi -18,6% 47,9% 34,0% 0,1% -5,0%

Bahan Baku -30,0% 41,8% 32,6% 7,0% 2,7%

Barang Modal -4,5% 31,7% 23,0% 15,2% -18,8%

Total -25,0% 40,1% 30,8% 8,0% -2,2%
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Dalam rangka  menerapkan kebijakan pengelolaan impor yang 

lebih aktif, telah dilakukan: (1) Strategi ofensif dengan memantau 

impor maupun unfair trade terhadap produk tertentu yang dapat 

menyebabkan industri dalam negeri berpotensi terkena dampak 

kerugian yang serius dari impor tersebut; dan (2) Strategi defensif 

yang dilakukan apabila industri dalam negeri terkena tuduhan trade 

remedies oleh negara lain.  

Berdasarkan data The World Trade Organization, Indonesia 

menempati posisi ke-2 sebagai negara yang melakukan tuduhan 

trade remedy terbanyak, posisi ke-12 sebagai negara yang 

melakukan tuduhan anti dumping terbanyak, posisi ke-7 sebagai 

negara yang melakukan tuduhan anti subsidi terbanyak. Hingga saat 

ini, jumlah kasus yang sedang dalam proses penyelidikan terkait 

dengan tindakan ofensif, yaitu tindakan anti dumping, sebanyak tiga 

kasus. yaitu: (1) Sunset Review Baja Canai Panas (Hot Rolled Coil) 

yang berasal dari India, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, 

dan Thailand; (2) Baja Lembaran Lapis Timah (Tin Plate) yang 

berasal dari negara Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan, 

dan (3) Polyethylene Terepthalate yang berasal dari negara Korea, 

Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Singapura.  

Sementara itu, Indonesia menempati posisi ke-5 sebagai 

negara yang paling banyak dituduh melakukan dumping dengan 165 

kasus dan menempati posisi ke-6 sebagai negara yang paling banyak 

dituduh melakukan subsidi dengan 12 kasus. Jumlah kasus yang 

sedang dalam proses penyelidikan safeguards adalah tiga kasus, 

yaitu Phthalic Anhydride, Testliner Board, dan Footwear dengan 

negara yang melakukan tuduhan masing-masing India, Filipina dan 

Turki. Selain itu, terdapat 16 kasus anti dumping yang dituduhkan 

kepada produk ekspor Indonesia oleh negara seperti Afrika Selatan, 

India, Pakistan, Brazil, dan Uni Eropa. Jumlah kasus yang sedang 

dalam proses penyelidikan subsidi adalah 2 kasus, yaitu Viscose 
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Fibre Yarn dengan negara yang melakukan tuduhan adalah Brazil 

dan uncoated writing/printing paper and coated writing/printing 

paper dengan negara yang melakukan tuduhan adalah Pakistan. 

Selain itu, Pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan 

impor, berpedoman kepada aspek kepentingan konsumen dalam 

negeri agar terlindungi dari barang-barang impor yang tidak sesuai 

dengan standar serta untuk menjaga daya saing produsen domestik. 

Beberapa aturan impor yang telah diterbitkan, antara lain: (1) 

Peraturan tentang impor produk hortikultura melalui Peraturan 

Menteri Perdagangan (Permendag) No.16/2013; (2) Peraturan yang 

mengatur ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan 

melalui Permendag No.22/2013; (3) Peraturan yang mengatur 

ketentuan impor telepon seluler, komputer genggam, dan komputer 

tablet melalui Permendag No.82/2012; dan (4) Ketentuan impor 

produk tertentu (produk makanan dan minuman, obat tradisional dan 

suplemen makanan, kosmetika, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, 

dan mainan anak-anak) melalui Permendag No.83/2012. Aturan 

impor tersebut pada dasarnya bukan untuk menghambat impor 

masuk ke dalam negeri, namun lebih pada memastikan kesesuaian 

standar barang yang diimpor dengan ketentuan yang berlaku. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang masih dihadapi terkait impor antara lain: 

(1) Terbatasnya industri pengolah bahan baku sehingga nilai impor 

bahan baku cenderung terus meningkat seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi; (2) Terdapatnya barang impor yang beredar 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) Belum optimalnya 

sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan perizinan impor terkait 

kelangkaan pasokan dan lamanya waktu penyelesaian bongkar muat 

barang di pelabuhan; (4) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan 

perlindungan pasar dalam negeri, utamanya melalui penerapan 

mekanisme anti dumping; dan (5) Kesulitan memperoleh informasi 

untuk menyusun bukti awal tentang harga dumping yang dilakukan 
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oleh eksportir/produsen asing yang melakukan ekspor ke Indonesia 

dan kondisi kerugian Industri Dalam Negeri yang diakibatkan impor 

dumping. 

5.2.3 KONSUMSI MASYARAKAT 

Kebijakan 

Konsumsi masyarakat merupakan penyumbang terbesar 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan untuk 

mengamankan konsumsi masyarakat, antara lain: (1) Menjaga 

stabilitas harga barang domestik, terutama bahan kebutuhan pokok; 

(2) Melakukan upaya pemberdayaan pedagang kecil dan menengah; 

(3) Meningkatkan kelancaran arus barang dan penataan sistem 

distribusinya untuk menjamin ketersediaan pasokan barang, terutama 

bahan pokok; dan (4) Meningkatkan iklim usaha dan perdagangan 

dalam negeri untuk memperluas kesempatan berusaha serta 

melindungi konsumen nasional.  

Hasil Pelaksanaan 

Secara umum inflasi awal tahun 2013 cenderung meningkat 

terutama untuk kelompok bahan makanan yang dalam enam bulan 

telah melampaui tingkat inflasi di tahun sebelumnya (Gambar 5.5). 

Pada bulan Juni 2013 tercatat tingkat inflasi bahan makanan 10,7 

persen naik dari 7,2 persen bulan yang sama di tahun 2012 (y-o-y). 

Kenaikan harga bahan makanan sepanjang Januari-Juni 2013 

diakibatkan oleh kenaikan beberapa komoditas seperti daging, 

bawang, tomat, dan cabai. 

Dalam mendukung stabilisasi dan penguatan pasar dalam 

negeri, pada tahun 2013 ditargetkan pembangunan 23 pasar 

tradisional percontohan, revitalisasi 89 pasar tradisional, dan 3 Pusat 
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Distribusi Regional di Provinsi Lampung Utara, Sulawesi Utara, dan 

Mamuju Utara. Telah dilakukan pula pengembangan gudang, sistem 

resi gudang, dan pasar lelang;  pengawasan barang dan jasa serta 

tertib ukur; edukasi konsumen; serta penyusunan regulasi untuk 

standardisasi dan perlindungan konsumen. Saat ini, obyek 

pengawasan difokuskan pada pemenuhan standar/SNI wajib, label 

dalam bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan/manual, dan garansi 

layanan purnajual produk. Hingga Juni 2013, total temuan 

pelanggaran sebanyak 304 kasus. 

GAMBAR 5.5 

INFLASI TAHUNAN 

TAHUN 2009-2013 

 
Sumber: BPS (diolah) 

Pemerintah juga mendorong pembentukan unit kerja 

pengawasan di provinsi dan kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Metrologi Legal di kabupaten/kota serta peningkatan 

pelayanan di bidang metrologi legal. Penyelesaian sengketa konsumen 

diupayakan untuk dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota oleh 

pemerintah kabupaten/kota melalui pembentukan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan dengan cara mediasi, konsiliasi, dan 

arbitrase. 
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Pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang diwajibkan 

melalui penerapan Permendag No.62/2009 sebagaimana diubah 

dengan Permendag No.22/2010. Hingga Juni 2013, proses 

permohonan Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa 

Indonesia yang telah diterbitkan sebanyak 2.315 permohonan yang 

terdiri dari 1.967 untuk importir dan 348 untuk produsen. Sedangkan 

permohonan Surat Pembebasan Keterangan Pencantuman Label dalam 

Bahasa Indonesia telah diterbitkan sebanyak 458 permohonan yang 

terdiri dari 397 untuk importir dan 61 untuk produsen.Terkait 

kebijakan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang 

(SRG), hingga Mei 2013 telah dilaksanakan evaluasi laporan 

keuangan, laporan kepatuhan yang dilakukan secara berkala setiap 

bulan, serta audit pelaku usaha terhadap 7 Pialang Berjangka, yaitu 

audit rutin terhadap 4 Pialang Berjangka dan audit sewaktu-waktu 

terhadap 3 Pialang Berjangka. Untuk kegiatan pengawasan SRG, telah 

dilakukan 9 kali pengawasan lembaga SRG, 5 kali pengawasan subsidi 

SRG dan 2 kali evaluasi SRG. 

Dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha sehat telah 

dilakukan serangkaian kegiatan, antara lain: (1) Investigasi dugaan 

pelanggaran persaingan usaha sehat; (2) Penindakan pelanggaran 

persaingan usaha sehat; (3)  Penilaian merger dan akuisisi, (4) 

Harmonisasi kebijakan persaingan usaha, (5)  Pengkajian persaingan 

usaha, dan (6) Pengawasan persaingan usaha di daerah. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan 

konsumsi masyarakat adalah belum optimalnya upaya memperlancar 

arus distribusi barang dari produsen ke masyarakat. Selain itu, 

terbatasnya ketersediaan pusat distribusi dan sarana perdagangan di 

daerah perbatasan, terluar, dan tertinggal merupakan tantangan yang 

perlu segera diatasi. Kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan 
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pendanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan 

logistik penunjang distribusi melalui transfer ke daerah baik Dana 

Alokasi Khusus maupun peran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) masih mengalami kendala keterbatasan pendanaan. 

Partisipasi pemerintah daerah juga masih kurang dirasakan dalam 

pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dan distribusi. 

Perilaku pelaku usaha di dalam rantai distribusi  mempunyai 

kecenderungan antipersaingan. Kondisi tersebut mengakibatkan 

meningkatnya harga produk sehingga menyebabkan melemahnya daya 

beli masyarakat. Hingga saat ini masih terdapat kebijakan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip 

persaingan usaha sehat. Hal ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku usaha untuk menerapkan strategi yang antipersaingan dengan 

berlindung pada kebijakan atau regulasi tersebut.  

Kondisi persaingan global yang semakin intensif menyebabkan 

banyak para pelaku usaha besar menerapkan strategi penggabungan 

(merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi). 

Strategi tersebut mempunyai potensi antipersaingan terutama jika 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam pasar yang terkait. 

Upaya yang akan dilakukan adalah memperbaiki sistem logistik 

dan distribusi nasional. Pada saat ini sedang diupayakan sinergitas 

antara kebijakan dalam Perpres No.26/2012 tentang Penataan Sistem 

Logistik Nasional dengan kebijakan Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) yang diatur dalam Perpres 

No.32/2011. Sinergitas tersebut dilakukan melalui kebijakan 

konektivitas yang memadukan pembangunan infrastruktur di sektor 

logistik, transportasi, dan teknologi informasi. 

Potensi perilaku antipersaingan perlu ditekan baik melalui 

pengawasan terhadap pelaku usaha maupun harmonisasi kebijakan 

pemerintah dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 
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5.3 PARIWISATA 

Kebijakan 

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan difokuskan pada 

penguatan pariwisata berbasis masyarakat, memanfaatkan potensi 

pariwisata bahari dan budaya, dengan tetap memperhatikan asas 

manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, 

kelestarian, partisipasi masyarakat, demokratis, kesetaraan, kesatuan, 

pemanfaatan iptek, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah 

kebijakan ini merujuk pada PP No.50/2011 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang 

mengamanahkan dibangunnya 50 Destinasi Pariwisata Nasional 

(DPN) yang tersebar di 33 provinsi dan 88 Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 DPN. 

Arah Kebijakan Ekonomi Kreatif yang digariskan dalam 

Inpres No.6/2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, yaitu 

pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, 

keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan 

daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan Ekonomi Kreatif 

terdiri dari 15 jenis yang pembinaannya berada dalam 27 K/L. Oleh 

karena itu koordinasi antarpelaku menjadi inti dari kebijakan 

pengembangan ekonomi kreatif. 

Hasil Pelaksanaan 

Pada tahun 2012, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

(wisman) mencapai 8,0 juta orang, naik 5,2 persen dibandingkan 

jumlah kunjungan wisman tahun 2011 yang tercatat 7,6 juta orang 

dengan perolehan devisa USD9,1 miliar atau naik 6,6 persen 

dibandingkan tahun 2011 mencapai USD8,5 miliar. Demikian juga, 
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jumlah perjalanan dan pengeluaran wisatawan nusantara 

menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Jumlah 

perjalanan wisnus pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 245,3 juta 

perjalanan dengan total pengeluaran mencapai Rp.177,8 triliun atau 

naik 10,5 persen dibanding tahun 2011, yaitu Rp.160,9 triliun (Tabel 

5.6). 

TABEL 5.6 

PERKEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA TAHUN 

2009-2012 
 

Indikator Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Wisatawan 

Mancanegara 

 

  

   Jumlah kunjungan Juta orang 6,3 7,0 7,6 8,0 

Devisa yang dihasilkan Miliar USD 6,3 7,6 8,6 9,1 

Rata-rata lama tinggal Hari 7,7 8,0 7,8 7,7 

Rata-rata pengeluaran 

per hari 
USD 129,6 135,0 142,7 147,2 

Rata-rata pengeluaran 

per kunjungan 
USD 995,9 1.085,8 1.118,3 1.133,8 

Wisatawan Nusantara 

 

  

   
Jumlah perjalanan 

Juta 

perjalanan 
229,7 234,4 236,8 245,3 

Total pengeluaran Rp.triliun 137,9 150,4 160,9 177,8 

Sumber: BPS dan Kemenparekraf, 2013 

Kontribusi sektor kepariwisataan terhadap tenaga kerja nasional 

meningkat dari 4,7 persen atau 4,4 juta orang di tahun 2006 menjadi 

7,8 persen atau 8,5 juta orang di tahun 2011. Dampak sosial ekonomi 

dari pariwisata semakin nyata dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat yang tercermin dengan kontribusi pariwisata terhadap 

PDB yang pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 4,0 persen dan 

menyerap tenaga kerja langsung maupun tidak langsung sebesar 8,5 

juta orang. 
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Ekonomi kreatif juga memiliki peran yang semakin signifikan 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang tercermin 

dengan kontribusi PDB sebesar 6,9 persen terhadap PDB nasional dan 

menyerap tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung sebesar 

11,7 juta orang. 

Dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata, pada tahun 

2012 hingga pertengahan tahun 2013, telah dilaksanakan langkah-

langkah peningkatan kualitas pembangunan kepariwisataan dengan 

fokus di 16 KSPN. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

(1) Pembinaan masyarakat sadar wisata, penghargaan toilet bersih di 

bandara Internasional, bimbingan teknis pengamanan di destinasi 

pariwisata, fasilitasi 980 desa untuk menjadi desa wisata melalui 

program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri, 

dukungan amenitas di 33 Propinsi, bimbingan teknis pengelolaan 

daerah tujuan wisata, fasilitasi tata kelola destinasi di 15 klaster, dan 

fasilitas penyusunan standar usaha pariwisata; (2) Fasilitasi pertemuan 

bisnis dengan calon investor, fasilitasi pertemuan daerah dan 

pengembang di daerah, partisipasi pada ajang investasi pariwisata, 

promosi investasi pariwisata melalui media, serta penyelenggaraan 

Indonesia Tourism Investment Forum; (3) Advokasi atau 

pendampingan terhadap pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha 

pariwisata kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha; (4) 

Diversifikasi usaha melalui kegiatan penyusunan pola perjalanan. 

Pengembangan wisata minat khusus serta konvensi, insentif, dan 

meeting, serta pengajuan kotak kreatif ke UNESCO dengan 

mengusulkan kota Bandung, Jogjakarta, dan Pekalongan sebagai kota 

kreatif di Indonesia.  

Dalam rangka pemasaran pariwisata telah dilaksanakan kegiatan 

promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri, seperti: (1) 

Internationale Tourismus Borse (ITB) Berlin, tanggal 7-11 Maret 2012 

diikuti 10,6 ribu exhibitor dari 187 negara dan 172,1 ribu pengunjung. 



 

 

BAB 5 EKONOMI 5-23 

 

Indonesia mendapatkan penghargaan Go Asia Award 2012 sebagai 

ranking ke-3 Most Popular Destination in Asia; (2) ITB Asia di 

Singapura 17-19 Oktober 2012 yang diikuti oleh sekitar 865 exhibitors 

dari 92 negara. Outcomes dari keikutsertaan pada ajang ini adalah 905 

kontak bisnis dengan transaksi potensial mendatangkan wisman 17,8 

ribu pax dengan nilai transaksi Rp.60 miliar; (3) World Travel Market 

di London pada 5-8 November 2012 yang mampu mendapat 24 

appointment dengan jumlah transaksi 7.739 pax senilai USD659,6 ribu 

atau Rp.6,3 miliar. 

Kegiatan promosi dalam negeri difokuskan pada dukungan 

terhadap ajang yang dapat menjadi ikon nasional, seperti: (1) Tour De 

Singkarak 2012 di Sumatera Barat dengan jumlah peserta 250 orang 

dari 20 negara; (2) Asean Jazz Festival di Batam, Kepulauan Riau 22-

23 Juni 2012 dengan diikuti 50 orang musisi dari 9 negara; (3) 

Lombok-Sumbawa Pearl Festival di Mataram, Nusa Tenggara Barat 

29 Juni-1 Juli 2012 (4) Tourism Indonesia Mart And Expo (TIME) di 

Bandar Lampung 9 Oktober 2012. Total transaksi yang dihasilkan 

dalam TIME 2012 sebesar USD17,3 juta, yang mengalami kenaikan 

10,0 persen daripada transaksi pada tahun 2011. 

Terkait pembangunan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, 

telah dilakukan kegiatan: (1) Penyelenggaraan Festival Film Indonesia  

dalam bentuk penganugerahan Piala Vidia dan Piala Citra; (2) Pekan 

Produk Kreatif Indonesia 2012 dengan melibatkan 17 K/L dan instansi 

terkait secara lintas sektor; (3) Pagelaran Mahakarya Seni Tradisi yang 

merupakan pagelaran mengenai jejak-jejak peradaban masa lalu dan 

ekspresi budaya yang memiliki simbol dan makna sangat dalam 

tentang diri, dunia, dan lingkungannya; dan (4) Partisipasi aktif 

Indonesia pada Cannes Film Festival 2013. 

Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif berbasis iptek 

telah dilaksanakan beberapa kegiatan penting sebagai berikut: (1) 

Pengembangan Platform Digital Portal Ekonomi Kreatif yang 

menyediakan konten informasi dan pengetahuan tentang pencapaian 
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dunia kreatif di Indonesia terkini, serta mengkomunikasikan 

perkembangan program-program pemerintah terkait ekonomi kreatif; 

(2) Indonesia Fashion Week  2013 pada tanggal 14-17 Februari 2013 

di Jakarta Convention Center; (3) Indonesia Islamic Fashion Fair  

2013; (4) Peresmian Pusat Kreatif di Jl. Batik Kumeli No. 50, 

Bandung pada tanggal 29 Mei 2013. 

Terkait SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, sepanjang tahun 

2012 telah dilaksanakan sertifikasi kompetensi kepada 21,5 ribu orang 

tenaga kerja pariwisata di 33 provinsi yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata dan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). Sumber daya manusia pariwisata yang 

telah mendapatkan sertifikasi berjumlah 47,1 ribu dari target 50 ribu 

orang di tahun 2014. Selain itu, telah dilaksanakan pembekalan SDM 

pariwisata dan ekonomi kreatif kepada 1.710 orang. Unit Pelaksana 

Teknis Pendidikan Tinggi Kepariwisataan di Bandung, Nusa Dua Bali, 

Medan, dan Makasar pada tahun 2012  telah meluluskan 1.216 orang 

untuk program D2 sampai D4. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pembangunan pariwisata, antara lain rendahnya 

daya saing kepariwisataan Indonesia, dimana Indonesia pada tahun 

2013 berdasarkan survei World Economic Forum dalam World 

Tourism Competitiveness Index berada di posisi 70. Posisi tersebut 

masih jauh di bawah Jepang, Taiwan, dan Thailand. Rendahnya daya 

saing kepariwisataan utamanya disebabkan oleh keterbatasan 

infrastruktur pendukung serta adanya ancaman terorisme.  

Dalam hal pemasaran pariwisata, permasalahan yang dihadapi 

antara lain kurangnya air seat capacity dan penerbangan langsung 

(direct flight) baik dari penerbangan Internasional ke Indonesia 

maupun ke destinasi wisata yang ada di daerah, serta kurang siapnya 

destinasi dalam hal aksesibilitas untuk lebih meningkatkan tingkat 

kunjungan; belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi 
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komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi 

pariwisata; dan belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara 

pemerintah dan swasta termasuk masyarakat.  

Dalam pengembangan ekonomi kreatif permasalahan yang 

dihadapi utamanya adalah lemahnya pelaksanaan koordinasi antara 

pusat dan daerah serta masih kurangnya penghargaan terhadap hak 

kekayaan intelektual (HKI) terutama karya seni di bidang ekonomi 

kreatif berbasis seni dan budaya. 

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain: (1) 

Meningkatkan koordinasi pengembangan KSPN dengan pembangunan 

infrastruktur yang telah digariskan dalam MP3EI; (2) Meningkatkan 

tata kelola destinasi melalui program Destination Management 

Organization; (3) Mengembangkan industri pariwisata melalui 

fasilitasi penyusunan standar usaha pariwisata dan lembaga sertifikasi 

usaha pariwisata, serta pengembangan pola perjalanan wisata; (4) 

Mengembangkan destinasi wisata minat khusus alam, bahari, budaya, 

kuliner, belanja, rekreasi, hiburan, spa, kesehatan, wisata olahraga, dan 

konvensi, insentif, dan even; (5) Meningkatkan upaya-upaya 

pemasaran yang difokuskan pada pasar-pasar Singapura, Malaysia, 

Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Amerika 

Serikat, Inggris, Perancis, India, Belanda, Timur Tengah, Jerman, dan 

Rusia; (6) Meningkatkan koordinasi dengan instansi 

pemerintah/swasta yang terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah 

dalam mengembangkan seni dan budaya; serta (7) Meningkatkan 

apresiasi dan perlindungan terhadap keragaman serta kreativitas seni 

dan budaya. 

5.4 KETENAGAKERJAAN 

Kebijakan 

Penciptaan kesempatan kerja dilaksanakan melalui peningkatan 

iklim investasi dan iklim usaha yang dapat mendorong terciptanya 

lapangan kerja yang baik. Upaya ini antara lain dilaksanakan melalui 
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peningkatan iklim ketenagakerjaan dan penguatan kelembagaan 

hubungan industrial.  

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas 

tenaga kerja adalah melaksanakan program-program pelatihan kerja 

berbasis kompetensi, mengembangkan standar dan sistem sertifikasi 

kompetensi tenaga kerja, mengembangkan kerangka kualifikasi 

nasional, meningkatkan profesionalisme tenaga instruktur dan tenaga 

kepelatihan, meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pelatihan 

kerja, memperkuat kelembagaan BNSP dan sistem lisensi 

kelembagaan sertifikasi, dan meningkatkan relevansi dan kualitas 

lembaga pelatihan kerja. 

Terkait dengan isu pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia 

(TKI), Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon 

TKI, antara lain dengan mendekatkan pelayanan kepada calon TKI 

dengan membangun pos pelayanan di tingkat kecamatan di wilayah 

kantong TKI, membagi dengan jelas kewenangan antarinstitusi dan 

antara pusat-daerah, serta meningkatkan peran pemerintah daerah 

dalam fasilitasi dan pendampingan TKI. 

Hasil Pelaksanaan 

Tahun 2012-2013, kesempatan kerja formal bertambah 3,5 juta. 

Proporsi pekerja formal meningkat dari 37,3 persen menjadi 40,0 

persen pada Februari 2013. Perkembangan investasi PMDN dan PMA 

telah berdampak kepada perkembangan pasar tenaga kerja dan 

memberi kontribusi positif dalam menciptakan kesempatan kerja 

formal. Kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja diantaranya 

sektor perdagangan dan jasa, dan sektor industri seperti industri 

makanan, industri otomotif suku cadang kendaraan bermotor, industri 

logam dasar, dan pertambangan. Sektor industri masih mengalami 

pelambatan dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya industri padat 

pekerja. 
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Salah satu upaya untuk mendorong penciptaan kesempatan kerja 

adalah memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Berbagai peraturan 

ketenagakerjaan telah dievaluasi untuk disempurnakan guna 

memberikan kepastian bagi dunia usaha dan pekerja. Penyamaan 

persepsi tentang isi dan maksud peraturan/kebijakan telah 

dilaksanakan melalui forum tripartit antara pekerja, pengusaha, dan 

pemerintah. Fasilitasi kepada serikat pekerja dan pengusaha diberikan 

untuk mendorong hubungan yang positif dengan membentuk forum 

komunikasi antara serikat pekerja dan pengusaha (bipartit). Sepanjang 

tahun 2010 hingga Mei 2013, telah terbentuk 2.323 lembaga kerja 

sama (LKS) bipartit dan 123 LKS tripartit di kabupaten/kota. Untuk 

meningkatkan kapasitas teknik bernegosiasi, telah dilakukan pelatihan 

teknik negosiasi bagi 4.420 orang perwakilan pekerja, serikat 

buruh/pekerja, dan pengusaha. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga 

kerja, kelompok usia muda telah diberikan perhatian khusus dengan 

langkah-langkah strategis penciptaan kesempatan kerja khususnya 

tenaga kerja muda. Sepanjang tahun 2010-2013 telah dilatih 1,7 juta 

orang, pemagangan sesuai kebutuhan industri sebanyak 161,4 ribu 

orang, dan pelatihan kewirausahaan serta akses berusaha bagi tenaga 

kerja muda sebanyak 157,0 orang.  

Untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja agar 

sesuai dengan kebutuhan industri, standar kompetensi kerja nasional 

Indonesia (SKKNI) terus diperbanyak dan diperluas pada bidang-

bidang kompetensi yang banyak dibutuhkan industri atau pasar kerja. 

Hingga saat ini telah ditetapkan 125 SKKNI yang mencakup 9 

sektor usaha. Lembaga sertifikasi profesi (LSP) terus didorong agar 

tumbuh sesuai bidang kompetensi yang dikembangkan. Jumlah LSP 

yang diberi lisensi sebanyak 94 lembaga dan tenaga kerja yang 

disertifikasi mencapai 34,6 ribu orang.  

Bagi tenaga kerja yang berminat bekerja ke luar negeri, 

Pemerintah telah memfasilitasi penempatan sekitar 494,6 ribu orang 

pada tahun 2012 dan sekitar 191,3 ribu orang hingga April 2013. 
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TABEL 5.7 

PENCAPAIAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 

TAHUN 2009-2013 
 

No. 
Program/ Kegiatan/ 

Indikator 
Satuan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

1. Peningkatan Iklim 

Ketenagakerjaan dan 

Penguatan Kelembagaan 

Hubungan Industrial 

      

a. Pembentukan LKS 

bipartit 

LKS 1.131 1.147 666 427 83 

b. Pembentukan LKS 
tripartit kab/kota 

LKS 245 
K) 

49 43 22 9 

c. Pelatihan tehnik 

negosiasi bagi 

perwakilan pekerja, 

SP/SB dan pengusaha 

orang  500 2.250 1.420 250 

d. SDM yang memahami 

hubungan industrial 

orang  3.000 29.940 2.740 450 

2. Peningkatan Kualitas 

dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

      

a. Peningkatan keahlian 
untuk bekerja  

orang   449.099
  

395.434
  

502.880 
(target 

2013) 

b. Peningkatan kualitas 

pemagangan berdasarkan 

kebutuhan industri 

orang   34.150

  

58.500 34.750 

(target 

2013) 

c. Peningkatan akses 

berusaha dan 
berwirausaha bagi 

tenaga kerja muda 

orang   40.367 32.530 52.080 

(target 
2013) 

d. Sertifikasi oleh LSP orang 174.701 
K) 

10.330 8.589 9.990 5.658 

e. Pengembangan standar 

kompetensi 

SKKNI  

  

40 45 23 17 

f. Lisensi LSP LSP  13 11 18 10 

3. Pelayanan dan 

Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) ke 

Luar Negeri 

      

a. Penempatan TKI orang 632.172 575.804 581.081 494.609 191.260 

b. Remitansi USD M 6,6 6,7 6,7 7,0 2,5 

Sumber: Kemenakertrans, BNP2TKI, dan K/L penyelenggara program pelatihan, pemagangan dan 

kewirausahaan. 

Catatan: *)  Realisasi sampai Mei 2013, TKI sampai April 2013;  

 K) Akumulasi. 

 



 

 

BAB 5 EKONOMI 5-29 

 

Untuk mendukung pelayanan penempatan dan perlindungan TKI 

di luar negeri, sistem pelayanan TKI telah terhubung secara online di 

438 kabupaten/kota di 29 provinsi dan telah dibangun pos pelayanan 

tingkat kecamatan di 123 kabupaten/kota wilayah kantong TKI. 

Sementara itu, amandemen UU No.39/2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri hingga Juni 2013 

masih dalam proses pembahasan dengan DPR. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Upaya yang dilakukan untuk merevisi UU No.13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan hingga akhir tahun 2012 belum memperoleh hasil 

yang memuaskan karena masih ada perbedaan pandangan antara 

serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Di sisi lain, konflik hubungan 

industrial terus bertambah, demonstrasi tuntutan buruh/pekerja 

semakin sering dilakukan, terutama berkaitan dengan permintaan 

untuk kenaikan upah minimun yang dinilai masih belum memenuhi 

rasa keadilan dari sisi pekerja. Kekhawatiran yang muncul adalah 

semakin banyak demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan 

pekerja/buruh, semakin sedikit investasi yang tertanam, dan semakin 

sedikit lapangan pekerjaan yang tercipta. Untuk itu, diperlukan 

pemahaman yang benar agar tidak terjadi efek negatif, sehingga perlu 

terus didorong perundingan bipartit dan tripartit untuk menciptakan 

hubungan industrial yang harmonis. Pemerintah berperan untuk 

memfasilitasi perundingan ini dengan meningkatkan kapasitas pekerja 

dan pengusaha agar terlaksana perundingan yang dapat 

mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan kedua pihak. 

Permasalahan utama terkait peningkatan kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja adalah belum adanya peta kebutuhan 

kompetensi tenaga kerja di dunia industri, belum sepenuhnya 

penentuan kebutuhan pelatihan didasarkan pada analisis kebutuhan 

pelatihan, belum berfungsinya sarana dan prasarana lembaga pelatihan 

secara optimal, lemahnya manajemen lembaga pelatihan, dan belum 

memadainya kuantitas dan kualitas tenaga instruktur. Tindak lanjut 
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yang diperlukan adalah mempercepat pemetaan kompetensi dan 

penyusunan Rencana Induk Pengembangan SKKNI di setiap 

sektor/subsektor, mengembangkan lembaga pelatihan unggulan di 

setiap provinsi dengan bidang sesuai kebutuhan provinsi, memperkuat 

kredibilitas dan perluasan jangkauan pelayanan sertifikasi kompetensi 

sampai tingkat daerah, serta melakukan rekruitmen instruktur baru, 

pelatihan instruktur, dan memanfaatkan pelaku industri sebagai 

instruktur. 

Pengintegrasian sistem informasi TKI secara online terkait 

penyelenggaraan penempatan TKI dilakukan masih terbatas pada 

masing-masing kementerian/lembaga secara bilateral. Untuk itu, 

koordinasi antarkementerian/lembaga yang lebih intensif diperlukan 

untuk menyatukan sistem pelayanan TKI dalam satu sistem online, 

yaitu SIM-TKI. 

5.5 KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN 

MENENGAH 

Kebijakan 

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) diarahkan untuk mendukung upaya-upaya peningkatan daya 

saing perekonomian dan pembangunan yang berkeadilan yang 

dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan produktivitas dan daya 

saing produk yang didukung pengembangan orientasi pasar, inovasi, 

dan teknologi, serta perbaikan iklim usaha koperasi dan UMKM.  Di 

dalam RKP 2013, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM 

ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dituangkan dalam program dan 

kegiatan yang difokuskan pada: (1) Peningkatan iklim usaha yang 

kondusif bagi koperasi dan UMKM; (2) Pengembangan produk dan 

pemasaran bagi koperasi dan UMKM; (3) Peningkatan daya saing 

SDM koperasi dan UMKM; dan (4) Penguatan kelembagaan koperasi. 
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Hasil Pelaksanaan 

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tahun 

2012-semester I 2013 antara lain perkembangan jumlah koperasi dan 

jumlah anggota koperasi pada tahun 2012 masing-masing meningkat 

sebesar 3,2 persen dan 9,8 persen menjadi 194,3 ribu unit dan 33,9 ribu 

orang. Selain itu, kinerja usaha koperasi juga meningkat, yang 

ditunjukkan dengan peningkatan modal usaha, volume usaha, dan sisa 

hasil usaha (SHU). Jumlah tenaga kerja di koperasi meningkat sebesar 

hampir 14 persen dibandingkan tahun 2011 (Tabel 5.8). 

TABEL 5.8 

PERKEMBANGAN KOPERASI 

TAHUN 2009-2012 

 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 Jumlah Koperasi  170.411 177.482 188.181 194.295 

 a. Jumlah Koperasi Aktif  Unit 120.473 124.855 133.666 139.321 

 b. Persentase  Persen 70,70 70,35 71,03 71,71 

2 Anggota Koperasi Aktif  Ribu Orang 29.240 30.461 30.850 33.869 

3 Koperasi Telah RAT       

 a. Jumlah Koperasi RAT  Unit 58.534 55.818 58.004 65.986 

 b. Persentase  Persen 48,59 44,71 43,39 47,36 

4 Modal  Rp. Miliar 147.255    

 a. Modal Sendiri Rp. Miliar 28.349 30.656 35.794 51.422 

 b. Modal Luar Rp. Miliar 31.504 31.409 39.690 51.403 

5 Volume Usaha  Rp. Miliar 82.099 76.822 95.062 119.182 

6 Selisih Hasil Usaha 

(SHU)  

Rp. Miliar 5.304 5.622 6.336 6.661 

7 Tenaga Kerja  Orang 357.330 358.768 377.238 429.678 

 a. Manajer Orang 32.169 32.050 34.342 36.176 

 b. Karyawan Orang 325.161 326.896 342.896 393.502 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013) 
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Pertumbuhan unit UMKM pada periode tahun 2011-2012 

mengalami peningkatan 1,9 persen menjadi 56,5 juta unit dengan 

penyerapan tenaga kerja yang meningkat 5,9 persen menjadi 107,7 

ribu orang (Tabel 5.9).  

TABEL 5.9 

PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN 

MENENGAH 

TAHUN 2009-2012 
 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012* 

1 UMKM  Ribu Unit 52.765 53.823 55.206 56.534 

 a. Usaha Mikro Ribu Unit 52.177 53.207 54.559 55.856 

 b. Usaha Kecil Ribu Unit 546 573 602 629 

 c. Usaha Menengah Ribu Unit 41 42 44 48 

2 Tenaga Kerja  Ribu Orang 96.211 99.401 101.722 107.657 

 a. Usaha Mikro Ribu Orang 90.013 93.014 94.957 99.859 

 b. Usaha Kecil Ribu Orang 3.521 3.627 3.919 4.535 

 c. Usaha Menengah Ribu Orang 2.678 2.759 2.844 3.262 

3 PDB ( **Non 

Migas) 

Rp.Triliun 1.215,72 1.282,57 1.369,32  

 a. Usaha Mikro Rp.Triliun 682,46 719,07 761,23  

 b. Usaha Kecil Rp.Triliun 225,48 239,11 261,32  

 c. Usaha Menengah Rp.Triliun 306,78 324,39 346,78  

4 Ekspor Non Migas  Rp. Miliar 162.255 175.894 187.441 208.067 

 a. Usaha Mikro Rp. Miliar 14.375 16.687 17.249 19.024 

 b. Usaha Kecil Rp. Miliar 36.840 38.001 39.311 40.594 

 c. Usaha Menengah Rp. Miliar 111.040 121.206 130.880 148.449 

5 Investasi **  Rp. Miliar 232.954 247.139 260.934 300.176 

 a. Usaha Mikro Rp. Miliar 37.800 42.240 42.351 44.711 

 b. Usaha Kecil Rp. Miliar 93.782 93.857 94.779 104.726 

 c. Usaha Menengah Rp. Miliar 101.372 111.043 123.804 150.738 

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2013) 

Keterangan: *belum ada data PDB pada tahun 2012; ** berdasarkan harga konstan tahun 2000 
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Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB nasional pada tahun 

2011 tercatat sebesar 59,1 persen, dengan rata-rata pertumbuhan 

PDB UMKM pada tahun 2009-2011 adalah sebesar 6,2 persen. Nilai 

ekspor nonmigas UMKM pada periode tahun 2011-2012 tumbuh 

sebesar 11,0 persen, dan pembentukan modal tetap (investasi) 

tumbuh sebesar 15,0 persen.   

GAMBAR 5.6 

KONTRIBUSI UMKM DAN USAHA BESAR DALAM 

PEMBENTUKAN PDB, NILAI EKSPOR 

DAN NILAI INVESTASI 

TAHUN 2009-2011 
 

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2012) 

Peningkatan iklim usaha yang kondusif di antaranya 

dilaksanakan melalui penyusunan sepuluh Rancangan Peraturan 

Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan dari UU No.17/2012 tentang 

Perkoperasian. Peninjauan/evaluasi terhadap peraturan yang 

berpotensi menghambat perkembangan koperasi dan UMKM 

dilakukan dengan target sebanyak 40 perda pada tahun 2013. 

Kebijakan pemberdayaan UMKM juga akan diperkuat melalui 

pelaksanaan Survei Nasional UMKM. 
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Dukungan penguatan produk koperasi dan UMKM diberikan 

melalui: (1) Pendampingan sertifikasi HKI dan sertifikasi halal bagi 

150 UMKM di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, yang 100 UMKM diantaranya 

difasilitasi dalam pendaftaran sertifikasi merek. Hingga bulan Mei 

2013, realisasi dari kegiatan ini adalah bimbingan teknis dan 

fasilitasi pendaftaran bagi 300 UMKM di Provinsi Kepulauan Riau, 

Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Sulawesi Utara; serta (2) Penguatan koperasi di sektor riil, termasuk 

melalui pendekatan One Village One Product (OVOP).  

Dukungan bagi peningkatan akses pemasaran bagi KUMKM 

dilaksanakan melalui: (1) Revitalisasi 109 unit pasar tradisional yang 

dikelola oleh koperasi di 31 provinsi; (2) Fasilitasi penyelenggaraan 

pasar rakyat dan pasar murah bekerja bagi 1.300 usaha mikro di 56  

lokasi yang tersebar di 20 Provinsi; (3) Penataan sarana usaha untuk 

2.425 pedagang kaki lima di 49 lokasi di 21 provinsi (Mei 2013); (4) 

Perbaikan manajemen pemasaran bagi 136 toko koperasi di 25 

provinsi; (5) Fasilitasi pengembangan mitra investasi dan bimbingan 

teknis kemitraan kemasan produk pada 520 UMKM, 100 UMKM 

dengan pola subkontrak, 300 UMKM industri pariwisata, 220 

UMKM dengan BUMN, 110 UMKM waralaba, 50 UMKM produksi 

energi biomassa, 300 UMKM perdagangan umum, dan 100 

KUMKM eco product; (6) Fasilitasi 140 KUKM untuk berpameran 

di 11 negara dan 740 KUMKM berpameran di dalam negeri; (7)  

Bimbingan teknis ekspor, desain, branding, dan produk kreatif di 

delapan provinsi; (8) Penerbitan SME’s and Cooperative Indonesia 

Catalogue; dan (9) Pengembangan sistem informasi konsolidasi 

kargo UKM ekspor yang akan diujicobakan di Pelabuhan Perak, 

Surabaya. 

Peningkatan daya saing dan kompetensi SDM  KUMKM 

hingga bulan Mei 2013 dilaksanakan melalui: (1) Pendidikan kilat 
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(diklat) kewirausahaan untuk 600 peserta di 14 provinsi; (2) Diklat 

perkoperasian 480 peserta di 3 provinsi; (3) Diklat kompetensi untuk 

200 pengelola koperasi simpan pinjam (KPS), (4) Pengembangan 

200 unit tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) di lembaga 

pendidikan di perdesaan; dan (5) Pengembangan 4 lembaga diklat 

KUMKM di 4 Provinsi. Selain itu, terdapat pula inisiatif baru, yaitu 

pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM 

yang diharapkan mampu meningkatkan keterjangkauan layanan 

pengembangan usaha bagi KUMKM, menjadi pusat rujukan bagi 

pengembangan usaha yang berbasis keunggulan daerah, serta 

menjadi pusat solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh 

KUMKM.  Pada tahun 2013, PLUT-KUMKM dikembangkan di 21 

lokasi.   

Dukungan bagi penguatan kelembagaan koperasi di antaranya 

dilaksanakan melalui: (1) Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi; (2) 

Sosialisasi UU No.17/2012 tentang perkoperasian di 33 provinsi; (3) 

Pengembangan petugas penyuluh lapangan koperasi sebanyak 425 

orang yang bertugas di sepuluh provinsi di tahun 2012 dan akan 

ditingkatkan  sebanyak 115 orang yang akan bertugas di 23 provinsi; 

dan (4) Revitalisasi rencana bisnis koperasi, yang meliputi  perbaikan 

struktur dan pengelolaan 497 koperasi-koperasi di sektor riil. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama dalam pemberdayaan koperasi dan 

UMKM adalah kurangnya keterpaduan program dan kegiatan 

sehingga penanganan masalah-masalah yang bersifat lintas sektor 

dan wilayah belum optimal, dan kurangnya fokus pelaksanaan 

kegiatan pada pencapaian sasaran-sasaran di dalam RPJMN 2010-

2014. Selain itu, besarnya kesenjangan produktivitas antara UMKM 

dan usaha besar menyebabkan kapasitas UMKM untuk bersaing 

sangat terbatas. Tren pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah 

dalam empat tahun terakhir sebenarnya cukup tinggi dan dapat 
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menjadi indikasi adanya perkembangan skala usaha dari usaha mikro 

menjadi usaha lebih besar. Namun adanya penurunan produktivitas 

UMKM menunjukkan bahwa peningkatan skala usaha tersebut masih 

menghadapi berbagai kendala, baik internal UMKM maupun 

lingkungan usaha. Masalah lainnya dalam pemberdayaan koperasi 

dan UMKM adalah terbatasnya kemampuan koperasi untuk 

memfasilitasi anggotanya seperti ditunjukkan oleh pertumbuhan 

volume usaha koperasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan SHU. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan 

praktik berkoperasi yang berbasis anggota. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menangani 

permasalahan  tersebut di atas yaitu:  (1) Peningkatan kerja sama dan 

sinergi di antara pemangku kepentingan pemberdayaan KUMKM 

baik di tingkat pusat maupun daerah; (2) Peningkatan efektivitas 

penanganan masalah yang dihadapi KUMKM melalui penyediaan 

layanan usaha yang terpadu dan terjangkau oleh KUMKM di daerah; 

(3) Revitalisasi skema usaha dan pengelolaan koperasi; dan (4)  

Perbaikan tata kelola pelaksanaan program dan kegiatan 

pemberdayaan koperasi dan UMKM. 

5.6 INVESTASI 

Kebijakan 

Dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha 

untuk memperkuat pilar pertumbuhan nasional yang berdaya tahan, 

berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan, maka sepanjang tahun 2012 

hingga semester I 2013 telah dilaksanakan berbagai kebijakan yang 

mengacu kepada arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam 

RPJMN 2010-2014 dan dijabarkan setiap tahun dalam RKP serta 

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Arah kebijakan 

tersebut meliputi perbaikan iklim investasi, perbaikan persebaran 

investasi, fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi, 
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mendorong investasi yang berwawasan lingkungan, pengembangan 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, pemberian fasilitas, 

kemudahan dan insentif, serta promosi penanaman modal. Kebijakan 

yang diambil antara lain penyederhanaan prosedur dan peningkatan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, fasilitasi 

investor, pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk, 

tax allowance dan holiday, kepastian penyediaan tanah khususnya 

guna pembangunan infrastruktur, serta skema pendanaan KPS untuk 

pembangunan infrastruktur. Secara garis besar arah kebijakan 

tersebut difokuskan pada Prioritas Peningkatan Harmonisasi 

Kebijakan dan Penyederhanaan Perizinan Investasi, dan Prioritas 

Peningkatan Fasilitasi Investasi. 

Hasil Pelaksanaan 

Perizinan dan nonperizinan penanaman modal telah 

diselenggarakan secara transparan melalui penyediaan fasilitas online 

tracking system di mana investor dapat memonitor status 

perizinannya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

secara real time. Selain itu, ditetapkan proses penyelesaiannya tidak 

lebih dari tujuh hari, yaitu izin prinsip penanaman modal 3 hari, izin 

perubahan 5 hari, izin usaha 7 hari, izin kantor perwakilan 

perusahaan asing 5 hari, persetujuan pabean 7 hari, dan Angka 

Pengenal Importir Produsen 4 hari sesuai dengan Perka BKPM 

No.5/2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan  dan Nonperizinan 

Penanaman Modal. 

Terkait dengan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Sabang, telah diterbitkan Perka BKPM 

No.1/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran 

dan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang 

dan Perka BKPM No.2/2012 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepada 

Dewan Kawasan Sabang pada tanggal 9 Mei 2012. 
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Terkait dengan masuknya barang-barang dari luar negeri untuk 

keperluan investasi, telah diterbitkan Permendag No.27/M-

DAG/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API) pada 

tanggal 1 Mei 2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.59/M-

DAG/PER/9/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan No.27/M-DAG/5/2012 pada tanggal 21 September 

2012. 

Fokus prioritas peningkatan fasilitasi investasi telah 

ditindaklanjuti antara lain dengan terbitnya PP No.41/2013 tentang 

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan 

Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

Dengan terbitnya PP tersebut maka untuk kendaraan bermotor yang 

termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain 

sedan atau station wagon akan mendapatkan fasilitas pajak penjualan 

atas barang mewah atas barang kena pajak sebesar 0,0 persen dari 

harga jual. Sehubungan dengan Pembebasan bea masuk atas impor 

mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau 

pengembangan industri dalam rangka penanaman modal telah 

diterbitkan PMK No.76/PMK.011/2012 merupakan perubahan atas 

PMK No.176/PMK.011/2012. Selanjutnya, BKPM diberikan 

kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mesin dan/atau 

barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea 

masuk pada saat proses penerbitan keputusan fasilitas pembebasan 

bea masuk dan pengawasan pada saat penggunaan fasilitas 

pembebasan bea masuk sesuai tujuan pemberian fasilitas 

pembebasan bea masuk. Kemudian, BKPM juga diminta melaporkan 

mengenai persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk 

dan realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan. 

Dalam upaya menarik investor asing dan mempertemukan 

investor Indonesia dan asing, telah dilakukan promosi berupa 

penyelenggaraan gelar potensi investasi daerah dengan 

mengikutsertakan perangkat daerah provinsi di bidang penanaman 
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modal untuk menyebarluaskan kebijakan, kegiatan, peluang 

investasi, isu penanaman modal terbaru, serta berbagai informasi 

yang dapat mendukung upaya untuk mendorong para pengusaha 

asing dan lokal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Penyelenggaraan seminar investasi dan temu usaha, penyelenggaraan 

talkshow investasi di dalam dan luar negeri termasuk penayangan 

promosi invest in remarkable Indonesia di televisi.  

Langkah kebijakan tersebut berdampak kepada kinerja 

investasi dalam bentuk PMDN dan PMA sektor nonmigas masing-

masing mencapai Rp.60,6 triliun dan USD14,2  miliar pada semester 

I 2013, sehingga masing-masing tumbuh 49,6 persen dan 22,9  

persen (y-o-y) dibandingkan dengan semester yang sama tahun 

sebelumnya. 

Realisasi PMDN hingga semester I 2013 menunjukkan 

perkembangan yang terbesar pada sektor pertambangan, yaitu 

Rp.11,2 triliun, sektor transportasi Rp.9,5 triliun, dan sektor industri 

makanan Rp.8,9 triliun. Untuk PMA sektor terbesar adalah 

pertambangan, yaitu USD2,6 miliar, sektor industri kendaraan 

bermotor USD1,9 miliar, dan industri kimia dan farmasi USD1,8 

miliar. 

TABEL 5.10 

KINERJA PMDN DAN PMA SEKTOR NON MIGAS 

TAHUN 2009-SEMESTER I 2013 
 

No. Investasi Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 Smt I 2013 

1 PMDN Rp.Miliar 37.799,8 60.626,3 76.000,6 92.182,0 60.625,5 

2 PMA Juta USD 10.815,2 16.214,8 19.474,5 24.564,7 14.220,8 

Sumber: BKPM 

Lokasi PMDN hingga semester I 2013 terbesar adalah di 

Provinsi Jawa Timur, yaitu Rp.19,5 triliun, Provinsi Kalimantan 

Timur Rp.8,1 triliun, dan Kalimantan Selatan Rp.5,1 triliun. Untuk 
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PMA terbesar berlokasi di Jawa Barat, yaitu USD3,0 miliar, Banten 

USD2,4 miliar, dan DKI Jakarta USD1,4 miliar 

Tiga negara asal yang paling menonjol berdasarkan realisasi 

PMA adalah Jepang, yaitu USD2,3 miliar, Singapura USD2,0 miliar, 

dan Amerika Serikat USD1,4 miliar. 

Aliran masuk foreign direct investment (FDI) pada triwulan I 

2013 pada neraca pembayaran sebesar USD3,6 miliar menurun dari 

periode yang sama tahun 2012 yang mencapai USD4,5 miliar 

(Gambar 5.7). Dengan aliran FDI yang keluar lebih kecil, masih 

terjadi peningkatan surplus pada direct investment sebesar USD3,4 

miliar dari USD1,6 miliar atau meningkat 118 persen (y-o-y). 

GAMBAR 5.7 

ARUS MASUK FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) 

TAHUN 2009-TRIWULAN I 2013 

(MILIAR USD) 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Sepanjang tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013 berbagai 

kebijakan telah disusun telah dilaksanakan namun belum semuanya 

dapat mencapai target karena adanya hambatan-hambatan antara lain: 

(1) Panjangnya prosedur perizinan untuk beberapa sektor terutama 

kegiatan hulu sektor energi; (2) Proyek-proyek infrastruktur dengan 

skema pendanaan KPS yang ditetapkan belum banyak yang mencapai 

tahap financial close mengingat rumitnya peraturan sektoral yang 

terkait dan proses memperoleh penjaminan pemerintah;  (3) UU 

No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena 

menunggu terbitnya peraturan pelaksanaannya, dan belum ada 

kepastian ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur akibat 

banyak kabupaten dan kota yang belum menetapkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah. Terdapat 2.905 kasus tanah yang belum diselesaikan; 

(4) Perlu dilakukan peningkatan efektivitas aktivitas promosi investasi, 

terutama dengan meningkatkan peran kantor investasi di luar negeri 

untuk lebih banyak menarik investor luar negeri serta dengan lebih 

melibatkan peran daerah dalam melaksanakan promosi investasi. 

Untuk itu, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) 

Penyederhanaan dan transparansi peraturan KPS, mulai dari proses 

pengajuan hingga pengelolaan, penjaminan pemerintah, dan asuransi 

terhadap kelangsungan proyek tersebut;  (2) Penyelesaian peraturan 

teknis terkait pertanahan untuk lebih memberikan kepastian kepada 

investor mengenai proses pengadaan tanah; (3) Peningkatan 

keterlibatan daerah potensial dalam pelaksanaan promosi investasi, 

sehingga terjadi sinergi antara pusat dan daerah yang lebih baik dan 

sektor yang lebih terarah; serta (4) Peningkatan harmonisasi peraturan 

pusat dengan daerah. 
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periode yang sama tahun 2012 yang mencapai USD4,5 miliar (Gambar 

5.7). Namun karena aliran FDI yang keluar lebih kecil, maka masih 

terjadi peningkatan surplus pada direct investment sebesar USD3,4 

miliar dari USD1,6 miliar atau meningkat 118 persen (y-o-y). 

TABEL 5.11 

PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 

TAHUN 2009-2013 

(RP TRILIUN) 
 

Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 2012  2013 

Riil Riil Riil 
LKPP 

unaudited 

 
APBN-P 

Riil 

Sem I 

Perkiraan 

Riil 2013 

Pendapatan 

Negara dan 

Hibah 

848,8 995,3 1.210,6 1.338,3  1.502,0 623,2 1.502,0 

Penerimaan 

Dalam 

Negeri 

847,1 992,2 1.205,3 1.332,6  1.497,6 622,4 1.497,6 

Penerimaan 

Perpajakan 

619,9 723,3 873,9 980,2  1.148,4 485,4 1.148,4 

PNBP 227,2 268,9 331,5 352,4  349,2 137,1 349,2 

Hibah 1,7 3,0 5,3 5,8  4,5 0,8 4,5 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Hingga semester I 2013, realisasi pendapatan negara dan hibah 

mencapai Rp.623,2 triliun. Realisasi tersebut utamanya didukung oleh 

penerimaan perpajakan, yang mencapai Rp.485,4 triliun. Peningkatan 

tersebut didorong oleh langkah-langkah pembaharuan kebijakan serta 

penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan yang meliputi 

pengembangan sumber daya manusia, struktur organisasi berdasarkan 

fungsi, metode kerja yang lebih transparan dan efisien, sistem 

informasi perpajakan, serta sarana dan prasarana pendukung.  

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara (Tabel 5.12) 

mengalami peningkatan 10,6 persen, yaitu dari Rp.1.294,8 triliun pada 

tahun 2011 menjadi Rp.1.489,2 triliun pada tahun 2012. Peningkatan 
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tersebut selain disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi 

makro, juga terkait dengan tambahan belanja prioritas. Realisasi 

belanja pemerintah pusat pada tahun 2012 mencapai sebesar  

Rp.1.009,2 triliun atau 94,4 persen dari alokasi dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Sementara itu, 

realisasi transfer ke daerah mencapai Rp.480,6 triliun atau 100,4 

persen melampaui alokasi APBN-P 2012. 

TABEL 5.12 

PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA 

TAHUN 2009-2013 

(RP TRILIUN) 
 

Uraian 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Riil Riil Riil 
LKPP 

unauidited 

APBN

-P 
Riil 

Perkiraan  

Riil 2013 

Belanja 

Negara 

937,4 1.042,1 1.294,8 1.489,2 1.726,2 677,7 1.726,2 

Belanja 

Pemerintah 

Pusat 

628,8 697,4 883,6 1.009,2 1.196,8 421,1 1.196,8 

Transfer Ke 

Daerah 

308,6 344,7 411,3 480,6 529,4 256,6 529,4 

Sumber: Kementerian Keuangan 

Hingga semester I 2013, realisasi belanja negara mencapai 

Rp.677,7 triliun (39,3 persen dari pagu APBN-P 2013), terdiri dari 

Rp.421,1 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp.256,6 triliun 

transfer ke daerah. Dari sisi transfer ke daerah, hingga semester I 

tahun 2013 realisasinya mencapai Rp.256,6 triliun. Melihat 

perkembangan yang ada, transfer ke daerah di akhir tahun 2013 

diperkirakan mencapai sebesar Rp.529,4 triliun. Jumlah tersebut 

lebih tinggi 10,1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 

Rp.480,6 triliun.  

Dengan perkembangan pendapatan negara dan hibah, serta 

belanja negara tersebut, defisit anggaran seperti dalam APBN-P 2013 
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diperkirakan mencapai Rp.224,2 triliun atau mencapai 2,38 persen 

PDB. Perkiraan peningkatan defisit anggaran di tahun 2013 adalah 

sebagai konsekuensi perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah 

yang lebih rendah dari perkiraan realisasi belanja negara yang 

melonjak yang utamanya disebabkan oleh meningkatnya belanja 

pemerintah pusat khususnya subsidi energi. Walaupun harga bahan 

bakar minyak bersubsidi telah dinaikkan per 22 Juni 2013, yaitu 

premium menjadi Rp.6.500,- per liter yang sebelumnya Rp.4.500,- 

per liter dan solar menjadi Rp.5.500,- per liter yang sebelumnya 

Rp.4.500,- per liter, tidak berarti anggaran untuk subsidi energi 

mengalami penurunan. Hingga semester I  2013, realisasi defisit 

anggaran mencapai Rp.54,5 triliun atau 0,58 persen PDB.  

Pembiayaan defisit APBN yang mencapai Rp224,2 triliun (2,4 

persen PDB) di tahun 2013 akan dibiayai dari pembiayaan dalam 

negeri sebesar Rp.241,1 triliun dan pembiayaan luar negeri neto 

sebesar negatif Rp.16,9 triliun. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Hingga paruh waktu tahun 2013, kinerja keuangan negara 

(APBN) menunjukkan peningkatan. Namun demikian, tantangan dan 

peluang kebijakan pendapatan negara diperkirakan semakin 

kompleks. Perkembangan kondisi perekonomian, baik global 

maupun domestik dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan 

negara merupakan faktor utama yang berpengaruh dalam pencapaian 

target pendapatan negara tahun 2013.  

Terkait dengan penerimaan perpajakan, beberapa 

permasalahan yang utama yang dihadapi adalah: (1) Terkendalanya 

perluasan basis pajak dalam kondisi ekonomi dunia yang belum 

sepenuhnya stabil; (2) Belum tergalinya sumber-sumber penerimaan 

pajak, baik dari sektor unggulan maupun sektor informal yang hingga 

saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
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penerimaan negara; (3) Meningkatnya penandatanganan perjanjian 

perdagangan internasional dengan negara-negara lain yang 

berpotensi untuk memberikan dampak negatif bagi penerimaan 

negara.    

 Dilihat dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), 

permasalahan dihadapi pada tahun mendatang adalah: (1) 

Kecenderungan penurunan lifting minyak mentah Indonesia 

dikarenakan penurunan secara alamiah dan rendahnya investasi 

migas baru; (2) Banyaknya sumber-sumber PNBP SDA nonmigas 

yang belum tergali; (3) Belum optimalnya peraturan perundang-

undangan di bidang PNBP utamanya terkait dengan mekanisme 

pengelolaan PNBP; (4) Belum optimalnya penerimaan iuran tetap 

dan royalti yang bersumber dari pertambangan mineral dan batubara; 

serta (5) Tingginya resiko tidak tercapainya penerimaan atas laba 

badan usaha milik negara (BUMN), terutama karena faktor kinerja 

BUMN dan kondisi ekonomi makro.  

 Sementara itu, disisi belanja negara, permasalahan utama 

dihadapi adalah: (1)  Terbatasnya ruang gerak fiskal akibat belanja-

belanja yang bersifat wajib; (2) Rendahnya efisiensi dan efektivitas 

belanja negara; (3) Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan 

belanja negara yag tercermin dari lebih rendahnya realisasi terhadap 

target, terutama untuk belanja modal sementara belanja subsidi lebih 

tinggi dari target; serta (4) Belum optimalnya pelaksanaan sistem 

pengelolaan belanja negara, antara lain sistem penganggaran terpadu, 

anggaran berbasis kinerja), dan kerangka pengeluaran jangka 

menengah.  

Terkait dengan pembiayaan, pembiayaan APBN dalam negeri, 

permasalahan yang dihadapi adalah: (1) Belum optimalnya pasar 

keuangan domestik dan infrastruktur SBN; (2) Tingginya 

kepemilikan SBN oleh asing sehingga rentan terhadap risiko 

terjadinya penarikan dana secara besar-besaran jika terjadi krisis 

kepercayaan yang berdampak sistemik terhadap perekonomian secara 

nasional; dan (3) Lemahnya koordinasi pengelolaan SBN.   
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Sementara itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam 

pembiayaan luar negeri adalah tingginya beban pembayaran cicilan 

pokok utang dan bunga utang pemerintah, dan belum optimalnya 

efisiensi dan efektivitas pemanfaatan utang luar negeri yang 

berdampak terhadap meningkatnya beban biaya (commitment fee) 

akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi pinjaman 

khususnya pada utang baru. 

Selanjutnya, untuk mengatasi berbagai permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi, kebijakan fiskal diharapkan mampu 

merespon berbagai dinamika perekonomian. Oleh karena itu, langkah 

tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi: (1) Optimalisasi 

pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia 

usaha; (2) Meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi 

belanja yang bersifat konsumtif dan meningkatkan belanja yang 

produktif untuk memacu percepatan pertumbuhan; (3) Menjaga 

defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3,0 persen PDB); serta 

(4) Menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang 

manageable. 

Dalam mencapai optimalisasi pendapatan, tindak lanjut yang 

akan dilakukan, adalah: (1) Meningkatkan perbaikan penggalian 

potensi perpajakan; (2) Melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan 

dan penyidikan; (3) Menyempurnakan sistem informasi teknologi; 

(4) Melakukan perbaikan kebijakan perpajakan yang diarahkan bagi 

perluasan basis pajak; dan (5) Meningkatkan kegiatan sensus pajak 

nasional.  

Terkait kepabeanan dan cukai, tindak lanjut yang diperlukan 

adalah meningkatkan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan 

cukai, serta ekstensifikasi cukai.  Selanjutnya, dari sisi penerimaan 

negara bukan pajak, langkah-langkah optimalisasi terus dilakukan, 

terutama dari penerimaan sumber daya alam (SDA) dan PNBP 

lainnya. Di sisi penerimaan SDA, upaya tindak lanjut antara lain 
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akan difokuskan pada pencapaian target lifting minyak bumi dan gas 

bumi, efisiensi cost recovery  dengan tetap berpedoman pada 

peraturan yang berlaku, peningkatan pembinaan dan pengawasan 

mineral dan batubara, pengembangan sistem penatausahaan hasil 

hutan berbasis teknologi, dan peningkatan pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan.  

Dari sisi belanja, sebagai bentuk pengalokasian belanja yang 

efisien dan efektif,  belanja pemerintah pusat diarahkan untuk 

mendukung program-program yang  masuk dalam 11 prioritas 

pembangunan nasional. Sementara itu, belanja pegawai diarahkan 

untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tetap 

memperhatikan kemampuan anggaran. Selanjutnya, alokasi belanja 

modal diarahkan untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas. Selain itu, upaya untuk mengurangi 

belanja subsidi yang tidak tepat sasaran tetap dilanjutkan.  

Selanjutnya, transfer ke daerah terus diupayakan untuk: (1) 

Memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui sistem 

pendanaan yang lebih memperhatikan aspek kesenjangan fiskal 

antara pusat dan daerah dan antardaerah; (2) Pembagian urusan 

pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 

(3) Kualitas dan kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) 

Pengembangan potensi ekonomi daerah; (5) Efisiensi pemanfaatan 

sumber daya nasional; (6) Sinkronisasi perencanaan pembangunan 

nasional dan daerah, serta (7) Meningkatkan perhatian terhadap 

pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan 

pascakonflik. 

Dari sisi pembiayaan, langkah-langkah yang akan dilakukan 

adalah: (1) Optimalisasi potensi pembiayaan utang dari pasar 

domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan 

pinjaman dalam negeri; (2) Diversifikasi instrumen utang agar 

diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih 

cost-efficient dan dengan risiko minimal; (3) Pengadaan 
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pinjaman/kredit luar negeri dilakukan sepanjang utang untuk 

memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan syarat dan ketentuan 

yang menguntungkan, dan tanpa agenda politik dari kreditor; (4) 

Pengurangan pinjaman/kredit luar negeri secara bertahap; (5) 

Peningkatan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar 

modal, terutama dalam rangka mendorong upaya financial 

deepening; serta (6) Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan 

berbagai pihak dalam rangka meningkatkan sovereign credit rating. 

5.8 MONETER 

Kebijakan 

Secara umum, kebijakan di bidang moneter diarahkan untuk 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pencapaian tujuan 

tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan yang ditempuh dalam 

menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil. Di sisi nilai tukar, 

kebijakan Bank Indonesia difokuskan untuk mengawal pergerakan 

rupiah sejalan dengan nilai fundamentalnya.  

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi yang telah ditempuh 

adalah melalui bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta 

memperkuat koordinasi dan komunikasi kebijakan. Adapun 

kebijakan suku bunga  ditetapkan secara konsisten untuk menjangkar 

ekspektasi inflasi ke depan. Sementara itu, pergerakan nilai tukar 

rupiah diarahkan sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan 

volatilitas yang terjaga. Dari sisi makroprudensial, kebijakan 

ditempuh untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung 

terjaganya keseimbangan internal dan eksternal. Selain itu, 

peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter 

dalam rangka mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya 

dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber 

pembiayaan ekonomi, penguatan respon sisi penawaran, 

pengendalian inflasi, serta pemantapan Protokol Manajemen Krisis 

(PMK). 
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Dalam rangka menjaga stabilitas harga, khususnya harga 

bahan makanan pokok yang mudah bergejolak, Bank Indonesia 

dengan pemerintah pusat dan daerah melakukan koordinasi melalui 

forum Tim Pengendali Inflasi di tingkat Pusat dan Daerah 

(TPI/TPID). Dalam koordinasi tersebut, keterlibatan seluruh 

pemangku kepentingan terus didorong, baik di pusat 

(kementerian/lembaga terkait serta asosiasi produsen/pedagang dan 

asosiasi konsumen) maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) 

dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga 

bahan pokok secara intensif. 

Hasil Pelaksanaan 

Pertumbuhan ekonomi global cenderung melemah sebagai 

dampak dari resesi di negara-negara Zona Eropa pascakrisis utang 

dan lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat pascakrisis 

finansial. Ekonomi Amerika Serikat secara perlahan mulai membaik 

meski rentan dan dibayangi isu keterbatasan stimulus fiskal (fiscal 

cliff) serta krisis lapangan pekerjaan.  

Resesi di Eropa dan Amerika Serikat tersebut mempengaruhi 

hampir seluruh negara di dunia akibat ekonomi dunia yang makin 

terintegrasi. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat diikuti 

dengan penurunan harga komoditas yang cukup tajam sehingga 

menyebabkan penurunan ekspor dari negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia. Selain itu, dengan semakin tingginya risiko, 

investor semakin berhati-hati dalam menempatkan dananya sehingga 

menyebabkan capital outflow pada emerging markets. 

Nilai tukar rupiah sempat berfluktuasi pada tahun 2009 dan 

mencapai posisi tertinggi Rp.11.28 per USD pada bulan Februari 

2009. Kemudian dalam kurun waktu 2010-2012, nilai tukar rupiah 

secara bertahap melemah secara berarti,  yaitu dari Rp.8.991,- per 

USD pada akhir tahun 2010, menjadi Rp.9.068,- per USD pada akhir 

tahun 2011, dan mencapai Rp.9.670,- per USD pada akhir tahun 
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2012. Dari sisi domestik, tekanan rupiah berasal dari tingginya 

permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas 

untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor. 

GAMBAR 5.8 

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR 

TAHUN 2009-2013 
 

Sumber: BI, diolah kembali 

Pada tahun 2013 nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi, secara 

perlahan terus mengalami depresiasi. Pada akhir bulan April 2013 

rupiah melemah tipis menjadi Rp.9.722,- per USD. Selanjutnya pada 

akhir bulan Mei 2013 rupiah kembali melemah menjadi Rp.9.802,- 

per USD. Pada awal bulan Juni 2013 nilai tukar rupiah sempat 

menembus Rp.10.000,- per USD akibat tekanan ekonomi global dan 

pengaruh pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) dari Bank 

Sentral Amerika Serikat. Namun Bank Indonesia terus 

mengupayakan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi 

fundamental perekonomian. Sementara dari sisi Pemerintah, daya 

ekspor nonmigas terus ditingkatkan. Pada akhir bulan Juni 2013 

rupiah kembali melemah sebesar 1,3 persen (point to point) menjadi 
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Rp.9.929,- per USD. Pelemahan nilai tukar pada bulan Juni 2013 

juga dialami mata uang  negara-negara lain di kawasan akibat 

spekulasi tapering off kebijakan stimulus moneter the Fed.   

Dalam kurun waktu 2009-2012 stabilitas moneter relatif 

terjaga seiring koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan 

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara tahunan 

(Year on Year/y-o-y) terjadi inflasi masing-masing sebesar 2,8 persen 

pada tahun 2009, 7,0 persen pada tahun 2010, 3,8 persen pada tahun 

2011, dan 4,3 persen pada tahun 2012.  

GAMBAR 5.9 

PERKEMBANGAN LAJU INFLASI 

TAHUN 2009-2013 

 

Month-to-month Year-on-year BI Rate 

In
fl

as
i 

Y
o

Y
, B

I 
R

a
te

 –
 p

er
se

n
 

In
fl

as
i 

M
tM

 –
 p

er
se

n
 

 
 Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, diolah kembali. 

Selama tahun 2009 inflasi tahunan berhasil diturunkan dari 

sebesar 9,2 persen pada bulan Januari 2009 hingga mencapai 2,8 

persen pada bulan Desember 2009. Sementara itu dalam pelaksanaan 

paruh waktu RPJMN 2010-2014, tekanan inflasi di Indonesia 
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menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada awal tahun 

2010, perkembangan inflasi relatif terkendali dan selama kurun 

waktu 2010-2012 mencapai titik terendah pada bulan Maret 2010 

yaitu 3,4 persen (y-o-y). Namun tekanan inflasi mulai meningkat 

sejak akhir semester I 2010 hingga mencapai puncaknya pada bulan 

Januari 2011 yang tercatat 7,0 persen (y-o-y). Tingginya tekanan 

inflasi tersebut terutama bersumber dari kelompok bahan makanan, 

dengan sumbangan inflasi sekitar 3,5 persen, akibat anomali cuaca 

yang menyebabkan gangguan produksi dan distribusi, terutama pada 

komoditas beras, cabe merah, dan bawang merah. Selanjutnya, 

sepanjang tahun 2012, inflasi tetap terkendali pada level yang rendah 

dan pada akhir tahun mencapai 4,3 persen (y-o-y), atau berada dalam 

kisaran sasarannya sebesar 4,5 persen ± 1 persen (y-o-y) Hal ini 

terutama didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi kelompok 

bahan makanan (volatile food) yang terkendali, dan inflasi kelompok 

komoditi harga diatur pemerintah (administered prices) yang rendah. 

Pada triwulan I 2013, inflasi tahunan (y-o-y) Indonesia 

cenderung meningkat. Inflasi tahunan Indonesia pada periode 

Januari-Maret 2013 masing-masing sebesar 4,6 persen, 5,3 persen, 

dan 5,9 persen. Pada periode yang sama inflasi bulanan Indonesia 

sebesar 1,0 persen, 0,8 persen, dan 0,6 persen. Inflasi tersebut 

didorong oleh kenaikan inflasi harga bergejolak akibat kenaikan 

harga kelompok bahan pangan, terutama bawang merah dan bawang 

putih. Selain itu, tingginya curah hujan telah menimbulkan gangguan 

distribusi dan produksi bahan pangan. Di sisi lain inflasi harga diatur 

pemerintah meningkat akibat kenaikan tarif dasar listrik. 

Pada bulan April dan Mei 2013, indeks harga konsumen 

menurun. Inflasi tahunan Indonesia pada bulan April dan Mei 2013 

masing-masing sebesar 5,6 persen dan 5,5 persen. Sementara itu 

inflasi tahunan Indonesia pada bulan Juni 2013 meningkat menjadi 

5,9 persen. Secara bulanan terjadi inflasi sebesar 1,03 persen. 
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Kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni 2013, mulai 

berdampak pada inflasi Juni 2013 terutama mendorong kenaikan 

harga-harga pada kelompok administered prices dan volatile food. 

Namun, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap 

inflasi diperkirakan bersifat sementara (temporer) yakni sekitar tiga 

bulan, dengan puncaknya pada bulan Juli 2013, kemudian menurun 

pada bulan Agustus 2013 dan kembali pada pola normal pada 

September 2013. Selain BBM, faktor musiman seperti awal tahun 

ajaran dan datangnya bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri turut 

menambah tekanan peningkatan harga pada Juli 2013.  

Merespon berbagai dinamika dan tantangan perekonomian, 

selama periode 2009-2013, Bank Indonesia sedikit demi sedikit 

menurunkan BI Rate. Selanjutnya selama periode Februari 2012 – 

Mei 2013, Bank Indonesia bahkan memutuskan untuk 

mempertahankan BI Rate pada level 5,75 persen. Tingkat BI Rate 

tersebut dinilai konsisten dengan sasaran inflasi tahun 2013 dan 

2014, sebesar 4,5 persen ± 1 persen. Pada Juni 2013, Bank Indonesia 

menaikkan  BI Rate menjadi 6,0 persen guna merespon berbagai 

tantangan ke depan yang dapat mengganggu stabilitas 

makroekonomi. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Meskipun secara umum stabilitas ekonomi tetap terjaga 

dengan baik, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada 

sejumlah tantangan. Dari sisi eksternal, tantangan terutama terkait 

dengan lambatnya pemulihan ekonomi global. Rentannya 

perekonomian Amerika Serikat dan Eropa cukup mengganggu 

kestabilan perekonomian berbagai negara di dunia, termasuk 

Indonesia. Perlambatan ekonomi dunia menurunkan gairah pelaku 

pasar dan membuat harga komoditas dunia jatuh sehingga 

memberikan pukulan bagi ekspor Indonesia. 
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Konflik politik negara-negara di kawasan Timur Tengah dan 

Afrika Utara dapat memicu gejolak harga minyak mentah dunia di 

waktu mendatang. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan 

membuat impor Indonesia semakin besar dan membebani anggaran 

pemerintah karena subsidi energi juga akan semakin membengkak. 

Dari sisi internal, defisit neraca perdagangan dan pembayaran 

terus melebar. Tekanan subsidi dapat mendorong terjadinya 

ketidakstabilan keuangan dan pada akhirnya menciptakan 

ketidakstabilan moneter (nilai tukar dan harga) serta krisis 

perekonomian.  

Permasalahan internal yang lebih mendasar adalah 

ketersediaan infrastruktur yang terbatas yang menyebabkan distribusi 

barang menjadi tersendat. Kondisi iklim usaha mencerminkan 

ekonomi biaya tinggi. Selain itu, persaingan pasar untuk komoditas 

pangan mendorong terjadinya fluktuasi harga dan kenaikan inflasi 

bahan makanan dan makanan jadi. 

Merespon perkembangan ekonomi terkini dan tantangan ke 

depan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan 

kesinambungan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia menaikkan  

BI Rate menjadi 6,0 persen pada bulan Juni 2013.  Selanjutnya, BI 

Rate kembali dinaikan sebesar 50 bps pada bulan Juli 2013 dengan 

suku bunga Deposit Facility naik 50 bps menjadi 4,7 persen dan suku 

bunga Lending Facility tetap pada level 6,7 persen. 

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, diperkuatnya bauran 

kebijakan. Pertama, melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah yang 

sesuai kondisi fundamentalnya dan menjaga kecukupan likuiditas di 

pasar valas. Kedua, menyempurnakan ketentuan loan to value ratio 

sektor properti terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit 

Pemilikan Apartemen (KPA) untuk tipe-tipe tertentu. Ketentuan ini 

akan berlaku efektif pada bulan September 2013. Ketiga, 

memperkuat langkah koordinasi dengan Pemerintah dengan fokus 
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meminimalkan tekanan inflasi serta memelihara stabilitas 

makroekonomi dan sistem keuangan. Bauran kebijakan tersebut 

diyakini cukup memadai untuk mengendalikan tekanan inflasi, 

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan 

agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga dan 

bergerak kepada arah yang lebih sehat. 

Kebijakan yang ditempuh tersebut juga untuk memperkuat 

langkah kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya. Kebijakan 

stabilisasi nilai tukar diperkuat dengan langkah-langkah lanjutan 

dalam upaya mempercepat pendalaman pasar keuangan domestik, 

khususnya pasar valuta asing domestik, antara lain dengan 

mempublikasikan kurs referensi spot rupiah/dolar Amerika Serikat 

yaitu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di pasar 

domestik, dimana JISDOR merupakan harga spot USD/IDR yang 

disusun berdasar transaksi valuta asing antarbank. 

5.9 SEKTOR KEUANGAN 

Kebijakan 

Arah kebijakan sektor keuangan sebagaimana tertuang dalam 

RKP 2013 memberikan penekanan pada upaya-upaya untuk menjaga 

stabilitas sektor keuangan dan peningkatan daya saing sektor 

keuangan.  

Guna menjaga kesinambungan stabilitas sektor keuangan yang 

kian membaik, upaya perkuatan daya tahan dan mitigasi risiko 

sistemik ditempuh melalui: (1) Pemantapan koordinasi 

antarpemerintah (pemangku kebijakan fiskal), Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), otoritas moneter (Bank Indonesia) dan Lembaga 

Penjamin Simpanan dalam rangka menjaga stabilitas sektor 

keuangan; (2) Penguatan pencegahan dan penanganan krisis terkait 

protokol dan payung hukumnya; (3) Pelaksanaan koordinasi di dalam 

negeri dan peningkatan kerja sama eksternal dengan lembaga dan 

otoritas jasa keuangan di negara lain;  (4) Penguatan kelembagaan 
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OJK melalui proses transisi yang berkualitas baik dari segi SDM 

maupun infrastrukturnya; (5) Pemantapan koordinasi penegakan 

hukum di sektor keuangan serta perlindungan bagi konsumen dan 

investor di sektor keuangan.  

Kebijakan peningkatan daya saing sektor keuangan ditujukan 

untuk meningkatkan fungsi intermediasi, pembiayaan sektor riil, dan 

perluasan akses keuangan kepada seluruh masyarakat dalam rangka 

mewujudkan layanan keuangan yang inklusif. Kebijakan tersebut 

ditempuh melalui: (1) Penguatan kualitas manajemen dan 

operasional lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar 

modal/lembaga jasa keuangan; (2) Pengembangan lembaga keuangan 

nonbank sebagai sumber pembiayaan pembangunan termasuk 

pengembangan sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan 

mikro (LKM); (3) Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka memperluas 

cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor 

UMKM dan masyarakat miskin; dan (4) Pengembangan aspek legal 

dan infrastruktur sektor keuangan pendukung, dalam rangka 

peningkatan pembiayaan sektor UMKM dan masyarakat miskin.  

Hasil Pelaksanaan 

Kinerja sektor keuangan nasional tidak lepas dari dinamika 

yang terjadi di perekonomian global dan domestik, terutama 

dinamika di pasar finansial global yang sangat cepat. Isu finansial 

global yang menjadi perhatian banyak kalangan saat ini terkait 

dengan rencana Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengurangi dan 

menghentikan secara berkala namun pasti (tapering off) kebijakan 

pemberian stimulus moneter melalui quantitative easing. Isu 

internasional lainnya yang penting adalah meningkatnya beban utang 

di negara berkembang Asia selama beberapa tahun terakhir, dimana 

persentase utang negara dan swasta terhadap PDB melebihi tingkat 

utang Asia pada masa krisis finansial 1997, terutama di Cina. 
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 Kebijakan yang diambil secara umum telah cukup efektif 

menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah kondisi ekonomi global 

yang masih tidak menentu. Beberapa indikator di sektor keuangan 

Indonesia masih tetap terjaga dengan baik, diantaranya: (1) Kinerja 

sektor perbankan yang relatif baik dengan rasio kecukupan modal 

(capital adequacy ratio-CAR) di atas minimum (8,0 persen) dan 

kredit bermasalah (nonperforming loan-NPL) di bawah batas 

maksimum (5,0 persen dari total kredit yang disalurkan); (2) Indeks 

harga saham gabungan (IHSG) yang cenderung menguat; serta (3) 

Nilai tukar yang relatif stabil. 

Di sisi lain, kinerja fungsi intermediasi dan daya saing sektor 

keuangan menunjukkan peningkatan. Dalam bulan Mei 2013, rasio 

kecukupan modal CAR bank umum mencapai 18,7 persen, yang 

berada jauh di atas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8 persen. 

Peningkatan rasio kecukupan modal juga diimbangi dengan 

peningkatan kualitas pembiayaan perbankan yang tinggi, tercermin 

dari rendahnya rasio NPL hingga mencapai 2,0 persen pada bulan 

Mei 2013. 

TABEL 5.13 

INDIKATOR PERBANKAN NASIONAL 

TAHUN 2009-2013 

(PERSEN) 

Indikator 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013* 

Rasio kecukupan modal 

(CAR) 

17,4 17,2 16,1 17,4 18,7 

Rasio kredit bermasalah 

(NPL) 

3,3 2,6 2,2 1,9 2,0 

Rasio pinjaman terhadap 

simpanan (LDR) 

72,9 75,2 79,0 83,6 85,8 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia 

Keterangan : per Mei 2013 
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Fungsi utama intermediasi perbankan berjalan cukup baik 

tercermin dari peningkatan rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to 

deposit ratio-LDR). Rasio tersebut cenderung meningkat dari 75,2 

persen pada akhir tahun 2010 menjadi 85,8 persen pada bulan Mei 

2013. 

Sementara itu, penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) oleh perbankan terus mengalami peningkatan 

dengan pertumbuhan sebesar 15,7 persen (y-o-y) pada Mei 2013. 

Secara nominal, kredit UMKM pada Mei 2013 mencapai Rp558,5 

triliun. Di sisi lain, pembiayaan melalui perbankan syariah terus 

menunjukkan peningkatan pesat. Pada bulan Mei 2013 indikator rasio 

pembiayaan terhadap simpanan (financing to deposit ratio) mencapai 

120,0 persen. Sementara itu kualitas pembiayaan perbankan syariah 

yang ditunjukkan dengan rasio pembiayaan bermasalah (non 

performing financing-NPF) cenderung stabil yang berada pada kisaran 

3,0 persen. 

 Terkait dengan pembiayaan mikro, kredit yang disalurkan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) tumbuh sebesar 21,1 persen (y-o-y) dari 

Rp.45,5 triliun pada bulan Mei 2012 menjadi Rp.55,0 triliun pada 

akhir Mei 2013. Penghimpunan dana masyarakat pada BPR tumbuh 

sebesar 14,1 persen (y-o-y) dari Rp.47,0 triliun menjadi Rp.56,4 triliun 

pada periode yang sama. Dengan perkembangan tersebut, LDR BPR 

adalah 83,6 persen pada Mei 2013. Kualitas kredit mengalami 

peningkatan yang ditunjukkan oleh menurunnya rasio NPL hingga 

mencapai 5,1 persen pada bulan Mei 2013. Rasio NPL tersebut telah 

mendekati ketentuan rasio NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

yaitu 5,0 persen. 

Kinerja pasar modal Indonesia masih menunjukkan tren positif 

di tengah gejolak krisis Eropa dan perekonomian global. Indeks harga 

saham gabungan  yang berada pada level 3.821,9 pada akhir Desember 

2011, sempat meningkat hingga mencapai level 5.000 pada 18 April 
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yang ditunjukkan oleh meningkatnya aset IKBB dari tahun ke tahun. 

Aset perusahaan asuransi pada tahun 2012 tumbuh sebesar 18,2 

persen (y-o-y), sementara aset perusahaan pembiayaan dan dana 

pensiun juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 17,3 persen 

dan 11,9 persen (y-o-y). Selanjutnya selain ketiga sektor di atas, 

sektor IKNB lainnya, seperti modal ventura, perusahaan pembiayaan 

infrastruktur, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor 

dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan juga mengalami 

peningkatan aset. 

Dalam rangka menunjang stabilitas dan pengembangan sektor 

keuangan, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang (TPPU) di Indonesia terus dilakukan. Selama Januari-

Mei 2013 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) telah menerima sebanyak 15,4 ribu laporan transaksi 

keuangan mencurigakan (LTKM) atau meningkat sebesar 23,8 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan 

LTKM selama Januari-Mei 2013, hanya sebanyak 40,9 persen LTKM 

mengindikasikan tindak pidana, dan sebanyak 59,1 persen LTKM 

tidak mengindikasikan tindak pidana. Dari jumlah tersebut, indikasi 

tindak pidana asal penipuan sebanyak 75,4 persen, korupsi 11,3 

persen, dan narkotika 6,0 persen. 

Selama Januari-Mei 2013, PPATK telah menyampaikan 

kepada Penyidik sebanyak 104 hasil analisis (HA) dengan jumlah 

LTKM terkait sebanyak 255 laporan. Berdasarkan HA selama 

Januari-Mei 2013, dugaan tindak pidana korupsi masih menjadi 

tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 74 HA (71,2 

persen). Dugaan tindak pidana korupsi yang terindikasi dalam HA 

pada Januari-Mei 2013 mengalami peningkatan sebesar 25,4 persen 

dibandingkan jumlah selama periode yang sama tahun 2012, 

sedangkan dugaan tindak pidana penipuan mengalami penurunan 

sebesar 16,7 persen.  
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Pada tanggal 13 Maret 2013, telah disahkan UU No.9/2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan 

Terorisme. Dengan disahkannya UU tersebut, maka dimungkinkan 

untuk mencegah tindak pidana pendanaan terorisme dengan 

memblokir sumber pendanaan. Selanjutnya, untuk meningkatkan 

efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU, telah diselesaikan 

draft RUU Perampasan Aset untuk selanjutnya dibahas di DPR. 

Penyusunan draft RUU tersebut dimaksudkan memperkuat sistem 

hukum yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil 

tindak pidana tanpa tuntutan pidana (no-conviction based forfeiture) 

dalam perkara pidana. Penyusunan draft RUU tersebut sejalan dengan 

rekomendasi ke-3 Financial Action Task Force atau Revised 40+9 

Recommendations, yang merupakan standar internasional di bidang 

pencegahan dan pemberantasan TPPU. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Kondisi dan kinerja sektor keuangan secara umum relatif 

membaik dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat 

beberapa tantangan dan gejolak yang perlu disikapi guna lebih 

mengoptimalkan peran sektor keuangan terhadap pembangunan 

nasional. 

Tertundanya kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi 

menjadi salah satu pertimbangan lembaga pemeringkat internasional 

Standard & Poor's, menurunkan peringkat utang Indonesia dari posisi 

BBB- positive outlook ke posisi BB+ stable outlook, yang berarti 

Indonesia turun dari level layak investasi (investment grade). 

 Selain itu, pada awal Juni 2013 nilai tukar rupiah sempat 

mengalami tekanan yang merupakan respon negatif pasar terhadap 

belum adanya kepastian kebijakan terkait BBM bersubsidi. Oleh 

karena itu, dengan telah ditetapkannya kebijakan pengurangan subsidi 

BBM diharapkan akan berdampak positif terhadap peringkat utang 

Indonesia dan nilai tukar rupiah. 



 

5-64 BAB 5 EKONOMI 

 

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan untuk menjaga 

kesinambungan stabilitas sektor keuangan. Oleh karenanya, 

koordinasi intensif antara pemerintah, otoritas moneter, dan lembaga 

pengawas jasa keuangan harus terus ditingkatkan terutama dari segi 

kualitasnya. Dari sisi pemerintah, penerapan kebijakan penyesuaian 

harga BBM bersubsidi menjadi tantangan yang harus dilaksanakan 

melalui sosialisasi yang baik serta disertai dengan pelaksanaan 

program-program kompensasi bagi masyarakat miskin. Mengingat 

kebijakan tersebut juga memiliki potensi adanya peningkatan inflasi 

dalam jangka pendek, maka koordinasi kebijakan dengan otoritas 

moneter mutlak perlu dilakukan.  

Dari sektor perbankan, naiknya suku bunga Fasilitas BI dan BI 

rate masing-masing sebesar 25 basis poin pada 11 dan 13 Juni 2013 

yang merupakan respon BI atas adanya tekanan nilai tukar dan inflasi, 

berpotensi untuk mendorong naiknya tingkat suku bunga kredit 

perbankan. Fungsi intermediasi perbankan sendiri sejauh ini masih 

belum optimal karena masih tingginya Net Interest Margin (NIM). 

Sementara itu, peningkatan daya saing perbankan nasional masih 

perlu terus ditingkatkan dengan mendorong perbankan meningkatkan 

efisiensi biaya operasi. 

Di sektor keuangan syariah, peran industri keuangan syariah di 

tingkat nasional masih relatif terbatas, dimana aset perbankan syariah 

hanya 3,6 persen dari total aset perbankan nasional. Hal itu 

disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu: (1) Pemahaman 

publik yang belum menyeluruh dan mendalam tentang produk 

keuangan syariah; (2) Jumlah SDM keuangan syariah yang belum 

memadai; dan (3) Pasar keuangan syariah (pasar sukuk, pasar saham, 

dll) yang belum berkembang. Potensi perkembangan ke depan 

keuangan syariah masih besar, sehingga perlu dilakukan upaya 

bersama dan komprehensif oleh seluruh pemangku kebijakan terkait 

keuangan syariah. Hal tersebut menegaskan perlunya segera disusun 
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rencana induk atau arsitektur keuangan syariah yang meliputi seluruh 

jenis industri keuangan syariah baik perbankan, asuransi, pasar modal 

syariah maupun sukuk, termasuk keuangan mikro berbasis syariah. 

Pada sektor pembiayaan mikro, dengan telah diterbitkannya 

UU No.1/2013 tentang LKM menjadi angin segar bagi upaya 

peningkatan pembiayaan usaha mikro. Meski begitu masih terdapat 

tantangan dan persoalan di sektor pembiayaan mikro yaitu: (1) 

Perlunya turunan UU LKM tersebut ke dalam aturan yang 

implementatif; (2) Program-program kredit maupun inisiatif–inisiatif 

kebijakan sistem keuangan inklusif yang dilakukan berbagai 

kementerian dan pemerintah daerah saling tumpang tindih dan 

kontradiktif; (3) Belum optimalnya diversifikasi skema pembiayaan; 

dan (4) Belum memadainya peran fasilitator UMKM. Upaya-upaya 

untuk menjawab dan mengatasi persoalan tersebut dilakukan seperti 

misalnya dengan mempercepat penyelesaian peraturan turunan dari 

UU LKM serta perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga 

pemerintah yang terkait dengan program keuangan mikro. 

Meskipun aset IKBB terus mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun, namun peranannya masih sangat kecil dibandingkan dengan 

sektor perbankan. Ini merupakan tantangan besar untuk meningkatkan 

kedalaman sektor keuangan nasional. Dengan dimulainya 

pengawasan sektor keuangan kepada lembaga OJK mulai tahun ini, 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja industri keuangan bukan 

bank. Upaya peningkatan peran dan kinerja IKBB perlu dilakukan 

melalui sisi penawaran maupun sisi permintaan. 

Dengan semakin berkembangnya inovasi produk dan layanan 

di sektor keuangan baik oleh perbankan, industri keuangan bukan 

bank maupun keuangan mikro serta integrasi produk perbankan dan 

non perbankan, maka modus dan ancaman terjadinya tindak pidana 

pencucian uang dan pendanaan terorisme juga terus meningkat. Hal 

tersebut bisa menjadi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan 

dan pengembangan sektor keuangan secara menyeluruh. Guna 
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meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU, 

maka proses penyusunan RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas 

perlu mendapat prioritas. 

5.10 JAMINAN SOSIAL 

Kebijakan 

Perlindungan sosial yang komprehensif terdiri dari jaminan dan 

bantuan sosial. Berbeda dengan bantuan sosial, jaminan sosial, yang 

sering disebut sebagai asuransi sosial, dilaksanakan dengan prinsip 

pengumpulan risiko dan solidaritas, dimana risiko yang dihadapi 

sebagian kecil masyarakat, misalnya sakit, kecelakaan, atau usia 

lanjut, ditanggung bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Untuk 

itu, jaminan sosial bersifat universal dan ditujukan untuk seluruh 

masyarakat. 

Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

merupakan amanat dari amandemen UUD 1945 Pasal 28dan Pasal 34. 

Sebagai tindak lanjut, telah disahkan UU No.40/2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan penyelenggaraan 

Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, 

Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.   Selain itu, telah disahkan 

pula UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(UU BPJS) yang mengamanatkan transformasi kelembagaan 

penyelenggara asuransi milik negara, yaitu PT Askes, PT Jamsostek, 

PT Taspen, dan PT Asabri, menjadi institusi baru yang 

menyelenggarakan program-program jaminan sosial, yaitu BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS akan memiliki status 

sebagai badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung 

kepada Presiden. 

Komitmen di atas telah dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 

melalui fokus prioritas Penataan Kelembagaan SJSN, yang kegiatan 

utamanya meliputi penataan BPJS, dan Dewan Jaminan Sosial 
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Nasional (DJSN), serta menyusun berbagai peraturan turunan UU 

SJSN dan UU BPJS, serta melakukan berbagai studi yang 

mendukungpenataan SJSN. 

Hasil Pelaksanaan 

Peraturan yang telah ditetapkan hingga saat ini adalah PP 

No.101/ 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan. Sementara peraturan yang 

sedang dalam proses pembahasan mencakup: (1) RPP Aset dan 

Liabilitas BPJS Kesehatan; (2) RPP Tata Cara Hubungan BPJS 

dengan Lembaga Pemerintah dan Organisasi atau Lembaga Lain; (3) 

RPerpres tentang Besaran Iuran Jamkes; (4) RPerpres tentang Tata 

Cara Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS; dan (5) 

Revisi Perpres tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja, Tata 

Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota DJSN.   

Keseluruhan peraturan tersebut dijadwalkan selesai pada bulan 

Oktober 2013. 

Saat ini tengah dilakukan finalisasi besaran iuran jaminan 

kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran, dan iuran peserta 

pekerja penerima upah, yang terdiri dari PNS, anggota TNI, anggota 

Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri, 

serta penerima pensiun, antara pemberi kerja, dan peserta pekerja.   

Penentuan iuran ini harus sejalan dengan strategi perluasan cakupan 

universal jaminan kesehatan. 

 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak   Lanjut 

Tantangan terbesar dalam proses transformasi BPJS adalah 

koordinasi antarinstitusi dalam penyusunan dan sinkronisasi regulasi, 

serta transformasi pelaksanaan program Jamkesmas; Jamkesda; 

jaminan kesehatan TNI/Polri dan veteran; serta jaminan kesehatan 

lainnya yang dikelola oleh PT Askes, ke dalam satu pengelolaan. 

Selain itu, BPJS Kesehatan memiliki tantangan meraih cakupan 



 

5-68 BAB 5 EKONOMI 

 

universal, khususnya dalam menjangkau pekerja sektor informal yang 

saat ini masih sekitar 60,0 persen dari angkatan kerja.  Beragamnya 

karakteristik pekerja informal dan keterbatasan pemahaman 

masyarakat terhadap konsep asuransi merupakan kendala dalam 

meningkatkan cakupan jaminan kesehatan.  Lebih lanjut, sarana dan 

prasarana pendukung seperti ketersediaan dan kualitas fasilitas 

kesehatan, obat, perlengkapan medis, dan tenaga kesehatan, terutama 

di daerah-daerah tertinggal dan terpencil masih banyak yang harus 

diperbaiki dalam melindungi status kesehatan masyarakat. 

Untuk itu, tindak lanjut yang diperlukan antara lain mencakup 

koordinasi yang lebih intensif untuk harmonisasi dengan peraturan 

dan regulasi yang telah ada sebelumnya, seperti UU Dana Pensiun, 

UU Jamsostek, UU Pokok Kepegawaian, UU Pemerintah Daerah, UU 

Ketenagakerjaan, UU Kesejahteraan Sosial, dan UU Penanganan 

Fakir Miskin; dan sosialisai yang lebih intensif agar masyarakat 

semakin memahami pentingnya jaminan sosial. 
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BAB 6  
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) perlu 

menjadi perhatian utama dalam menjawab berbagai permasalahan 

pembangunan bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai 

peran penting bagi upaya pencapaian kemajuan bangsa dan 

kesejahteraan rakyat.  Namun demikian, pembangunan iptek hanya 

akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, 

jika produk yang dihasilkan bisa didayagunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan 

nyata baik yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. 

Kebijakan 

Pembangunan iptek diarahkan pada pelaksanaan dua prioritas 

sebagai berikut.  

Pertama, Penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan 

ketiga unsurnya, yaitu: (1) Penataan kelembagaan iptek, dengan hasil 

terbangunnya tata kelola penelitian dan pengembangan (litbang) 

yang efisien dan efektif yang mampu mendorong kreativitas dan 

profesionalisme masyarakat iptek, serta membangun kesadaran iptek 

dan partisipasi masyarakat; (2) Penguatan sumber daya iptek, dengan 

hasil terbangunnya pusat-pusat keunggulan pengetahuan regional dan 

tematis yang kompeten mendukung pemenuhan kebutuhan strategis 
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nasional yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) riset yang 

kompeten dengan sarana prasarana riset yang memadai; serta (3) 

Penataan jaringan iptek, dengan hasil terbangunnya pola hubungan 

kerja sama antarlembaga litbang (lemlit), antara lemlit dengan 

perguruan tinggi, dan dengan industri/masyarakat pengguna. 

Kedua, Peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan 

iptek (P3 iptek) untuk bidang keilmuan yang digariskan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yakni 

bidang keilmuan yang mendukung ketahanan pangan; ketahanan 

energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi 

pertahanan, teknologi kesehatan; serta pengembangan teknologi 

material maju.   

Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang bernilai 

tambah tinggi dan berkelanjutan, pembangunan iptek juga harus 

terintegrasi dengan pembangunan nasional secara keseluruhan 

termasuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Dengan 

integrasi yang baik, pembangunan iptek bisa ditingkatkan secara 

signifikan. Melalui Sistem Inovasi Nasional (SINas) dan Sistem 

Inovasi Daerah (SIDa), telah dibangun koordinasi sesama pelaku 

iptek di LPNK Ristek, litbang pemerintah dan perguruan tinggi, agar 

hasil-hasil riset dapat memberikan nilai tambah atau kemanfaatan 

nyata bagi masyarakat luas. 

Hasil Pelaksanaan 

Penguatan Sistem Inovasi Nasional. Dalam rangka penataan 

kelembagaan iptek, telah ditetapkan Peraturan Bersama antara 

Menristek dan Mendagri No.03/2012 dan No.36/2012 tentang 

Penguatan SIDa yang bertujuan mengatur kebijakan penguatan, 

penataan unsur dan pengembangan SIDa secara terkoordinasi, agar 
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dapat menjadi sebuah instrumen untuk memperkuat peran iptek 

dalam sistem inovasi di daerah. Lebih lanjut, telah ditetapkan pula 

Permenristek No.1/2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan 

Pengembangan Kepada Badan Usaha, serta Permenristek No.8 /2012 

tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan 

Instansi Pemerintah yang Berwenang Memberikan Izin Kegiatan 

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya. 

Perhatian terhadap sarana dan prasarana iptek  diwujudkan 

dengan telah dioperasikannya Laboratorium Terpadu BPPT di 

Puspiptek–Serpong pada tahun 2012. Beroperasinya laboratorium ini 

meningkatkan kemampuan memberikan layanan teknologi bagi 

industri.  

Sumber daya manusia iptek yang berada di lembaga litbang 

pemerintah dan mengikuti jalur karier sebagai fungsional peneliti, 

hingga triwulan I 2013 berjumlah 8.148 orang (Tabel 6.1). 

TABEL 6.1 

JUMLAH FUNGSIONAL PENELITI TAHUN 2009-2013 

(ORANG) 

Jenjang Peneliti 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013* 

Peneliti Pertama 2.098  1.907  2.002  2.197  2.276  

Peneliti Muda 2.091  1.959  2.064  2.176  2.253  

Peneliti Madya 2.668  2.593  2.562  2.629  2.555  

Peneliti Utama 837  775  977  1.083  1.064  

Profesor Riset 192  244  256  270  267  

Jumlah  7.886 7.478  7.861  8.355  8.415  

Sumber: LIPI 

Catatan: *) Bulan Mei 2013 

Upaya untuk meningkatkan pendidikan tenaga peneliti di 

lembaga penelitian nonkementerian dilakukan dengan memberikan 

beasiswa untuk jenjang S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar 

negeri. Hingga tahun 2012, jumlah penerima beasiswa yang telah 
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lulus mencapai 100 orang dengan perincian 67 orang lulus S2 dan 33 

orang lulus S3 (Tabel 6.2). 

TABEL 6.2 

KINERJA BEASISWA PENELITI DI LINGKUNGAN LPNK 

TAHUN 2010-2012 

(ORANG) 

Jenjang Pendidikan 
Tahun 

2010*) 2011 2012 

Magister – S2 24 6 37 

Doktor – S3 24 7 2 

Total 48 13 39 

Sumber: Kementerian Ristek  

Catatan: *) Kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya 

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan iptek, 

serta akumulasi dan pendayagunaan sumber daya iptek juga 

didukung oleh capaian dalam pilar jaringan iptek yang signifikan. 

Capaian tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan 

lembaga iptek di Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan 

berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan (P3) 

Iptek. Secara umum hasil P3 iptek di masyarakat dapat ditunjukkan 

oleh besarnya kekayaan intelektual yang didaftarkan legalitasnya 

melalui paten.  

Perkembangan permohonan paten dari luar negeri masih 

dominan, namun permohonan paten dari dalam negeri mencatat 

pertumbuhan yang cukup baik, yaitu dari 662 pada tahun 2009 

menjadi 830 pada tahun 2012. Permohonan paten hasil program 

insentif riset juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik yaitu 

dari 12 pada tahun 2009 menjadi 30 pada tahun 2012 (Tabel 6.3). 
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TABEL 6.3 

PERMOHONAN PATEN TAHUN 2009-2012 

(BUAH) 

Permohonan Paten dari 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1. Dalam Negeri - PCT 2 19 8 10 

2. Dalam Negeri – Non-PCT 413 497 533 601 

3. Dalam Negeri - Sederhana 247 251 236 219 

Jumlah Dalam Negeri 662 767 777 830 

4. Luar Negeri - PCT 3.761 4.596 4.839 5.471 

5. Luar Negeri – Non-PCT 342 401 458 680 

6. Luar Negeri - Sederhana 38 38 56 51 

Jumlah Luar Negeri 4.141 5.035 5.353 6.202 

Hasil Program Insentif Riset 12 10 28 30 

Sumber: Statistik Permohonan Paten, 2012 dan Kementerian Ristek 

Rincian hasil P3 iptek menurut bidang keilmuan (sebagai hasil 

litbang strategis) disajikan dalam bagian berikut ini. 

Dalam aspek ketahanan pangan, pada tahun 2012 telah 

dihasilkan 3 varietas padi dengan nama Mugibat, Sulutan Unsrat 1 

dan 2; calon varietas kedelai dengan nama Gama Sugen 1 dan 2; 

galur harapan kacang hijau dengan nama Muri; dan sorgum dengan 

nama Pahat.  

Selain itu, dikembangkan benih unggul berbasis biologi 

molekuler (tahan terhadap perubahan iklim), yaitu: (1) Galur padi 

gogo toleran kekeringan, tahan penyakit blas dan toleran cekaman 

aluminium (INPAGO LIPI Go 1 dan 2), saat ini telah  digunakan 

oleh petani di daerah Sukabumi, Lampung dan Ngawi; (2) Galur padi 

gogo toleran kekeringan daya hasil tinggi Var 3 dan Var 4; (3) 

Varietas unggul umbi pengganti beras dengan teknik mutasi radiasi 

yang menghasilkan 1 varietas singkong ber-beta karoten tinggi dan 2 

varietas kentang hitam lokal (Sangian) dan varietas hasil pemuliaan.  

Hasil lainnya adalah formula pupuk organik Sesbania yang 

secara rata-rata dapat mengurangi penggunaan pupuk urea sebanyak 
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50 persen dan mampu meningkatkan produksi padi 10-15 persen. 

Teknologi ini dalam proses pengajuan hak paten. Selain itu, 

dihasilkan pula pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia (POH) 

dengan nama Beyonic
-LIPI

, yang pada tahun 2012 telah diaplikasikan 

di Cimelati dan Malinau sehingga dapat mengurangi penggunaan 

pupuk kimia sampai 50 persen dengan hasil yang meningkat. 

Keberhasilan ini telah memicu pemerintah daerah seperti Kampar, 

Ngawi, Cilacap dan Bali untuk mengaplikasikan pupuk Beyonic
-LIPI

 

di daerahnya. Untuk 2013, dilakukan perluasan wilayah aplikasi, 

penyediaan starter dan kontrol kualitas pupuk. 

Pengembangan dan penerapan teknologi pupuk berimbang  

dilakukan dengan membangun: (1) Pilot project SRF NPK dan 

Mineral kapasitas 10 ribu ton/tahun untuk diaplikasikan di industri; 

dan (2) Pilot Plant Produksi Pupuk Hayati Majemuk dan Pupuk 

Organik BCOF. 

Dalam aspek energi, khususnya energi baru terbarukan 

dilakukan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan 

daerah tertinggal khususnya di Kepulauan Marampit Kabupaten 

Talaud Sulawesi Utara berupa prototipe energi listrik alternative 

hybrid kincir angin dan solar panel.  

Berkaitan dengan energi dan ketenagalistikan telah dilakukan: 

(1) Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro 

percontohan 20 KW di Desa Cikadu, Kabupaten Cianjur yang 

mampu menerangi 175 kk dan fasilitas umum (masjid dan sekolah); 

(2) Pengembangan pilot project PLTP Skala Kecil 3 MW di 

lapangan panas bumi Kamojang;  (3) Pengembangan pembangkit 

listrik tenaga gas batubara (PLTGB) dengan realisasi pilot plant 

PLTGB 200 KWe, advokasi dan supervisi PLTGB komersial, 

supervisi tar upgrading menjadi bahan bakar minyak (BBM) sintetis, 

kajian bersama teknologi gasifikasi batubara, dan advokasi teknologi 

gasifikasi; (4) Persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga 

nuklir (PLTN), diantaranya melalui: (a) Penyusunan Pedoman 
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Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional; (b) 

Sosialisasi PLTN, yang salah satunya dilakukan melalui jajak 

pendapat untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap 

pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi alternatif terhadap 

sampel 5.000 responden pada tahun 2012. Diperoleh hasil 52,9 

persen menerima; 24,3 persen menolak; dan 22,8 persen tidak tahu. 

Pada tahun 2013, kegiatan ini terus dilakukan dengan strategi fokus 

pada lokasi studi penyiapan infrastruktur tapak PLTN di Bangka 

Belitung; (5) Pengkordinasian pengembangan standar tentang kriteria 

hemat energi produk kelistrikan (tanda hemat energi, kriteria hemat 

energi lampu swa-ballast, kriteria hemat energi refrigerator, kriteria 

hemat energi AC) dan pengembangan standar manajemen energi. 

Sebagai upaya mencari alternatif bahan bakar cair (bioetanol) 

telah dibangun fasilitas pilot plant bioetanol generasi ke-3 berbasis 

limbah lignoselulosa dan dilakukan pengembangan serta penguasaan 

teknologinya. Teknologi pretreatment dan hidrolisis lignoselulosa 

telah terkuasai. Pengembangan sistem uji untuk mendukung 

pemakaian bahan bakar nonminyak bumi dan mencari alternatif 

bahan bakar dari bahan nonpangan juga terus dikembangkan. Pada 

tahun 2012, telah dikembangkan teknologi untuk menghasilkan 

etanol dari pulp tandan kosong kelapa sawit dengan kemurnian 

mencapai 99 persen. Produk ini akan diujicoba pada mesin 

kendaraan di tahun 2013. Selain itu, juga dikembangkan sistem dan 

metode pengujian kompor gas dimetil eter serta pengujian converter 

kit BBM ke bahan bakar gas. 

Terkait aspek kesehatan dan obat, pada tahun 2012 telah 

terbentuk: (1) Konsorsium Vaksin TB, yang terdiri dari UGM, UI, 

UNPAD, ITB, UNAIR, UNHAS, Litbangkes dan PT. Biofarma; (2)  

Konsorsium Vaksin Dengue, yang terdiri dari UGM, UI, UNAIR, 

LBM Eijkman, LIPI, BPPT, Litbangkes dan PT. Biofarma; (3)  

Konsorsium Vaksin Hepatitis B, yang terdiri dari LBM Eijkman, 

Universitas Al-Azhar, BPPT, dan PT. Biofarma. Ketiga konsorsium 
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tersebut  telah mengembangkan beberapa teknologi antara lain 

pengembangan sejumlah vaksin, teknik pasteurisasi radiasi, 

pengembangan dan uji coba prototipe telehealth, sistem 

pengkonversi citra digital fungsi faal tubuh, rancang bangun 

monitoring pasien, pemanfaatan cairan pleura dan sebagainya. 

Selain itu, pada tahun 2012 juga dihasilkan 12 paket penelitian 

untuk meningkatkan iptek unggulan di bidang kesehatan dan obat 

dalam bidang: (1) Kelainan protein membran sel darah merah; (2) 

Pemetaan genom dan pemanfaatan informasi genetik patogen 

penyakit infeksi baru timbul; (3) Keanekaragaman genom manusia 

Indonesia dan penyakit; (4) Mitokondria dan penyakit terkait gaya 

hidup; (5) Mitokondria dan penyakit infeksi; (6) Keanekaragaman 

genetik virus hepatitis B dan C di Indonesia; (7) Patogenesis molekul 

infeksi malaria dan kaitannya dengan respons inang; (8) 

Pengembangan dan penerapan teknologi identifikasi DNA Forensik; 

(9) Pengembangan pemanfaatan data mining untuk kedokteran 

molekul; (10) Pengembangan kemampuan diagnosis kelainan 

kromosom dengan teknologi sitogenetik molekul dan diagnosis 

molekul; (11) Dasar molekul dan resistensi parasit terhadap obat 

malaria: identifikasi target kemoterapi baru dengan teknik 

biomolekul; (12) Defek molekul serta patomekanisme mutasi 

thalassemia dan hemoglobinopati. 

Model konsorsium riset nasional bidang obat herbal juga terus 

dikembangkan dengan pertimbangan belum adanya produk obat 

herbal nasional, yang ada baru merupakan produk hilir atau di bawah 

lisensi, sehingga daya saing nasional di bidang obat herbal sangat 

lemah. Berbagai bahan aktif untuk obat dan kit diagnostic dari 

sumber daya alam (SDA) Indonesia terus dikembangkan, yaitu inulin 

dari umbi dahlia.  

Dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 

dicanangkan Program OSS Start Up Capital yang memberikan 

insentif kepada para pengembang software dengan mekanisme 
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kompetisi. Pada tahun 2012, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

alih teknologi OSS berbasis SIDa masih dilaksanakan meski dengan 

jumlah lokasi yang terbatas yaitu Kota Malang dan Kota Banjarbaru. 

Pengkajian dan penerapan TIK diantaranya menghasilkan prototipe 

USG Multi Channel Technology dan teknologi kunci dalam 

pembuatan USG; prototipe E-Voting yang sudah diuji coba pada 

pilkada kabupaten, pada beberapa TPS, dalam fungsi  mendukung  

pemungutan suara secara konvensional.  

Berkaitan dengan pengembangan satelit LAPAN, 

pengintegrasian satu unit satelit LAPAN-A2/ORARI yang dikenal 

dengan proses Assembly Integration and Test  dapat diselesaikan dan 

dalam kondisi siap terbang tahun 2012. Pada tahun 2013 sedang 

dikembangkan satelit ketahanan pangan (Lapan-A3) bekerjasama 

dengan IPB. Satelit ini menitikberatkan pada misi utama ketahanan 

pangan nasional dengan menerapkan kemampuan kamera push-

broom 4-band multispectral Imager. Satelit ini nantinya akan 

digunakan untuk pengamatan daerah pertanian, persawahan juga 

daerah produksi perikanan. 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang 

udara, antisipasi pertumbuhan jumlah penerbangan, meningkatkan 

keselamatan penerbangan dan meningkatkan kemandirian bangsa 

dalam teknologi pengelolaan ruang udara Indonesia, dikembangkan 

CNS/ATM (Communications, Navigation, Surveillance/Air Traffic 

Management). Pengembangan ATM Automation dan sistem untuk 

pemantauan rute yang aman dan efisien, dilakukan pemerintah 

bersama-sama dengan airliner, dan industri. 

Koordinasi pengembangan skema sertifikasi peralatan 

telekomunikasi untuk mendukung produk TIK nasional guna 

mengantisipasi dan memanfaatkan peluang dari APEC Mutual 

Recognition Arrangement for Conformity Assessment of 

Telecommunications Equipment  dan ASEAN Telecommunication 

Regulators Council Mutual Recognition Arrangement juga 
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dilakukan. Begitu pula dengan pengembangan standar 

electromagnetic compatibility (EMC) untuk emisi dan imunitas 

peralatan telekomunikasi.  

  Dalam aspek transportasi, telah berhasil dilakukan 

pengembangan Computer Based Interlocking (CBI) yang merupakan 

bagian terpenting dari sistem persinyalan listrik kereta api. Computer 

Based Interlocking berfungsi sebagai otak yang mengendalikan 

operasi sistem persinyalan listrik menggantikan peran 

electromagnetic relay yang secara bertahap telah ditinggalkan. 

Pengembangan CBI didasarkan pada kenyataan bahwa produk CBI 

dari vendor luar negeri masih menjadi andalan sistem persinyalan di 

Indonesia. Hasil yang telah dicapai adalah prototipe CBI sesuai 

dengan stasiun yang direncanakan, dan pada tahun 2012 

diimplementasikan di Stasiun Gumilir Cilacap.  

Telah berhasil pula dikoordinasikan pengembangan teknologi 

Automatic Train Protection (ATP) yaitu suatu teknologi keselamatan 

kereta api yang merupakan kelanjutan dari pengembangan CBI, yang 

berfungsi sebagai sistem perlindungan lalu lintas kereta api. Kegiatan 

fasilitasi pengembangan ATP ini telah menghasilkan model inovasi 

teknologi ATP (prototipe skala laboratorium) yang terdiri dari 

computer on board unit dan driver machine interface. Kegiatan 

selanjutnya pada tahun 2013 adalah fasilitasi pengembangan ATP 

skala industri. Pengembangan desain kendali dan rekomendasi 

perkeretaapian diarahkan pada pengembangkan perangkat sistem 

monitoring block section yang dapat diintegrasikan dengan sistem 

monitoring pergerakan kereta api, sehingga dapat dilakukan proteksi 

kereta api dan supervisi pergerakan secara otomatis untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan kereta api.  

Selain itu, telah dikembangkan sistem pencitraan peti kemas 

dengan teknik serapan sinar gamma untuk verifikasi dan validasi isi 

peti kemas secara otomatis. Keuntungan teknik ini adalah tidak 

diperlukan daya listrik, khususnya untuk sumber radiasi gamma, 
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karena sumber tersebut sudah memancarkan radiasi dengan 

sendirinya, sehingga efisiensi dapat lebih ditingkatkan; tidak 

diperlukan maintenance untuk sumber radiasi gamma, karena  

mempunyai waktu paruh yang sangat lama, untuk Co
60

 mempunyai 

waktu paruh ±5 tahun dengan energi radiasi gamma 1.7 MeV dan 

1.33 MeV sedangkan Cs
137

 waktu paruhnya ±30 tahun dan energi 

radiasi gamma 0.600 KeV. 

Dalam aspek pertahanan dan keamanan, dilakukan koordinasi 

dalam perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan 

penerapan teknologi pertahanan dan keamanan, melalui sinergi K/L, 

lemlit, perguruan tinggi, serta BUMN. Pada tahun 2012 kolaborasi 

riset ini telah berhasil mengembangkan roket D-230 RX-1220 

dengan diameter 122 mm, dan jarak jangkau sekitar 24 km. Selain 

itu, dikembangkan juga roket D-230 RX-2020 dengan diameter 200 

mm, dan jarak jangkau sekitar 36 km. Sedangkan untuk 

pengembangan sistem elektronika dan kontrol di tahun 2012, telah 

dilakukan pengembangan Bus Terminal Server RBU, Simulator 

Source Station, Software Interfacing, Software Firing Control RBU, 

Software Tactical Management ASW. 

Dalam rangka Program 1000 Roket Pertahanan (Rhan), saat 

ini sudah diproduksi jenis roket dengan jarak jangkau 14 km, dan 

selanjutnya akan dilakukan uji terbang roket dengan jangkauan 20 

km dan 40 km, bahkan akan terus dikembangkan hingga mampu 

mencapai jangkauan sampai 300 km. Roket jangkauan 300 km ini 

merupakan derivat dari roket yang sedang dikembangkan oleh 

LAPAN. 

Pada tahun 2012, telah dilakukan pengembangan roket 

komponen utama RPS yaitu RX-550 dan 11 jenis roket lainnya, baik 

roket padat maupun cair. Demikian pula telah diuji statik terhadap 9 

jenis roket, uji terbang 4 jenis roket termasuk roket D-122 dan D-

230. Di tahun 2013, akan dilanjutkan uji statik, uji terbang serta 

melakukan litbang lanjutan agar roket dan derivatnya dapat terus 
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dimanfaatkan oleh pengguna. Pengembangan roket sonda RX-550 

(integrasi dan uji statik) juga akan dilakukan dengan didukung 

kerjasama pengembangan nosel dengan Ukraina, sedangkan muatan 

sonda dilaksanakan dalam kerjasama dengan Jerman (TU Berlin).  

Produksi  Radar Pengawas Pantai Isra (Indonesian Sea Radar) 

dilakukan untuk mengawasi/memonitor pergerakan kapal-kapal laut, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengamankan 

wilayah perairan RI. Radar ini telah dipasang dan diuji coba di 

daerah Cikoneng, Banten. Berbagai inovasi telah dilakukan untuk 

mengurangi ketergantungan komponen/modul dari luar negeri. Telah 

dilakukan kerjasama untuk bidang radar ini dengan berbagai institusi 

di dalam dan luar negeri.  

Perancangan sistem dan metode pengujian EMC untuk 

peralatan telekomunikasi hankam telah dilakukan. LIPI juga 

mengkaji kelayakan metode Advanced Oxidation Processes untuk 

pengolahan limbah cair produksi khususnya bahan peledak. Untuk 

membantu para prajurit dalam memanfaatkan tumbuhan Indonesia 

sebagai pangan dan obat herbal darurat (field survival), telah dirintis 

adanya fasilitas koleksi tumbuhan untuk survival dalam bentuk 

Arboretum di situs laboratorium Nubika (Nuklir-Biologi-Kimia) 

Direktorat Zeni Angkatan Darat. Manuskrip untuk buku panduan 

yang mendeskripsikan sebanyak 42 jenis tumbuhan juga telah dibuat. 

Database informasi jenis tumbuhan untuk survival sebagai 

referensi/buku panduan juga dikembangkan.  

Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) juga dikembangkan untuk 

berbagai keperluan pemantauan dari udara, seperti pemetaan, 

pemantauan kebakaran hutan, mitigasi bencana, pencarian korban 

hingga keperluan militer, dengan membawa terbang berbagai 

peralatan seperti kamera, alat pengintai dan sejenisnya. Pada tahun 

2012, pengembangan Pesawat Nir Awak sesuai dengan target 

berupa: (1) Prototipe  PUNA  Wulung dengan load factor 7,6 G 

untuk modifikasi cuaca, dan terbang autopilot sejauh 85 km dan 
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ketinggian 10 ribu feet; (2) Demo flight PUNA Wulung di Lanud 

Halim. 

Terkait aspek material maju, rendahnya penelitian, 

pengembangan, dan penerapan material maju di Indonesia 

mengakibatkan lambannya laju penelitian, penerapan dan 

pengembangan iptek sehingga berdampak pada daya saing dan 

pertumbuhan ekonomi bangsa. Peningkatan litbangrap material maju 

di Indonesia harus dibangun melalui sinergi yang sistematis. Salah 

satunya melalui konsorsium riset sistem inovasi penelitian, 

pengembangan dan penerapan iptek bidang material maju.  

Pada tahun 2012 dilakukan penyempurnaan model konsorsium 

riset dengan: (1) Uji coba konsorsium riset penguatan SINas material 

maju pengembangan material silikon untuk pembangkit listrik tenaga 

surya (PLTS); (2) Koordinasi antara akademisi, industri, dan 

pemerintah baik pusat maupun daerah selaku fasilitator di daerah 

melalui pemanfaatan dan pengembangan peran kelembagaan, sumber 

daya iptek dan jejaring terkait; (3) Mendorong peningkatan 

pembiayaan dan SDM untuk kegiatan uji coba konsorsium riset 

material maju pengembangan material silikon untuk PLTS serta 

pembuatan model konsorsium riset material maju pengembangan 

baja; dan (4) Evaluasi regulasi untuk mengantisipasi perkembangan 

global. Kolaborasi riset di bidang material maju melalui konsorsium 

riset tahun 2012 adalah riset dan pengembangan magnet serta baterai 

lithium dalam rangka mendukung program mobil listrik nasional.  

Selain itu juga dikembangkan Brachyterapy Medium Doserate 

untuk Kanker Servic. Bahan nanopartikel adalah komposit magnet 

karbon aktif (Fe3O4-arang aktif) dan nano zerovalent iron (NZVI-

Fe0) untuk menyerap elemen kontaminan dari cairan limbah industri 

sebelum dilepas ke lingkungan, selain itu dapat juga digunakan untuk 

mengambil unsur-unsur berharga yang terdapat di dalam suatu sistem 

cairan, misalnya uranium yang terdapat di dalam larutan nitratnya. 

Sedangkan bahan Fe
0
, mempunyai keunggulan untuk digunakan 
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dalam proses remediasi tanah dan air tanah yang telah terkontaminasi 

zat-zat berbahaya. 

Pengembangan material dengan kemampuan self cleaning dan 

self healing untuk berbagai aplikasi, produksi bahan marka jalan 

yang tahan terhadap cuaca dan abrasi pada skala pilot sampai dengan 

750 kg, serta membuat magnet permanen berbasis Fe2O3 

berkekuatan 2 Kgauss telah pula dilakukan. Disamping itu, Indonesia 

menjadi anggota aktif di ISO TC 229: Nanotechnologies yang 

menyusun standar internasional di bidang nanoteknologi dan melalui 

panitia teknis terkait merumuskan SNI sesuai kebutuhan nasional. 

Rincian hasil-hasil lainnya dari P3 Iptek disajikan dalam 

bagian berikut ini. 

Terkait ilmu sosial dan kemanusiaan, berbagai kajian sosial, 

ekonomi, politik, dan budaya yang berkesinambungan dilakukan dan 

telah dipakai sebagai rujukan nasional, antara lain paket kajian 

Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang dirujuk oleh 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasil ini dilanjutkan 

dengan sosialisasi ke berbagai pemangku kepentingan. Pada tahun 

2012, beberapa naskah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan 

diantaranya: (1) Kemiskinan dan Kesejahteraan, Pertahanan Bidang 

Pertanian; (2) Perdagangan Barang dan Orang Melintasi Wilayah 

Perbatasan Kalimantan dan Malaysia; (3) Tantangan Perekonomian 

Global: Penguatan Ekonomi Domestik Indonesia; (4) ASEAN 

Beyond 2015;  dan (5) Feasibility Study of Economic Cooperation 

Arrangement Between Indonesia-Taiwan. Pada tahun 2013 dilakukan 

penelitian dengan topik antara lain Analisis Kelayakan Ekonomi 

Pengembangan Energi Alternatif Nonpangan: Energi Baru dan 

Terbarukan; Daya Saing Produk Halal Indonesia di Pasar Global; 

Dinamika Kewargaan Kelompok Sosial Perkotaan; Perempuan dan 

Hukum: Studi tentang Hak Perempuan dalam Konsepsi Hak Asasi 

Manusia; Demokrasi dan HAM di ASEAN; Implementasi 

Pengelolaan dan Resolusi Konflik di Tingkat Lokal; Community 
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Empowerment dalam Industri Pariwisata; Respons Pemerintah 

terhadap Perubahan Lingkungan dan Iklim.  

Terkait sumber daya hayati, penelitian difokuskan untuk 

melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan jenis baru flora, 

fauna dan mikroba, yang dikombinasikan dengan penggalian potensi 

keanekaragaman hayati sampai tingkat molekuler,  untuk 

mempercepat program konservasi dan pemanfaatannya secara 

berkelanjutan.  Kegiatan juga diarahkan untuk mencari jalan agar 

kepunahan kekayaan alam hayati di Indonesia dapat ditekan. Hal ini 

dilakukan dengan merumuskan bahan kebijakan kepada pemerintah, 

tidak terbatas pada dokumen acuan penetapan kuota perdagangan 

satwa dan flora tetapi juga pada pengembangan model pengelolaan 

keanekaragaman hayati. Perumusan bahan kebijakan disusun dalam 

upaya peningkatan kapasitas nasional untuk mengelola 

keanekaragaman hayati, terutama mengharmoniskan konservasi 

dengan pemanfaatan melalui dukungan hasil litbang.  

Konservasi tumbuhan Indonesia melalui pembangunan Kebun 

Raya (KR) sejalan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) 

1992, yang telah diratifikasi melalui UU No.5/1994, serta tercantum 

dalam Agenda 21 Indonesia 1996 Bab 16 dan Indonesian 

Biodiversity Strategy and Action Plan. Capaian hingga Juni 2013 

adalah telah dilakukan upaya eksplorasi tanaman, pembuatan 

pembibitan, dan infrastruktur lainnya di berbagai KR Daerah di 

antaranya KR Liwa, Sumatera Selatan, Katingan, Pucak, Lombok, 

Sambas, Banua, Wamena dan Parepare. 

Spesies/jenis baru yang telah dicapai pada 2012 adalah 51  

buah. Beberapa di antaranya adalah 3 anggrek baru dari Borneo, 1  

jenis bunga lipstik Soeka, 1 spesies kepiting dengan nama ilmiah 

Macropthalmus fusculatus, ikan dari Famili Serranidae, yaitu 

Giganthias immaculatus yang ditemukan di perairan Bitung; ikan 

puyu (Anabas testudineus) dan udang air tawar asli Indonesia 

Macrobrachium sintangense. 
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Untuk konservasi in situ, terus dipromosikan konsep Cagar 

Biosfer (CB) melalui program Man and Biosphere (MAB)–

UNESCO untuk mengharmonisasikan pembangunan ekonomi dan 

konservasi SDA. Program ini diharapkan menjadi contoh 

pembangunan berkelanjutan. Tahun 2013, Indonesia berhasil 

mendapat pengakuan dari UNESCO pada sidang Inter Coordinating 

Council MAB–UNESCO di Paris pada tanggal 7-9 Juli 2012 dengan 

ditetapkannya Wakatobi sebagai Cagar Biosfer ke VIII. Pada tahun 

2012, tercatat 35 ribu koleksi rujukan biota, yang terdiri dari 35 ribu 

koleksi flora dan fauna dan 40 bidang flora (25 jenis mangrove, 9 

jenis lamun, 6 jenis mangrove asosiasi), serta 202 spesimen biota (28 

spesimen Krustasea, 10 spesimen Holothuroidea, 10 Ophiuroidea, 14 

spesimen Ikan, 48 spesimen Moluska, dan 92 spesimen Spons).  

Jumlah tersebut merupakan gabungan spesimen biota yang diperoleh 

dari Gunung Kidul, Probolinggo, Bitung dan Teluk Jakarta. 

Terkait ilmu kebumian dan perubahan iklim, penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan mencakup geoteknologi, limnologi, 

inventarisasi SDA, teknologi lingkungan, sumber daya lahan wilayah 

dan mitigasi bencana. Pada tahun 2012, telah diselesaikan 

pemasangan Global Positioning System continous sebanyak 52 buah 

di kawasan pantai barat Sumatera,  yang berguna untuk memahami 

pergerakan kerak bumi.  

Dalam upaya perlindungan lingkungan, telah dikembangkan 

tablet berisi bakteri yang mampu menguraikan limbah organik cair, 

yaitu  Material Preservasi Mikroorganisme (MPMO) kultur tablet 

dan telah berhasil diuji coba lapangan di PT PERTAMINA 

Balongan, Indramayu dan di pabrik gula Sindanglaut, Cirebon. 

Tablet MPMO telah mampu meningkatkan indikator lingkungan 

(IPAL) pabrik gula Sindanglaut, Cirebon dari proven merah menjadi 

proven biru. Tablet MPMO telah didaftarkan untuk mendapat hak 

paten.  



 

 

 BAB 6 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 6-17 

 

Pembaruan dan rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan 

hayati berupa kajian dari tim terpadu menjadi dasar dalam 

perencanaan tata ruang yang sesuai dengan konsep sumber daya 

hayati berkelanjutan yang mendukung pembangunan nasional. 

Sebagai contoh adalah konsep peternakan modern yang tidak 

berlimbah sebagai rekomendasi pemanfaatan daerah-daerah kantong 

ternak yang sesuai untuk mengembangkan jenis-jenis ternak seperti 

sapi dan kambing untuk produsen dan pemasok daging nasional. 

Hingga Juni 2013, telah dikembangkan sistem instrumen 

untuk memantau lingkungan, baik air maupun darat dan 

direkomendasikan ke pemerintah daerah. Sistem dimaksud berupa 

monitoring kondisi air danau, cuaca, dan monitoring pergerakan 

tanah untuk prediksi longsor. 

Dalam rangka penelitian oseanografi terumbu karang, telah 

dilaksanakan kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management 

Program (Coremap) yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan 

ekosistem terumbu karang dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pengamatan terumbu karang di kawasan Indonesia 

Barat, umumnya cenderung membaik selama Coremap Fase II, 

meskipun di Nias, Nias Selatan dan Mentawai terumbu karangnya 

sempat mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi dan tsunami 

pada 2004-2005, dengan peningkatan ±2,5 persen /tahun.  

Untuk ikut berpartisipasi meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas SDM di 15 kabupaten lokasi Coremap, maka pada fase II 

telah dilakukan pelatihan dan pendidikan terhadap 994 personil agar 

mampu melanjutkan kegiatan pemantauan dan mendiseminasikan 

data dan informasi hasilnya. Berbagai modul pelatihan telah tersusun 

dan siap dipakai, termasuk pelatihnya. Pada aspek edukasi, Coral 

Reef Information and Training Centers (CRITC) mempunyai 

aktivitas mengembangkan pendidikan pesisir dan laut. Pendidikan ini 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa, guru dan 

masyarakat tentang ekosistem pesisir dan laut, menumbuh-
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kembangkan kecintaan dan kepedulian pentingnya kelestarian 

sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan komunitas 

sekolah dalam menghadapi bencana alam yang mengancam wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. Coral Reef Information and Training 

Centers telah menghasilkan 12 buku materi ajar dan 8 buku materi 

panduan guru untuk SD, SMP dan SMA. Buku-buku tersebut telah 

dipakai sebagai materi ajar untuk 884 sekolah, SD (521), SMP (245), 

dan SMA (118). Buku materi ajar yang telah didistribusikan ke 

sekolah-sekolah tersebut sekitar 33 ribu set dan jumlah guru yang 

telah mengikuti pelatihan sebanyak 1.225 guru. 

Sistem informasi kelautan berbasis web yang dikembangkan 

oleh CRITC telah berfungsi dengan baik dan dapat diakses secara 

nasional dan internasional. Sistem ini akan selalu dikembangkan 

sejalan dengan perkembangan teknologi informasi terkini. Web 

CRITC telah dikunjungi oleh 278 ribu pengunjung dari 150 negara, 

media facebook 587 friends dan media sosial blogger dengan 

pengunjung sekitar 13 ribu pengunjung. Coral Reef Information and 

Training Centers juga telah menghasilkan peta sumber daya terumbu 

karang di seluruh Indonesia dengan skala 1:250.000  yang terdiri dari 

364 lembar peta dan peta sebaran terumbu karang di 15 kabupaten 

lokasi dengan skala 1:50.000. Peta-peta ini telah dimanfaatkan untuk 

mendukung program one map policy Badan Informasi Geospasial. 

Capaian di tahun 2012 antara lain kajian ekosistem pesisir di 

dua lokasi, yaitu di perairan Pangkep dan Ternate, satu buku Success 

stories Perjalanan CRITC Coremap, dan penyelenggaraan workshop 

dan penelitian pengelolaan pulau-pulau kecil. Capaian hingga Juni 

2013 antara lain survei Reef Health Monitoring (RHM) Natuna, 

survei RHM di Batam, Sikka, dan Button, serta training Metodologi 

Penelitian Terumbu Karang di Pulau Pari, penelitian pulau-pulau 

kecil di Bitung kerja sama dengan Cina, serta survei RHM di 

Tapanuli Tengah. 
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TABEL 6.4 

PERTUMBUHAN SNI TAHUN 2009-2012 

(BUAH) 

SNI per Sektor Menurut 

International Classification Standards  

Tahun 

2009*) 2010 2011 2012 

Pangan dan Teknologi Pangan 444 80 149 9 

Konstruksi 112 10 63 65 

Elektronik, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
23 6 17 6 

Teknologi Perekayasaan 141 8 47 71 

Umum, Infrastruktur dan Ilmu 

Pengetahuan 
56 17 20 31 

Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan 232 18 27 47 

Teknologi Bahan 226 109 148 82 

Teknologi Khusus 45 9 24 11 

Transportasi dan Distribusi Pangan 61 3 12 1 

JUMLAH 1.340 260 507 323 

Sumber: BSN   

Catatan: *) Angka Kumulatif dari tahun 2004 

Terkait standardisasi yang bertujuan untuk melindungi 

produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek 

keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi 

lingkungan; pengaturan standardisasi secara nasional dilakukan 

untuk mendorong dan meningkatkan jaminan mutu barang/jasa serta 

memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi di 

pasar global. Dengan demikian, standardisasi dapat meningkatkan 

daya saing produk barang/jasa Indonesia. Secara keseluruhan, hingga 

Desember 2012, telah ditetapkan 9.320 standar nasional Indonesia 

(SNI) dengan rincian: 1.759 SNI yang ditetapkan untuk abolisi, dan 

7.561 SNI yang ditetapkan masih berlaku. Khusus jumlah SNI yang 

ditetapkan dari tahun 2004 hingga 2012 disajikan di Tabel 6.4. 

Diantara SNI yang menonjol adalah SNI Ban Kendaraan, SNI 

REDD, SNI ISO 50001, dan lainnya. Perumusan SNI menuntut kerja 

professional dan kerja smart juga memerlukan mutu koordinasi 

dengan stakeholder. Beberapa kajian yang sangat menunjang 
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perumusan/revisi standar adalah kajian tentang standar kabel listrik, 

kajian tentang standar tempe, dan kajian tentang kesiapan penerapan 

Indonesian Sustainable Palm Oil.  

Terkait pengawasan tenaga nuklir, Peraturan Presiden 

No.5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 

mengisyaratkan bahwa energi nuklir merupakan salah satu alternatif 

sumber energi dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional di masa 

depan. Dalam rangka memperkuat infrastruktur pengawasan terkait 

kebijakan energi, telah dirumuskan berbagai peraturan terkait dengan 

keselamatan dan keamanan nuklir, antara lain: (1) Peraturan 

Pemerintah No.54/2012 tentang Keselamatan dan Keamanan 

Instalasi Nuklir, (2) Peraturan Kepala BAPETEN No.3/2012 tentang 

Keselamatan Desain Reaktor Daya; (3) Peraturan Kepala BAPETEN 

No.7/2011 tentang Desain Sistem Catu Daya Darurat Untuk Reaktor 

Daya; dan (4) Peraturan Kepala BAPETEN No.1/2012 tentang 

Desain Proteksi terhadap Bahaya Kebakaran dan Ledakan Internal 

pada Reaktor Daya dan Peraturan Kepala lainnya terkait energi 

nuklir. 

Selain untuk pembangunan PLTN, pengawasan tenaga nuklir 

juga dilakukan pada penggunaan lain di masyarakat, seperti kegiatan 

di industri, kesehatan, dan penelitian dan pengembangan. Pengguna 

bahan nuklir dan zat radioaktif diwajibkan mendapat izin sebelum 

beroperasi. Sistem perizinan dilaksanakan untuk memastikan bahwa 

pemohon dan pemegang izin mematuhi persyaratan keselamatan, 

keamanan dan ketenteraman yang telah diatur dalam peraturan 

perundangan yang ada. Kebijakan yang ditempuh untuk 

meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan adalah meningkatkan 

koordinasi dan  mengembangkan e-government sehingga memenuhi 

standar akuntabilitas, transparansi dan kualitas layanan perizinan. 

Data kinerja pelaksanaan perizinan sejak 2009-Mei 2013 terdapat pada 

Tabel 6.5 berikut. 
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TABEL 6.5 

IZIN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF SERTA 

IZIN BEKERJA TAHUN 2009-2013 

(BUAH) 

Keterangan 

Tahun  

2009 2010 2011 2012 2013* 

A)  Izin Fasilitas Radiasi dan Zat 

Radioaktif  

Izin Berlaku di Industri 5457 5970 6773 6925 6881 

Izin Berlaku di Kesehatan 3341 3415 4295 4440 4291 

Izin Berlaku di Penelitian 18 5 3 3 4 

Jumlah Instansi 1693 1804 2079 2158 2085 

Jumlah Izin Instalasi dan  

Bahan Nuklir 

49 28 60 6 9 

B) Surat Izin Bekerja (SIB) 946 1185 289 596 596 

Sumber: BAPETEN    

Catatan: *) s.d. Mei 2013 

Disamping perizinan, dilakukan inspeksi secara rutin dan 

sewaktu-waktu untuk membuktikan bahwa izin yang diberikan 

dimanfaatkan sebagaimana mestinya sekaligus untuk mendukung 

kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pro-environment.  Pada 

tahun 2012, jumlah instansi di bidang industri, kesehatan dan 

penelitian yang diinspeksi mencapai 512, inspeksi terhadap instalasi 

nuklir mencapai 27, serta inspeksi safeguards dan proteksi fisik 

sejumlah 31.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Secara umum masalah mendasar yang dihadapi meliputi: (1) 

Kemampuan sisi litbang menyediakan solusi-solusi teknologi, (2) 

Kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang 

tersedia, serta (3) Integrasi sisi penyedia dan pengguna teknologi 

belum terbangun dengan baik. Dengan kata lain, masih perlu 

peningkatan sinergi iptek di antara penyedia dan pengguna.  
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Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang bernilai 

tambah tinggi dan berkelanjutan, pembangunan iptek harus 

terintegrasi dengan pembangunan nasional secara keseluruhan seperti 

MP3EI dan MP3KI. Dengan integrasi yang baik, pembangunan iptek 

bisa ditingkatkan secara signifikan. Salah satu pilar utama MP3EI 

adalah pembangunan SDM dan iptek. Khusus untuk pembangunan 

iptek, percepatan pembangunan kemampuan iptek dilakukan melalui 

6 prakarsa utama yakni: (1) Inisiatif Inovasi, (2) Pengembangan 

Klaster Inovasi Solusi untuk 6 Koridor Ekonomi, (3) Revitalisasi 

PUSPIPTEK sebagai Science & Technology Park, (4) Pembentukan 

Klaster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan, (5) 

Penguatan Aktor Inovasi, dan (6) Penguatan  Operasionalisasi SINas. 
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BAB 7  
SARANA DAN PRASARANA 

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada percepatan 

penyelesaian konektivitas nasional dalam rangka mengurangi 

kesenjangan pembangunan, agar tercipta pertumbuhan dan 

pemerataan. Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur telah 

dilakukan dengan mengacu kepada Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang 

terkonsentrasi pada konektivitas, sumber daya manusia dan iptek, 

serta regulasi. Selain itu, arah pembangunan infrastruktur memberi 

prioritas pembangunan infrastruktur di kota-kota besar melalui 

pembenahan sistem transportasi umum perkotaan, dan infrastruktur 

di lingkungan permukiman masyarakat, sedangkan di daerah 

perdesaan melalui pembangunan akses transportasi dan penyediaan 

air bersih. 

7.1 SUMBER DAYA AIR 

Kebijakan 

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka 

menengah nasional 2010-2014 dan dalam rangka mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur tahun 2012 dan 

2013, maka kebijakan pembangunan sumber daya air difokuskan 
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pada tiga prioritas: (1) Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai 

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), melalui: (a) 

Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku; (b) 

Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 

keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air; serta (c) 

Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan 

informasi dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, 

efisien, dan berkelanjutan; (2) Dukungan terhadap peningkatan 

daya saing sektor riil, melalui: (a) Peningkatan dan pelestarian 

sumber-sumber air untuk menjaga kuantitas dan kualitas pasokan 

air; (b) Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk 

mendukung ketahanan pangan nasional; (c) Pengendalian dan 

pengurangan dampak banjir dan tanah longsor secara struktural dan 

nonstruktural terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah 

strategis dan pusat-pusat perekonomian; serta (d) Pengamanan 

pantai dari abrasi dan erosi, terutama pada wilayah berpenduduk 

padat, wilayah strategis, daerah pariwisata, dan pusat-pusat 

perekonomian; dan (4) Peningkatan Kerja sama Pemerintah dan 

Swasta (KPS) yang ditempuh melalui upaya mendorong peran 

swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana 

sumber daya air, terutama saluran pembawa air baku. 

Hasil Pelaksanaan 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai 

dengan SPM, dalam kurun waktu 2012-Juni 2013 kapasitas 

penyediaan air baku telah berhasil ditingkatkan melalui 

pembangunan/peningkatan kapasitas sarana dan prasarana penyedia 

air baku sebesar 16,9 m
3
/detik dan melalui rehabilitasi sarana dan 

prasarana penyedia air baku sebesar 5,7 m
3
/detik yang tersebar di 

beberapa wilayah, diantaranya pembangunan air baku regional 

Bregas (Brebes-Tegal-Selawi)-Jawa Tengah, Lamongan-Jawa 

Timur, Telaga Waja-Bali, Teluk Lerong Samarinda-Kalimantan 

Timur, dan Maron Pacitan-Jawa Timur (Tabel 7.1). 
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TABEL 7.1 

CAPAIAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 

TAHUN 2010-2013 (M
3
/DETIK) 

No 
Kegiatan/ 

Indikator 

Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1 Prasarana dan sarana air baku 

yang terbangun 

6,3 8,6 14,9 1,9 

2 Prasarana air baku yang di 

rehabilitasi 

3,8 4,7 4,5 1,2 

3 Prasarana dan sarana air baku 

yang di operasikan dan 

dipelihara 

9,9 13,2 15,2 6,1 

Sumber: Bappenas, diolah dari Kementerian Pekerjaan Umum 2010- Juni 2013 
Catatan:  

*) Realisasi s/d Juni 2013 

Dalam rangka melaksanakan amanat UU No.7/2004 tentang 

Sumber Daya Air, telah diterbitkan Keppres No.12/2012 tentang 

Penetapan Wilayah Sungai yang merupakan dasar dalam pengelolaan 

air permukaan. Selain itu, telah diterbitkan Perpres No.88/2012 

tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, 

Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Tingkat Nasional sebagai 

arahan strategis pengelolaan data sumber daya air hingga tahun 2030, 

yang telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menko Perekonomian 

selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional  No.3/2013 tentang 

Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No.88/2012. 

Disamping itu, dalam rangka peningkatan ketersediaan air, 

telah dilaksanakan pembangunan waduk dan embung. Hingga Juni 

2013, telah dibangun Waduk Rajui di Provinsi Aceh dengan 

kapasitas 2,6 juta m
3
, serta 222 embung yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Selain itu, akan dilanjutkan pembangunan 21 waduk di 

lokasi lain, diantaranya Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang-

Jawa Barat, Waduk Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur-NTB, 

Waduk Jatibarang di Kota Semarang-Jawa Tengah, Waduk Titab di 

Kabupaten Buleleng-Bali, dan Waduk Marangkayu di Kabupaten 

Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur (Tabel 7.2). 
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TABEL 7.2 

CAPAIAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 

JARINGAN IRIGASI SERTA PENGELOLAAN WADUK 

TAHUN 2010-2013 

No 
Kegiatan/ 

Indikator 
Satuan 

Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1 Luas layanan irigasi 
ditingkatkan  

ha 115.000 66.249 94.792 13.379 

2 Luas layanan irigasi 
direhabilitasi 

ha 293.044 284.137 589.443 46.270 

3 Luas layanan irigasi di-

OP 

ha 2.315.000 2.143.589 2.164.000 686.971 

4 Jumlah waduk selesai 
dibangun 

buah 0 1 1 0 

5 Jumlah 

embung/situ/bangunan 

penampung air lainnya 
yang dibangun 

buah 32 105 175 47 

6 Jumlah waduk dalam 

pelaksanaan  

buah 7 8 9 21 

Sumber: Bappenas, diolah dari Kementerian Pekerjaan Umum 2010- Juni 2013 
Catatan:  *) Realisasi s/d Juni 2013 

Untuk mendukung program pencapaian surplus beras 

sepuluh juta ton pada tahun 2014, telah berhasil ditingkatkan luas 

layanan area irigasi seluas 108,2 ribu ha di beberapa lokasi, antara 

lain, Daerah Irigasi (D.I.) Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat-

NAD, D.I. Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara-

Lampung, D.I. Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah-

Kalimantan Selatan, dan pembangunan Bendung Slinga di 

Kabupaten Purbalingga-Jawa Tengah. Disamping itu, telah berhasil 

direhabilitasi 635,7 ribu ha Daerah Irigasi yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 

 



 

 

BAB 7 SARANA DAN PRASARANA 7-5 

 

TABEL 7.3 

CAPAIAN PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN 

PANTAI 

TAHUN 2010-2013 (KM) 

No Kegiatan/Indikator 
Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1 Panjang 

sarana/prasarana 

pengendali banjir yang 

dibangun 

321,0 463,1 284,1 38,0 

2 Panjang 

sarana/prasarana 

pengendali banjir yang 

direhabilitasi 

171,2 143,6 321,8 81,2 

3 Panjang 

sarana/prasarana 

pengaman pantai yang 

dibangun 

25,1 51,1 66,8 16,8 

4 Panjang 

sarana/prasarana 

pengaman pantai yang 

direhabilitasi 

3,0 2,5 4,7 1,0 

Sumber: Bappenas, diolah dari Kementerian Pekerjaan Umum 2010 - Juni 2013 

Catatan: *) Realisasi s/d Juni 2013 

Dukungan peningkatan daya saing sektor riil diwujudkan 

pula melalui pengurangan dampak kerusakan akibat banjir dan 

abrasi pantai, yang pada periode tahun 2012-Juni 2013 telah 

berhasil dibangun dan direhabilitasi sarana/prasarana pengendali 

banjir sepanjang 725,2 km serta sarana/prasarana pengaman pantai 

sepanjang 89,0 km. Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan 

diantaranya  normalisasi dan pengerukan secara multi years sungai 

Pesanggrahan, Angke dan Sunter di Wilayah Sungai (WS) 

Ciliwung-Cisadane, pembangunan Bendung Gerak/Bojonegoro 

Barrage di WS Bengawan Solo, lanjutan pembangunan Bendung 

Gerak Sembayat dan Jabung Ring Dike sebagai bagian dari 

instrumen pengendali banjir di Bengawan Solo Hilir, serta 

pembangunan Pengaman Pantai Tuban. Sementara dalam rangka 
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meningkatkan KPS dalam pembangunan infrastruktur, telah 

diselesaikan studi pembangunan saluran pembawa air baku dari 

Waduk Karian ke wilayah Serpong yang akan dibiayai melalui 

mekanisme KPS. Selain itu, pada tahun 2013, pemerintah mulai 

menyusun Master Plan National Capital Integrated Coastal 

Development (NCICD) yang diharapkan menjadi solusi jangka 

panjang yang terintegrasi antara penanganan banjir (terutama 

Jakarta Utara), penyediaan air bersih, pengendalian pencemaran air, 

dan peluang investasi ekonomi di Jakarta. 

GAMBAR 7.1 

PERBANDINGAN KAPASITAS TAMPUNG WADUK 

ANTAR NEGARA 

TAHUN 2003 (M
3
/KAPITA) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bappenas, diolah dari World Bank, 2003 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Meskipun beberapa capaian penting telah berhasil 

dituntaskan, masih terdapat permasalahan dalam hal penyediaan air 

baku bagi masyarakat. Kapasitas tampung waduk di Indonesia 
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masih rendah, yaitu diperkirakan baru mencapai 54,0 m
3
/kapita. 

Kapasitas tersebut sangat jauh tertinggal dibanding dengan negara 

lain, seperti Thailand, Cina, dan Australia (Gambar 7.1). Di sisi 

lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya 

pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan 

tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Untuk itu, ke depan masih 

akan terus diupayakan peningkatan penyediaan air baku baik 

melalui pembangunan sarana dan prasarana air baku maupun 

melalui pembangunan tampungan air, baik skala besar berupa 

waduk, maupun skala kecil/menengah seperti embung, waduk 

lapangan, dan situ. 

GAMBAR 7.2 

KONDISI JARINGAN IRIGASI SECARA NASIONAL 

TAHUN 2010 

 

Sumber: Bappenas, diolah dari Kementerian PU 

Dalam rangka memenuhi prioritas nasional ketahanan pangan 

dan surplus beras minimal sepuluh juta ton pada tahun 2014, 

permasalahan yang dihadapi adalah tingginya tingkat kerusakan 

jaringan irigasi pada 7,2 juta ha daerah irigasi. Diperkirakan 52,0 

persen jaringan irigasi nasional dalam kondisi rusak (Gambar 7.2), 

sementara sawah-sawah beririgasi teknis berkontribusi pada 85,0 
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persen produksi padi nasional. Selain itu, sebagian besar daerah 

irigasi teknis yang terbangun (89,0 persen), masih mengandalkan 

debit air di sungai sehingga sangat rentan pada distribusi cuaca 

khususnya curah hujan. Mengingat kehandalan layanan irigasi 

sangat mempengaruhi keberhasilan pemenuhan sasaran-sasaran 

nasional di bidang pangan, diupayakan untuk merehabilitasi 

jaringan irigasi yang mengalami kerusakan terutama pada daerah 

lumbung pangan nasional, dan mengoptimalkan layanan irigasi 

melalui operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi.  

GAMBAR 7.3 

JUMLAH DESA YANG MENGALAMI KEJADIAN BANJIR 

TAHUN 2008 DAN 2011 

Sumber: PODES 2008 dan 2011 

Kerusakan daerah tangkapan air, buruknya sistem drainase 

mikro, perilaku masyarakat yang membuang sampah di badan 

sungai, maupun perubahan iklim, telah menjadi permasalahan yang 

sangat serius karena menyebabkan peningkatan frekuensi dan 

intensitas kejadian banjir di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, 

permukiman, dan industri. Di beberapa daerah pantai, seperti 
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Semarang dan Jakarta, meningkatnya muka air laut telah 

menyebabkan banjir. Untuk mengurangi dampak kerugian akibat 

bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, diupayakan untuk 

menerapkan pendekatan flood management disamping terus 

meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir. 

7.2 TRANSPORTASI 

Kebijakan 

Sasaran dan arah kebijakan pembangunan transportasi, 

khususnya terkait sarana dan prasarana, adalah meningkatkan 

kapasitas dan kualitas jaringan infrastruktur transportasi yang 

terintegrasi dalam mendukung penguatan konektivitas nasional pada 

koridor ekonomi dan sistem logistik nasional, baik yang 

menghubungkan sentra-sentra produksi dan outlet nasional, maupun 

di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan wilayah terluar. 

Kebijakan teknis dalam pembangunan transportasi, guna mendukung 

peningkatan daya saing sektor riil (produk nasional), diprioritaskan 

pada penyediaan sarana dan prasarana yang mampu menjamin 

kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi.  

Fokus prioritas, antara lain: (1) Percepatan pembangunan 

sarana dan prasarana transportasi pada enam koridor utama 

pengembangan ekonomi (Sumatera, Jawa, Bali Nusa tenggara, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua) yang mendukung 

pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan 

dan pertanian, energi, dan industri; (2) Peningkatan keterpaduan 

sarana dan prasarana penghubung antarpulau dan antarmoda yang 

terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru 

transportasi multimoda; (3) Pengembangan transportasi umum 

massal di wilayah perkotaan yang memberikan pelayanan yang 

aman, nyaman, efisien, ramah lingkungan, dan harga terjangkau 

sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan; (4) Pemenuhan 
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peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 1.011 km dan 

peningkatan jumlah jembatan yang dibangun sepanjang 2.112,7 m, 

serta pembangunan jalan baru sepanjang 97,8 km. Dalam rangka 

mendukung pembangunan jalan baru high grade highway di Pulau 

Sumatera, dipersiapkan landasan hukum berupa penugasan kepada 

BUMN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Disamping itu, 

dilakukan pembangunan flyover/underpass sepanjang 569  m, 

pembangunan Terminal Tipe A (antarprovinsi) dan terminal 

antarlintas batas negara yang tersebar di 24 lokasi, dan pembangunan 

dermaga di 61 lokasi berupa dermaga sungai danau dan 

penyeberangan.  

TABEL 7.4  

CAPAIAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2010-2013 

No Indikator  Satuan  
Pencapaian  

2010 2011 2012 2013 

1 Panjang km jalur KA baru 

yang dibangun termasuk 

jalur ganda 

km   81,4  134,9  103,1  530,0  

2 Panjang km jalur KA 

yang ditingkatkan 

kondisinya/keandalannya 

termasuk reaktivasi 

km 296,9  140,1     79,4     22,8  

3 Panjang km jalur KA 

yang direhabilitasi km   10,8      4,1    19,5      5,0  

4 Jumlah unit jembatan KA 

yang 

ditingkatkan/direhabilitasi 

dan dibangun 

Unit   89,0    70,0   40,0  127,0  

5 Jumlah paket pekerjaan 

peningkatan persinyalan Paket   27,0    26,0    68,0    64,0  

6 Jumlah kereta ekonomi 

yang dibangun Unit   16,0    11,0    55,0    30,0  

7 Jumlah unit pengadaan 

lokomotif, KRDI, KRDE, 

KRL, Tram, Railbus 
Unit     3,0    61,0    20,0    17,0  

Sumber: Ditjen. Perkeretaapian Kemenhub, diolah 
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Untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa 

(sistem logistik), sepanjang tahun 2012 pembangunan infrastruktur 

perkeretaapian telah berhasil diselesaikan pembangunan jalur KA 

baru termasuk jalur ganda sepanjang 103,1 km untuk mendukung 

kelancaran jalur distribusi utama nasional pada lintas Utara dan 

Selatan Pulau Jawa, peningkatan kondisi dan pengaktifan kembali 

jalur kereta api sepanjang 79,4 km dan didukung dengan pengadaan 

rel kereta api sepanjang 550 km’sp, peningkatan jumlah sarana KA 

sebanyak 20 paket, serta peningkatan persinyalan dan fasilitas 

keselamatan kereta api sejumlah 68 paket. 

Pada tahun 2013, akan dicapai pembangunan jalur KA baru 

termasuk jalur ganda sepanjang 530,0  km terutama lintas utara dan 

selatan Pulau Jawa, peningkatan kondisi dan pengaktifan kembali 

jalur kereta api sepanjang 22,8 km, pengadaan rel kereta api 

sepanjang 192 km’sp, peningkatan jumlah lokomotif KA sebanyak 

17 unit, peningkatan jumlah kereta ekonomi sebanyak 30 unit, dan 

peningkatan persinyalan untuk keselamatan kereta api sejumlah 64 

paket. 

Dalam rangka mendukung pemberdayaan industri pelayaran 

nasional,  maka diterapkan Asas Cabotage secara konsekuen. Hal  ini 

terlihat dari peningkatan kapasitas armada dan peningkatan jumlah 

armada nasional sebanyak 11,8 ribu unit kapal. Hal ini telah 

mendorong peningkatan pangsa muatan angkutan laut dalam negeri 

pada tahun 2012 menjadi 98,9 persen (atau sebesar 350,9 juta ton 

dari jumlah muatan sebesar 355,0 juta ton), dan angkutan laut luar 

negeri pada tahun 2012 menjadi 10,0 persen (atau sebesar 59,8 juta 

ton dari total muatan sebesar 597,7 juta ton). Untuk meningkatkan 

sistem logistik nasional, telah dimulai pembangunan Pelabuhan 

Kalibaru sebagai hub pelabuhan Indonesia.  Disamping itu, sedang 

ditingkatkan dan direhabilitasi sejumlah pelabuhan strategis, antara 

lain, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Bitung, serta persiapan 

pembangunan pelabuhan Cilamaya. Untuk meningkatkan kinerja 
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pelayaran perintis hingga Desember 2012, telah dilakukan 

penambahan trayek-trayek pelayaran perintis menjadi 80 trayek dan 

pembangunan Kapal Perintis menjadi sebanyak 36 unit, yang empat 

diantaranya akan diserahterimakan pada tahun 2013 kepada 

pemerintah daerah untuk dioperasikan sebagai kapal pelayaran 

perintis di kawasan timur.  

Sepanjang 2012-2013, pengembangan transportasi udara 

meliputi pelayanan transportasi udara perintis 138 rute penerbangan 

terutama untuk wilayah timur Indonesia, persiapan Bandara Medan 

baru, yaitu  Kuala Namu sebagai hub untuk Indonesia bagian barat, 

pengembangan bandara kawasan Indonesia Timur diantaranya 

Bandara Mopah, Sentani, dan Rendai, rehabilitasi 41 bandara di 

daerah perbatasan dan rawan bencana, serta peningkatan 16 paket 

prasarana keamanan dan 187 paket prasarana navigasi 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Penyediaan infrastruktur dalam rangka penguatan konektivitas 

dan sistem logistik nasional secara konseptual telah diterjemahkan di 

dalam Perpres No.32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Perpres No.26/2012 

tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional 

(Sislognas). Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan 

multimoda, adalah perusahaan jasa dan logistik yang bergantung 

pada infrastruktur jalan untuk menunjang distribusi barang dan jasa. 

Masih minimnya investasi dan buruknya tingkat pelayanan oleh 

moda transportasi lainnya berkontribusi terhadap permasalahan 

tersebut. Permasalahan berikutnya, adalah distribusi kargo besar 

yang bersifat point-to-point, diperburuk dengan bentuk 

nonkontenerisasi dari kapal kargo. Permasalahan tersebut 

mengindikasikan lemahnya pengembangan multimoda untuk 

mendukung distribusi barang dan jasa melalui kargo sehingga 

berdampak pada besarnya biaya transportasi.  
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Tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam rangka 

penurunan biaya logistik yaitu: (1) Penerapan kembali UU 

No.17/2008 dan PP No.61/2009 tentang Pelayaran, agar peluang baru 

terbuka bagi investor dalam mengoperasikan pelabuhan di Indonesia; 

(2) Peninjauan kembali jenis dan komponen tarif pelayanan 

kepelabuhan yang meningkatkan efisiensi/persaingan usaha bagi 

penyedia jasa logistik; (3) Penyusunan regulasi untuk mewajibkan 

penerapan ICT tools pada Penyedia Jasa di Pelabuhan guna 

penyederhanaan prosedur, proses, dan mengurangi waktu pelayanan; 

dan (4) Pengembangan short sea shipping dengan melaksanakan uji 

coba di Jalur Pantura dan Jalur Lintas Sumatera pada tahun 2014. 

7.3 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 

Kebijakan 

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka 

menengah 2010-2014 dan dalam rangka untuk mendukung 

pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013, arah kebijakan 

pembangunan perumahan dan permukiman difokuskan pada 

peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan SPM, dengan 

meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap: 

(1) Air minum  melalui penyelenggaraan fasilitasi PDAM, 

penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, 

penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) dan penyediaan air minum pada ibu kota kecamatan yang 

belum memiliki sistem; (2) Sanitasi melalui penanganan air limbah, 

pembangunan drainase perkotaan, pengelolaan sampah melalui 

penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA); dan (3)  Hunian 

yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang 

memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan 

dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 
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Hasil Pelaksanaan 

Selama kurun waktu 2012-Juni 2013, pembangunan 

perumahan dan permukiman telah meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat terhadap: (1) Perumahan, melalui pembangunan 337 

Twin Block (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa), fasilitasi 

pembangunan baru perumahan swadaya sekitar 24,6 ribu unit, 

fasilitasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sekitar 305,2 ribu 

unit, fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan 

permukiman sekitar 97,6 ribu unit, serta penataan lingkungan 

permukiman kumuh seluas 150 ha; (2) Layanan air minum, melalui 

pembangunan SPAM perdesaan di 3.999 desa, 653 kawasan MBR, 

435 kawasan Ibu Kota Kecamatan (IKK), dan 465 kawasan khusus, 

yang termasuk kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, 

terpencil, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET); 

dan (3)  Layanan sanitasi yang layak, melalui pembangunan 

infrastruktur air limbah sistem terpusat dan setempat di 1.480 

kawasan, infrastruktur drainase kawasan perkotaan di 101 

kota/kabupaten, infrastruktur TPA sampah di 166 kota/kabupaten, 

dan infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu/3R di 206 

kawasan.  

Sasaran-sasaran pembangunan  yang akan dicapai pada tahun 

2013 (termasuk APBN-P) diantaranya penyediaan air minum di 

1.959 desa, 671 kawasan MBR, 6 kawasan regional, 279 IKK, dan 

385 kawasan khusus serta penyediaan infrastruktur perdesaan (PPIP) 

di sekitar 16,6 ribu desa. Dengan APBN-P 2013, capaian akses air 

minum nasional adalah 55,0 persen  pada tahun 2011 diperkirakan 

akan bertambah 2,1 persen menjadi 57,2 persen pada tahun 2013. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan 

adalah terbatasnya akses MBR terhadap hunian yang layak, antara 
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lain disebabkan oleh: (1) Terbatasnya akses masyarakat 

berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan; (2) 

Terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; (3) 

Belum optimal dan tersedianya kelembagaan penyelenggaraan 

pembangunan perumahan dan permukiman; (4) Belum mantapnya 

pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan; (5) Rendahnya 

efisiensi dalam pembangunan perumahan; (6) Belum optimalnya 

pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman; serta (7) 

Masih rendahnya daya beli masyarakat  

Disamping itu, pemenuhan terhadap layanan air minum dan 

sanitasi yang layak masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, perdesaan, pedalaman, 

dan wilayah terluar. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: (1) 

Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi yang 

belum memadai; (2) Penyiapan lahan termasuk aspek legalitasnya 

oleh pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan TPA; (3) 

Peningkatan koordinasi dan penguatan kelembagaan pemerintah 

daerah, terutama dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi 

yang bersifat lintas wilayah; (4) Rendahnya optimasi kinerja sarana 

air minum dan sanitasi; (5) Kurangnya sistem pengelolaan data untuk 

mendukung penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi; 

(6) tercemarnya badan air khususnya air baku oleh air limbah; (7) 

Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 

prasarana dan sarana permukiman di perkotaan dan perdesaan; serta 

(8) Belum optimalnya sinkronisasi SPAM dan pembangunan 

infrastruktur air baku di Indonesia yang tercermin dari minimnya 

akses masyarakat terhadap sistem air minum-air baku yang hanya 

sekitar 9 persen.   

Tindak lanjut yang dilakukan dalam pembangunan perumahan  

antara lain meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan 

termasuk pemerintah daerah dan penyedia layanan PSU, serta 

meningkatkan kualitas dari pemenuhan kriteria kesiapan sebelum 



 

 

BAB 7 SARANA DAN PRASARANA 7-17 

 

pelaksanaan program, termasuk lahan dan organisasi pengelola. 

Sementara tindak lanjut terkait pembangunan air minum dan sanitasi 

termasuk layanan pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan 

drainase, adalah fasilitasi penyediaan infrastruktur sanitasi dan air 

minum bagi masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, 

advokasi mengenai peningkatan layanan air minum dan sanitasi, 

peningkatan pendampingan kepada pemerintah daerah,  peningkatan 

kualitas perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi skala 

kota/kabupaten, pengembangan sistem pendataan untuk bidang air 

minum, sanitasi, serta perumahan, serta melaksanakan 

program/kegiatan pada tingkatan lingkungan/komunitas bersifat 

pemberdayaan masyarakat dengan prioritas pemenuhan penentasan 

kemiskinan, MDGs, dan kebutuhan sarana dan prasarana. 

7.4 ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 

Kebijakan 

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur energi, 

dilakukan langkah-langkah kebijakan, yaitu meningkatkan 

kemampuan pasokan energi, mengoptimalkan produksi energi, serta 

melakukan efisiensi dan konservasi sumber daya energi di sisi 

penyediaan. Sedangkan dari sisi pemanfaatan energi, kebijakan 

penggunaan energi diarahkan pada peningkatan efisiensi 

pemanfaatan energi dan diversifikasi energi. Kebijakan tersebut 

sejalan dengan agenda MP3EI 2011-2025. 

Langkah kebijakan pembangunan infrastruktur energi dan 

ketenagalistrikan secara umum diarahkan pada: (1) Meningkatkan 

pemanfaatan gas bumi nasional melalui pembangunan infrastrukur 

energi yang mencakup fasilitas processing, seperti pembangkit 

tenaga listrik, serta fasilitas transmisi dan distribusi (gas dan BBM); 

(2) Melanjutkan program konversi energi, melalui pengalihan 

pemanfaatan minyak tanah ke LPG, mengembangkan bahan bakar 
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gas untuk transportasi melalui pembangunan Stasiun Pengisian 

Bahan Bakar Gas (SPBG) disertai dengan konverter kit dan 

mengembangkan jaringan gas kota untuk rumah tangga, serta 

melakukan upaya percepatan penyelesaian pembangunan pembangkit 

listrik 10 ribu MW tahap I dan tahap II dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) termasuk panas bumi; (3) 

Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan energi, 

yang meliputi penyediaan energi dari sumber energi terbarukan dan 

penerapan konservasi di sisi pengguna; (4) Menjamin efektivitas 

pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, 

penyimpanan, dan niaga Migas serta hasil olahan lainnya; (5) 

Menjamin pelaksanaan kebijaksanaan harga tidak mengurangi 

tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat 

tertentu khususnya kaum dhuafa. 

Hasil Pelaksanaan  

Pencapaian pembangunan infrastruktur energi hingga akhir 

Juni tahun 2013, antara lain: (1) Penghematan energi dari sisi 

pengguna (demand side management/DSM) merupakan program 

yang dilakukan guna mempengaruhi pola konsumsi energi di sisi 

konsumen, terutama pada saat beban puncak; (2) Pelaksanaan 

program konservasi energi, antara lain, melalui sosialisasi dan kerja 

sama lintas sektor, DSM, Program Kemitraan Konservasi Energi, 

Standardisasi dan Labelisasi Tingkat Hemat Energi, promosi 

manajemen energi dengan penunjukkan manajer energi, dan 

pengembangan information clearing house mengenai konservasi 

energi serta dukungan dan fasilitasi pendirian asosiasi usaha 

konservasi energi; (3) Pemanfaatan energi biomassa untuk rumah 

tangga melalui program biogas untuk rumah tangga; (4) 

Pengembangan desa mandiri energi (DME) baik bahan bakar nabati 

(BBN) maupun non-BBN; (5) Pembangunan kilang gas bumi di 

Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pengolahan gas bumi di 

dalam negeri; (6) Dalam hal upaya mengurangi penggunaan BBM 
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beralih ke BBG, di sektor rumah tangga dilakukan program konversi 

minyak tanah ke LPG tiga kg. Pada akhir tahun 2012, menunjukkan 

persentase penggunaan minyak tanah adalah sebesar 12,8 persen, 

lebih rendah dibandingkan penggunaan LPG sebesar 87,2 persen. 

Pembangunan jaringan gas kota yang telah dibangun adalah 57,0 ribu 

sambungan di 13 kota. Sementara di sektor transportasi, diperlukan 

percepatan pembangunan SPBG serta penyediaan dan 

pendistribusian konverter kit karena hingga saat ini, jumlah SPBG 

yang telah dibangun baru mencapai 8 unit dari 21 unit yang 

direncanakan, dan yang beroperasi baru di Palembang. Pada tahun 

2013, direncanakan akan dibangun tujuh SPBG. 

Sedangkan pencapaian pembangunan ketenagalistrikan, antara 

lain: (1) Rasio elektrifikasi nasional hingga akhir tahun 2012 

mencapai 76,6 persen; (2) Pembangunan infrastruktur 

ketenagalistrikan hingga  Juni 2013, yaitu: (a) Kapasitas total 

terpasang untuk pembangkit listrik telah mencapai 44,3 ribu MW 

disertai panjang jaringan transmisi nasional mencapai 37,3 ribu kms; 

(b) Hasil capaian Program 10 ribu MW Tahap I yang telah beroperasi 

adalah 4.690 MW (47,0 persen) dan direncanakan selesai pada tahun 

2014; (c) Hasil capaian program percepatan pembangunan 10 ribu 

MW tahap II masih rendah. Kemajuan pelaksanaan proyek PLN 

adalah 40,0 persen masih dalam tahap prekonstruksi dan konstruksi 

serta 60,0 persen dalam tahap studi kelayakan, lelang wilayah kerja 

pertambangan, lelang Engineering Procurement Construction, 

pendanaan, dan eksplorasi, sementara kemajuan pelaksanaan proyek 

swasta adalah 3,0 persen dalam tahap konstruksi, 20,0 persen dalam 

tahap ekploitasi panas bumi, serta 77,0 persen masih dalam tahap 

lelang, penerbitan izin usaha pertambangan, penunjukkan langsung, 

penugasan, negosiasi, biding closing, Letter of Intent, pengajuan 

jaminan kelayakan usaha, Power Purchase Agreement, pendanaan, 

dan eksplorasi. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan infrastruktur energi dihadapkan pada 

permasalahan, antara lain: (1) Keterbatasan infrastruktur energi 

menyebabkan belum terpenuhinya SPM dan terhambatnya 

peningkatan daya saing ekonomi; (2) Pertumbuhan dan intensitas 

energi yang masih tinggi; (3) Keterbatasan pendanaan yang 

disebabkan oleh kurang menariknya iklim bisnis sektor energi bagi 

minat investor; (4) Ketidakpastian hukum dan birokrasi, serta harga 

jual energi yang masih belum mencerminkan nilai keekonomiannya; 

(5) Biaya investasi awal dan risiko yang tinggi bagi pengembangan 

EBT dibandingkan energi konvensional atau fosil yang disubsidi; 

dan (6) Rendahnya pemanfaatan EBT.  

Pembangunan ketenagalistrikan masih dihadapkan pada 

permasalahan, antara lain: (1) Supply pembangkit listrik masih 

didominasi oleh  energi fosil; (2) Jangkauan pelayanan penyediaan 

tenaga listrik masih terbatas; (3) Mutu dan  keandalan penyediaan 

tenaga listrik masih belum handal; dan (4) Penyediaan tenaga listrik 

oleh badan usaha (swasta, daerah, koperasi) dan peran pemerintah 

daerah masih terbatas; serta (5) Sulitnya koordinasi dalam 

mendapatkan izin pinjam pakai kehutanan dan pembebasan lahan 

untuk pembangunan ketenagalistrikan.  

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pembangunan 

infrastruktur energi, antara lain: (1) Peningkatan infrastruktur 

jaringan transmisi dan distribusi gas bumi khususnya untuk 

memperluas jaringan gas kota; (2) Pengembangan SPBG guna 

meningkatkan pemanfaatan gas untuk sektor transportasi dan 

pengurangan subsidi BBM; (3) Pengaturan konsumsi BBM secara 

lebih efisien melalui produk hukum yang mengatur penggunaan 

BBM secara efisien; (4) Insentif investasi dalam pembangunan 

kilang minyak bumi dan infrastruktur penyediaan BBM lainnya; (5) 

Pengembangan perangkat insentif perpajakan untuk pengembangan 
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pembangunan komunikasi dan informatika diarahkan pada dua 

agenda utama, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur 

komunikasi dan informatika serta mendorong pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).  

Arah kebijakan pembangunan komunikasi dan informatika 

dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai SPM, 

diprioritaskan pada: (1) Revitalisasi infrastruktur Lembaga Penyiaran 

Publik (LPP) TVRI dan RRI untuk mengembalikan tingkat 

jangkauan siaran; (2) Menyelesaikan pelaksanaan Program Universal 

Service Obligation (USO) untuk memastikan ketersediaan dan 

keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah 

perbatasan, perdesaan, terpencil, dan wilayah nonkomersial lain. 

Sementara arah kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan 

daya saing sektor riil diprioritaskan pada: (1) Pembangunan jaringan 

backbone serat optik di bagian timur Indonesia dengan pendanaan 

Information and Comunication Technology (ICT) Fund; (2) 

Mempercepat penetrasi siaran televisi digital; (3) Memperkuat 

pengembangan e-government nasional baik dalam bentuk kerangka 

regulasi, maupun investasi dan koordinasi lintas kementerian; dan (4) 

Meningkatkan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK 

termasuk aparatur pemerintah. Selain itu, arah kebijakan dalam 

rangka meningkatkan KPS diprioritaskan pada: (1) Pembukaan 

peluang usaha bagi badan usaha secara kompetitif, nondiskriminatif, 

dan transparan dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan 

penyelenggaraan televisi digital; dan (2) Pengawasan terhadap  

pemenuhan komitmen pembangunan badan usaha penyelenggara. 

Hasil Pelaksanaan 

 Hasil pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika 

hingga Juni 2013, antara lain: (1) Layanan Program USO yang terdiri 

dari penyediaan jasa akses telekomunikasi mencapai 93,7 persen dari 

target 33,2 ribu desa pada tahun 2014, dan Pusat Layanan Internet 



 

 

BAB 7 SARANA DAN PRASARANA 7-23 

 

Kecamatan (PLIK) di 5.956 desa yang melebihi target 5.748 desa; 

(2) Layanan broadband mencapai 69,6 persen dari total 

kabupaten/kota, yaitu 346 kabupaten/kota; (3) Jangkauan populasi 

nasional siaran televisi digital mencapai 60 persen; (4)  Indeks e-

government nasional mencapai 2,3 dari skala 4,0; dan (5) Jangkauan 

populasi siaran LPP TVRI dan RRI masih kurang dari 70 persen.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Walaupun telah melebihi total populasi, namun infrastruktur 

TIK nasional masih kurang kompetitif dan penggunaannya kurang 

berkualitas dibandingkan negara lain yang disebabkan, antara lain 

oleh: (1) Sangat terbatasnya infrastruktur broadband baik yang 

terlihat dari tingkat penetrasi fixed broadband yang diperkirakan 

hanya 1,1 persen dan mobile broadband diperkirakan 22,2 persen 

pada akhir tahun 2012, maupun jangkauan backbone serat optik yang 

baru meliputi 346 kabupaten/kota; (2) Tingginya harga layanan 

broadband, yaitu 7,4 persen dari PDB/kapita dibandingkan dengan 

negara maju yang telah mencapai kurang dari 3 persen dari 

PDB/kapita; (3) Terbatasnya spektrum frekuensi radio, bahkan saat 

ini telah memasuki kondisi krisis spektrum frekuensi, sebagai moda 

utama pembangunan infrastruktur TIK; (4) Terbatasnya kemampuan 

utilisasi dan adopsi TIK untuk mendukung kegiatan produktif. 

Sebagai tindak lanjut, akan dipastikan: (1) Keberlanjutan layanan 

USO sebagai salah satu upaya pemenuhan hak warga akan akses 

informasi; (2) Penyediaan infrastruktur TIK terutama broadband 

melalui proyek Palapa Ring; (3) Peningkatan kualitas manajemen 

spektrum frekuensi termasuk penataan kembali dan penggunaan 

spektrum hasil migrasi sistem penyiaran televisi ke digital; (4) 

Pengembangan konten lokal untuk meningkatkan kemampuan 

utilisasi dan adopsi TIK; serta (5) Penyelesaian berbagai peraturan 

seperti RUU perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) 

sebagai pengganti UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi, dan 

Rencana Induk Pengembangan e-Government. 
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7.6 PENANGANAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO 

Kebijakan 

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan 

infrastruktur tahun 2012 dan 2013, yang sejalan dengan arah 

kebijakan pembangunan jangka menengah 2010-2014, maka 

kebijakan penanganan lumpur Sidoarjo difokuskan pada dua 

prioritas: (1) Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan SPM 

yang ditempuh melalui penyelesaian jual beli tanah dan bangunan 

warga di Peta Area Terdampak (PAT) lumpur Sidoarjo yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah serta pengamanan dan pemeliharaan 

infrastruktur pengaman dan pengalir luapan lumpur untuk 

meminimalisasi potensi bahaya di area terdampak; dan (2) Dukungan 

terhadap peningkatan daya saing sektor riil yang ditempuh melalui 

percepatan penyelesaian pembangunan relokasi infrastuktur. 

Hasil Pelaksanaan 

Sejalan dengan upaya pemulihan kegiatan sektor ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur akibat dampak luapan lumpur Sidoarjo, 

keseluruhan (empat paket) pekerjaan konstruksi jalan arteri Siring-

Porong telah dituntaskan 100 persen pada akhir tahun 2012 dan  telah 

mulai beroperasi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang 

dan jasa di lintas Surabaya-Malang. Selain itu, pembangunan 

relokasi pipa air PDAM Surabaya diperkirakan dapat dituntaskan 

pada akhir tahun 2013 sehingga gangguan terhadap suplai air yang 

dialami warga Kota Surabaya akibat sering pecahnya pipa jaringan 

dapat dihindari. Dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial 

masyarakat, telah diterbitkan Perpres No.37/2012 tentang perubahan 

keempat Perpres No.14/2007 tentang BPLS yang utamanya mengatur 

penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar PAT 2 Maret 

2007 termasuk diantaranya jual beli tanah dan bangunan warga. 
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Penyelesaian jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah yang 

menjadi tanggung jawab Pemerintah terutama di wilayah 3 Desa dan 

9 RT akan terus diupayakan agar dapat diselesaikan pada TA 2013 

mengingat sebagian besar pembayaran yang tersisa lebih banyak 

berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah tersebut. 

Sementara itu, jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah PAT 

22 Maret 2007 sesuai komitmen PT Lapindo Brantas/PT Minarak 

Lapindo Jaya pada Rapat Koordinasi Dewan Pengarah BPLS 4 

Januari 2013 diharapkan dapat dituntaskan pada akhir TA 2013. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo diperkirakan masih 

diwarnai gejolak sosial kemasyarakatan, yang dipicu tidak lancarnya 

proses penuntasan jual beli tanah dan bangunan warga di dalam 

wilayah PAT 22 Maret 2007 oleh PT Lapindo Brantas/PT Minarak 

Lapindo Jaya. Warga PAT 22 Maret 2007 merasa diperlakukan tidak 

adil dengan penuntasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan 

di luar PAT 22 Maret 2007 (3 Desa, 9 RT, dan 65 RT) yang relatif 

lebih pasti dan terjamin. Munculnya persepsi bahwa terdapat 

diskriminasi kebijakan dan perlakuan penanganan masalah sosial di 

dalam dan di luar wilayah PAT 22 Maret 2007 dikhawatirkan 

memberikan implikasi negatif yang sangat luas. Konflik horizontal di 

masyarakat hingga aksi blokade terhadap operasi pengaliran lumpur 

serta pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur dapat berdampak 

sangat fatal dan berpotensi menimbulkan bencana baru akibat 

jebolnya tanggul lumpur. 

7.7 KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA 

Kebijakan 

Keterbatasan sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan 

Pemerintah dalam pembangunan bidang sarana dan prasarana, serta 
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perlunya peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur 

memberikan peluang besar bagi swasta untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja sama Pemerintah 

dan Swasta (KPS). Arah kebijakan dalam penyediaan infrastruktur 

melalui skema KPS, antara lain: (1) Melanjutkan reformasi strategis 

kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan 

lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS; (2) Mempersiapkan 

proyek KPS secara matang; (3) Meningkatkan pemahaman dan 

kapasitas aparat instansi penanggungjawab dan tenaga konsultan, 

dalam menyiapkan dan mentransaksikan proyek KPS; serta (4) 

Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam 

pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk 

menyediakan dana pendukung pelaksanaaan KPS di dalam APBN. 

Hasil Pelaksanaan 

Capaian pembangunan infrastruktur melalui skema KPS 

hingga Juni 2013, antara lain: (1) Beroperasinya proyek SPAM 

Kabupaten Tangerang; (2) Sepuluh proyek jalan tol sedang dalam 

proses konstruksi; (3) Ditandatanganinya perjanjian kerja sama 

pembangunan PLTU Jawa Tengah yang saat ini sedang dalam proses 

penyelesaian pemenuhan pembiayaan (financial close); (4) 17 proyek 

KPS sedang dalam proses transaksi; (5) 36 proyek KPS sedang 

dalam proses persiapan; (6) PT. SMI telah melakukan sinergi dengan 

berbagai pihak terkait dengan penyiapan proyek, co-financing, 

infrastructure fund, dan capital market serta melakukan fasilitasi 

penyiapan Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta dan SPAM 

Umbulan. Selain itu, melalui kerja sama dengan ADB dan Bappenas, 

dilaksanakan penyiapan proyek KPS Pengelolaan Sampah Kota 

Batam. Adapun PT PII sedang dalam proses persiapan pemberian 

penjaminan kepada lima proyek KPS; (7) Tersedianya land revolving 

fund, land capping fund serta land acquisiton fund; (8) Diberikannya 

fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility) oleh 

beberapa lembaga donor (ADB, JICA, dan AusAID); (9) 
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Diterbitkannya Permenkeu No.3/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal (FDG) yang 

merupakan landasan hukum pemberian FDG dalam bentuk 

penyediaan data/informasi mengenai cadangan panas bumi kepada 

pemerintah daerah untuk pengadaan proyek pembangkit listrik 

tenaga panas bumi dengan skema KPS; (10) Direvitalisasinya 

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI); 

(11) Diterbitkannya peraturan terkait Viability Gap Fund (VGF) 

untuk mengatasi isu ketidaklayakan finansial dan kesulitan 

pengalokasian anggaran dalam pembangunan infrastruktur melalui 

skema KPS yaitu Permenkeu No.223/2012 tentang Pemberian 

Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek 

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur; (12) Diterbitkannya UU No.2/2012 tentang Pengadaan 

Tanah, bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang 

diharapkan dapat memberikan kepastian proses pengadaan tanah 

dalam pelaksanaan proyek KPS di bidang infrastruktur, serta aturan 

turunannya, yaitu Perpres No.71/2012 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, 

Peraturan KBPN RI No.5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 

Permendagri No.72/2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya 

Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD, dan 

Permenkeu No.13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan 

Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari 

APBN; (13) Diterbitkannya Permen PPN No.3/2012 tentang 

Panduan Umum Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; (14) Diterbitkannya Permen 

PPN No.6/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana 

Proyek Infrastruktur; serta (15) Diperbaharuinya Buku Rencana 

Proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta (PPP Book) yang 
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merupakan media informasi bagi pihak swasta tentang status masing-

masing proyek KPS serta alat monitoring perkembangan proyek KPS 

di bidang infrastruktur saat ini dalam proses finalisasi akhir. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan KPS masih dihadapkan kepada beberapa 

permasalahan, antara lain: (1) Kurangnya informasi mengenai 

proyek, baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan, serta 

analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah 

untuk pengelolaan risiko; (2) Sulitnya penerapan peraturan terkait 

dengan KPS oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 

(PJPK); (3) Rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam 

melaksanakan KPS; (4) Belum optimalnya dokumen perencanaan 

proyek KPS bidang infrastruktur, mengakibatkan pilihan strategi 

pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS, sehingga 

proyek infrastruktur yang menarik bagi pihak swasta dilaksanakan 

melalui pembiayaan APBN/APBD, sementara proyek infrastruktur 

yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak swasta; (5) 

Kurang memadainya pendanaan PT SMI dan anak perusahaannya PT 

IIF serta PT PII, masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan 

penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS; serta (6) 

Belum adanya mekanisme pemberian insentif bagi PJPK dalam 

melaksanakan KPS. 

Langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam 

pengembangan KPS, antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan dan 

kapasitas kelembagaan PJPK; (2) Mempersiapkan proyek KPS yang 

akan ditawarkan secara matang melalui proses perencanaan yang 

transparan dan akuntabel; (3) Memutakhirkan dan menyempurnakan 

mekanisme penyusunan daftar proyek pemerintah yang dapat 

dikerjasamakan dengan swasta untuk mensinergikan rencana kerja 

pemerintah dengan potensi partisipasi swasta serta menciptakan 

mekanisme penyiapan proyek yang lebih terintegrasi dengan siklus 
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anggaran pemerintah, transparan, dan akuntabel sehingga KPS 

merupakan bagian yang terintegrasi dari perencanaan pembangunan 

khususnya untuk sektor pelayanan publik; (4) Mengoptimalkan peran 

dan kapasitas kelembagaan khususnya KKPPI sebagai champion 

dalam mendukung pengembangan infrastruktur melalui skema KPS; 

(5) Meningkatkan kemampuan keuangan dari PT. SMI dan anak 

perusahaannya PT. IIF serta PT. PII; (6) Mengintegrasikan sistem 

pembiayaan dan penganggaran KPS dalam sistem perencanaan dan 

penganggaran Pemerintah; serta (7) Mengembangkan mekanisme 

pemberian insentif melalui sistem perencanaan dan penganggaran 

kepada PJPK  untuk mendorong dan melaksanakan proyek KPS. 
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BAB 8  
POLITIK 

Konsolidasi demokrasi merupakan tahap krusial dalam 

memasuki tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2010-2014. Bangsa Indonesia akan memasuki 

tahun pelaksanaan pemilu yang menjadi tanggung jawab bersama 

agar terlaksana dengan demokratis. Pemilu yang demokratis akan 

menjadi momentum yang tidak ternilai bagi tahap-tahap selanjutnya 

pembangunan demokrasi Indonesia. Stabilitas sosial politik dan 

peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu merupakan inti 

kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2014. 

8.1 POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI 

Kebijakan 

Dalam mengantisipasi dan menanggapi berbagai potensi 

masalah dan tantangan proses demokratisasi, serta mencapai target 

yang telah ditentukan dalam RPJMN 2010-2014, maka arah 

kebijakan politik dalam negeri tahun 2012-2013 yang telah 

dirumuskan adalah:  Pertama, meningkatkan kapasitas dan 

akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara. Fokus 

pelaksanaan kebijakan adalah pada fasilitasi penuntasan peraturan 

perundangan bidang politik,  penguatan kapasitas penyelenggara 
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pemilu nasional dan pemilu kepala daerah dalam menuntaskan 

proses pentahapan pemilu 2014, serta penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah tahun 2013 secara optimal, dengan upaya khusus bagi 

peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pemantauan 

penyelenggaraan pemilu sejak awal pentahapan. Untuk penguatan 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), kebijakan Pemerintah konsisten 

untuk melembagakan partisipasi OMS dalam perumusan kebijakan 

dan perencanaan pembangunan, serta melanjutkan upaya perwujudan 

Democracy Trust Fund (DTF) untuk mendukung keberlanjutan peran 

penting OMS. Bagi penguatan parpol, fokus kebijakan bantuan 

parpol terus diperbaiki mekanisme dan peruntukannya sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. Fokus pelaksanaan kebijakan 

berikutnya adalah sosialisasi UU No.7/2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial dan penyusunan peraturan pelaksanaannya, dengan 

memberikan tekanan substansi pada pemihakan kepada korban. 

Fokus kebijakan yang juga sangat penting adalah peningkatan 

pemahaman aparatur negara dan masyarakat serta koordinasi antar 

lembaga pemerintah dan masyarakat sipil bagi penanggulangan 

terorisme dan penyelesaian persoalan konflik dan kerawanan sosial 

di berbagai daerah. 

Kedua, menjaga dan menciptakan iklim politik yang dapat 

menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak 

politik rakyat, serta berkembangnya demokrasi secara berkelanjutan. 

Fokus pelaksanaan kebijakan adalah pada pemantapan forum 

konsultasi publik antara pemerintah dan OMS dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konsolidasi demokrasi, 

pemantapan pembangunan Pusat Pendidikan Kebangsaan yang 

berintikan pendidikan nilai-nilai luhur empat konsensus bangsa 

melalui konten yang mengutamakan pendekatan kultural dan 

pendidikan budi pekerti. Fokus lain adalah pelaksanaan pendidikan 

pemilih secara konsisten, terutama dengan menanamkan hak dan 

kewajiban dalam demokrasi dengan mengutamakan konten anti-

politik uang dan persamaan hak kaum penyandang disabilitas dalam 
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pemilu, di samping fasilitasi peningkatan kapasitas dan kredibilitas 

anggota parlemen perempuan. Fokus kebijakan yang sangat penting 

adalah upaya pemerintah bagi penguatan jaring-jaring kerjasama 

antara semua pihak dalam masyarakat pada persoalan-persoalan 

penanggulangan terorisme, penyebaran kebencian dan konflik 

vertikal dan horizontal. 

 Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebaran dan 

pemanfaatan informasi publik, melalui pemantapan pelaksanaan UU 

No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan PP 

No.61/2010 tentang Pelaksanaan UU No.14/2008 tentang KIP serta 

peraturan pelaksanaan lainnya. Fokus kebijakan lain adalah 

peningkatan pemahaman di kalangan pejabat publik atas pentingnya 

nilai transparansi, dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber 

daya manusia (SDM), komunikasi dan informasi terutama di daerah. 

Disamping itu, peningkatan kualitas dan akurasi informasi publik, 

serta meningkatkan kecepatan pelayanan bagi para pengguna 

informasi publik juga menjadi target pembangunan komunikasi, juga  

peningkatan efektivitas pelayanan media center terutama di daerah 

terdepan/terluar, tertinggal, terpencil, serta daerah konflik dan pasca 

konflik. Selanjutnya, peningkatan peran dan revitalisasi media 

tradisional dan peningkatan kapasitas media komunitas dalam 

penyebaran informasi publik juga terus dilakukan.  

Hasil Pelaksanaan 

Pertama, proses pentahapan pemilu 2014 berjalan relatif 

lancar. Kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan 

verifikasi parpol peserta, telah menghasilkan secara definitif 12 

parpol peserta Pemilu 2014 mendatang, yakni Partai Golkar, Partai 

Demokrat, PDIP, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasional 

Demokrat (Partai Nasdem), PAN, PKS, PPP, PKB, Partai Keadilan 

dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang. Terkait dengan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemerintah telah menyampaikan Data 
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Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada KPU pada 7 

Februari 2013, untuk selanjutnya akan dimutakhirkan oleh KPU. 

Penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi DPT oleh KPU akan 

dilakukan pada Oktober 2013.  

Kedua, hingga Juni 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) telah membentuk 30 Bawaslu Provinsi, sedangkan 3 

provinsi lainnya Bawaslu belum melakukan pelantikan dan 

pengambilan sumpah/janji disebabkan belum berakhirnya masa 

jabatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kada Provinsi sampai 

dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik. Adapun, 

daerah-daerah yang Bawaslu Provinsinya belum dilantik adalah 

Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Papua.  

Disamping itu, hingga Mei 2013 telah diproses sebanyak 217 

pengaduan pelanggaran kode etik Pemilu, yaitu sekitar 59 persen 

(128 pengaduan) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan sekitar 41 

persen (89 pengaduan) dinyatakan Memenuhi Syarat. Selanjutnya, 

untuk pengaduan yang dinyatakan Memenuhi Syarat, telah 

memasuki tahap sidang pemeriksaan sebanyak 146 kali dan sidang 

putusan sebanyak 59 kali.  

Selama 2012, Pemilukada telah dilaksanakan 82 kali. 

Sedangkan, hingga Mei 2013, pemilukada provinsi telah 

dilaksanakan 7 kali (dari 15 yang direncanakan) dan pemilukada 

kabupaten/kota 49 kali (dari 133 yang direncanakan). 

Ketiga, Pemerintah tetap konsisten menyediakan bantuan 

keuangan negara untuk memperkuat parpol, sesuai PP No.83/2012 

tentang Perubahan Atas PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan 

kepada Partai Politik. Peran parpol dalam melaksanakan kaderisasi 

makin meningkat. Hal ini tidak terlepas dengan semakin dekatnya 

Pemilu 2014, di mana parpol harus melakukan konsolidasi dan 

menyediakan kader terbaiknya untuk mengikuti pemilu legislatif dan 

presiden/wakil presiden. 
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Keempat, untuk memperkuat peran masyarakat sipil, 

pemerintah konsisten meningkatkan keterlibatan OMS dalam setiap 

proses pengambilan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi dalam 

perencanaan pembangunan politik. Hal tersebut sebagai bentuk 

pelaksanaan amanat perundang-undangan dalam melakukan 

Musrenbang pada perencanaan pembangunan nasional/daerah. 

Pemerintah mengambil inisiatif melaksanakan secara rutin Forum 

Konsultasi Publik (FKP) dengan OMS sejak 2010 dan terus 

disempurnakan format serta mekanismenya. 

Kelima, merespon potensi dan ancaman terorisme yang sangat 

serius, Pemerintah melakukan upaya-upaya dialog yang luas dengan 

masyarakat, selain melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum. 

Pada 2012, pemerintah telah membentuk 15 Forum Koordinasi 

Pencegahan Terorisme (FKPT). Sedangkan hingga Juni 2013, telah 

dibentuk 5 FKPT yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, 

Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Sehingga, FKPT telah 

terbentuk di seluruh Indonesia sebanyak  20. Forum tersebut 

dibentuk, antara lain, sebagai instrumen peringatan dini terhadap 

berkembangnya gagasan terorisme. Pada 2012, sebanyak 89 teroris 

ditangkap. Sekitar 58 persen dari jumlah yang ditangkap tersebut 

adalah tersangka yang berusia di bawah 30 tahun, bahkan 8 orang 

berusia di bawah 20 tahun. Hingga Juni 2013, telah ditangkap 59 

tersangka teroris dan 27 orang dalam proses sidang, serta 25 orang 

telah selesai menjalani hukuman. 

Saat ini, Indonesia dipercaya sebagai Co-chairs Working 

Group on Southeast Asia bersama Australia di forum Global Counter 

Terrorism Task Force hingga periode September 2013, selain itu 

juga dipercaya sebagai Ketua Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC) Counter Terrorism Task Force periode 2013-2014. Pada 

September 2013, Indonesia direncanakan akan menjadi tuan rumah 

penyelenggaraan Counter Terrorism Exercise ADMM Plus (ASEAN 

Defence Ministerials Meeting Plus).  
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Keenam, untuk merespons berbagai konflik dan tindakan-

tindakan kekerasan yang cenderung meningkat di berbagai daerah 

rawan konflik, telah diterbitkan Inpres No.2/2013 tentang 

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inpres tersebut 

merupakan penjabaran UU No.7/2012 tentang Penanganan Konflik 

Sosial. Berdasarkan Inpres tersebut, Pemerintah dan penegak hukum 

perlu untuk melakukan upaya-upaya penanganan konflik sosial mulai 

dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca 

konflik. Inpres No.2/2013 juga mengamanatkan perlunya pelibatan 

masyarakat, pranata adat dan sosial untuk menangani konflik sosial. 

Ketujuh, perkembangan pembangunan komunikasi dan 

informasi hingga pertengahan tahun 2013, antara lain (1) 

Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang 

beragam dan berkualitas; (2) Pemberdayaan masyarakat dan 

pengembangan kemitraan; (3) Penyediaan dan peningkatan SDM. 

Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik 

yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan 

masyarakat dalam kerangka NKRI, dicapai dengan dibangunnya 

media center di 25 lokasi dan penguatan media center di 15 lokasi; 

tersedianya paket-paket informasi dan analisis berita sebanyak 300 

analisis di bidang polhukam, perekonomian, dan kesra; dukungan 

media center untuk kegiatan Sail Murotai; penugasan khusus terkait 

ketuanrumahan Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 

APEC 2013 yaitu persiapan sebagai penanggungjawab koordinasi 

bidang humas dan media.   

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan 

dalam penyebaran informasi publik, antara lain dengan fasilitasi 

dalam mendorong pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) meskipun baru mencapai 30,6 persen, yaitu di 

34 kementerian, 36 lembaga negara, 21 provinsi, 88 kabupaten dan 

33 kota.  
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GAMBAR 8.1 

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
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Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Capaian lainnya adalah peningkatan peran organisasi 

kemasyarakatan sebagai penyebar informasi Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM), media tradisional, media komunitas dalam 

rangka desa informasi di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal); 

lebih dari 100 kegiatan diseminasi informasi dengan lembaga 

penyiaran publik TVRI dan RRI dan fasilitas penyebaran informasi 

publik melalui Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah 

(Bakohumas), lembaga-lembaga pemerintah, dan dunia usaha; 

pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik melalui media 

tercetak, online, luar ruang, dan audio visual; diseminasi 

Informasi/Pencintraan Positif Indonesia kepada Masyarakat Asing 

dan Masyarakat Indonesia di luar negeri (Festival Indonesia 2012 di 

Thailand, Belanda, Malaysia, dan Jepang serta Forum Dialog di 

Hongkong di China); Fiezta Muzik  bekerjasama dengan Media 
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Corps dan MCIT Singapura, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi 

bagi masyarakat Indonesia di Hongkong bekerjasama dengan 

Organisasi Dompet Dhuafa. 

Disamping itu, pada awal 2013 telah diserahkan secara resmi 

sebanyak 15 unit mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas (m-

Pustika) dan 15 unit motor Pustika kepada daerah, terutama daerah 

terpencil, tertinggal, terdepan, rawan bencana, dan pasca/rawan 

konflik. Kendaraan penyuluh informasi publik roda empat dan roda 

dua tersebut dioperasikan dengan dilengkapai berbagai peralatan 

untuk memberikan informasi berbagai kebijakan pemerintah pusat 

maupun daerah kepada masyarakat di daerah-daerah yang belum 

terjangkau oleh teknologi informasi seperti TV dan internet.  

Penyediaan  dan  peningkatan SDM  bidang  komunikasi  dan 

informasi  sebagai  agen  penyedia, pengelola  dan  penyebar 

infomasi publik, dicapai antara lain dengan pemberian beasiswa  S2  

Dalam Negeri Chief Information Officer (CIO) dan Ilmu  

Komunikasi  untuk aparat  pemerintah  pusat  dan  daerah  di  5 

perguruan  tinggi (UGM, UI, ITB, ITS, dan UNP) bagi 202 orang 

dan Beasiswa S2 Luar Negeri kepada 27 orang di  berbagai  

perguruan  tinggi di Belanda, Jerman, Hongkong, Jepang, Korea 

Selatan, dan Australia. Capaian lainnya adalah Bimtek Chief 

Information Officer (CIO) dan  pelatihan Komunikasi Publik; 

Standar  Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia (SKKNI)  bidang  

Profesi Kominfo yang  telah  disahkan/diperbaharui berjumlah  15  

SKKNI terdiri dari: Operator  Komputer,  Programmer Komputer, 

Computer Technical Support, SKKNI Jaringan Komputer dan Sistem 

Administrasi, Jasa Multimedia, Kehumasan, SKKNI Teknisi 

Telekomunikasi Satelit, Desain Grafis, IT Security, Periklanan, 

Manajemen Layanan Teknologi Informasi, Teknisi (Instalasi) Fiber 

Optik, Programmer Komputer (updating), Kameramen, dan 

Computer Technical Support (updating); pelatihan/workshop untuk 

meningkatkan  literasi  masyarakat  melalui kegiatan "Kominfo Goes 
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to Mall" - Internet Sehat di Padang, Palembang dan Denpasar; 

Bimtek Budaya Dokumentasi diikuti di 16 lokasi/provinsi; 

penyusunan ICT White Paper Indonesia 2012; penelitian 

pemanfaatan mobil Community Acces Point untuk pemberdayaan 

masyarakat di daerah; studi kasus pemanfaatan internet sehat untuk 

pemberdayaan masyarakat; penelitian pola kebutuhan informasi bagi 

masyarakat di daerah tertinggal; kajian Keamanan Informasi 

(Kelembagaan Computer Emergency Response Team Nasional); 

kompetensi pranata humas pemerintah dalam penyelenggaraan 

layanan informasi publik; penelitian pemanfaatan aplikasi e-

bussiness untuk meningkatkan kualitas produk dan pemasaran 

kerajinan pada usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan dan tindak lanjut perlu diupayakan 

dalam memelihara keberlanjutan proses konsolidasi demokrasi di 

Indonesia di tahun-tahun mendatang.     

Pertama, tingkat kesiapan pada semua level mulai dari 

lembaga penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan tahapan 

terakhir pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada April 

2014, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama pada Juli 

2014, sampai dengan tahap pemungutan dan penghitungan suara. 

Berkenaan dengan pemutakhiran data pemilih, ketersediaan DPT 

yang akurat akan tetap menjadi tantangan dalam tahun 2014. KPU 

harus dapat bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah dan 

masyarakat agar aktif turut membantu pemutakhiran data hingga 

awal 2014. Sosialisasi aktif akan menjadi penentu ketersediaan data 

yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 

KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

dan Panwaslu kabupaten/kota/kecamatan menjadi sangat penting.   

Kedua, kesadaran masyarakat pemilih  relatif  belum tinggi 

tentang  pentingnya  partisipasi dalam  seluruh proses 
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penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih juga masih 

menghadapi sejumlah kekurangan intensitas dan ketepatan dalam 

menyeleksi sasaran. Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu 

ditingkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para mitra 

pembangunan luar negeri yang menaruh perhatian pada persoalan 

ini. Proses pendidikan pemilih ini perlu diletakkan dalam konteks 

pendidikan politik dan kebangsaan yang lebih luas, dalam desain 

besar pendidikan kebangsaan dan pembangunan pusat pendidikan 

kebangsaan Indonesia. 

Ketiga, masih tetap rendahnya kapasitas dan akuntabilitas 

parpol dalam mempertanggungjawabkan bantuan keuangan parpol 

melalui APBN. Pada  masa mendatang, semua pihak perlu 

memikirkan sistem standar pelaporan keuangan parpol. Proses 

penyusunannya perlu melibatkan Pemerintah, parpol, dan pihak 

OMS. Parpol juga masih menghadapi permasalahan dalam 

memainkan perannya sebagai wadah rekrutmen dan pengkaderan 

untuk menghasilkan calon pemimpin yang akan duduk di lembaga 

legislatif dan yang akan menduduki jabatan Presiden/Wakil Presiden 

untuk kurun waktu 2014-2019.  

Keempat, OMS menghadapi tantangan yang makin besar 

terkait perannya dalam mendukung penguatan pengawasan 

masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 dan 

pengawasannya. Pada sisi lain, konsolidasi OMS untuk membangun 

kapasitas dan menjamin keberlanjutannya ke depan antara melalui 

pengembangan DTF dan program pengembangan kapasitasnya akan 

menghadapi permasalahan kurang efektifnya pelaksanaan program-

program dimaksud, sehingga hasil yang diharapkan dari pelaksanaan 

program peningkatan kapasitas bagi OMS belum dapat dirasakan. 

Selain itu,  efektivitas program kerja sama dengan OMS masih akan 

menghadapi kendala terkait disain yang kurang tepat, proses seleksi 

yang masih belum partisipatif dan transparan dan pengawasan 

pelaksanaannya yang belum cukup profesional dan akuntabel. Baik 
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program peningkatan kapasitas maupun kerjasama OMS perlu 

dievaluasi secara lebih cermat untuk menentukan langkah perbaikan.  

Kelima, penanggulangan terorisme masih menghadapi kendala 

koordinasi secara kelembagaan, juga menghadapi masih lemahnya 

payung konstitusional dan belum tegasnya payung hukum serta 

peraturan perundangan yang ada. Pada sisi hubungan internasional, 

ideologi terorisme yang menghalalkan cara kekerasan, masih 

memperoleh dukungan secara langsung ataupun melalui jalur tidak 

langsung dari pendanaan pihak tertentu yang memiliki sumber daya 

keuangan yang besar. Hal ini kiranya perlu mendapatkan perhatian 

yang serius dari semua pihak, termasuk konsolidasi yang lebih 

sinergis untuk menghadapi bahaya besar terorisme bagi keamanan 

dan stabilitas politik, bahkan ancaman pada keberadaan Pancasila 

dan NKRI sendiri.  

Keenam, masih tingginya tingkat konflik kekerasan dalam 

masyarakat, termasuk  tindakan diskriminasi  terhadap kelompok 

minoritas tertentu serta kekerasan yang menyertai penyampaian 

aspirasi di ruang-ruang publik, yang berkaitan dengan isu-isu politik, 

maupun sosial budaya dan keagamaan. Selain itu, yang perlu 

diperhatikan secara serius adalah kekerasan terhadap kaum 

perempuan. Apabila tidak ditangani secara tuntas, berbagai modus 

kekerasan yang tidak ditangani secara hukum, maka sewaktu-waktu 

diperkirakan dapat menjadi bibit-bibit konflik baru yang lebih sulit 

untuk diselesaikan, dan dapat muncul terutama dengan 

memanfaatkan momentum politik, termasuk momentum politik 

dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014. Dengan demikian perlu 

evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan forum-forum dialog terkait 

konflik yang dibentuk dan dibiayai oleh Pemerintah, seperti FKUB, 

FKDM, Kominda, FPK, untuk menilai efektivitasnya selama ini 

dalam mengantisipasi konflik dan meredam berbagai bibit-bibit 

kebencian antar agama dan golongan di berbagai daerah. 
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Ketujuh, pada bidang informasi dan komunikasi, 

permasalahannya, antara lain  belum optimalnya pembentukan PPID 

karena kurangnya pemahaman dan komitmen pimpinan badan 

publik; terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang 

terdokumentasi dengan baik di setiap badan publik, disamping  pola 

pendekatan dan intensitas pelaksanaan kampanye/sosialisasi yang 

masih terbatas dan kurang menggema di daerah; belum optimalnya 

kualitas, kuantitas dan efektifitas penyediaan, pengelolaan, dan 

penyebarluasan informasi publik terutama di daerah terpencil, 

perbatasan/terdepan dan daerah pasca konflik, serta belum meratanya 

informasi masyarakat karena terbatasnya infrastruktur informasi dan 

komunikasi; serta masih adanya pemberitaan negatif tentang 

Indonesia di luar negeri yang dapat menimbulkan citra negatif. 

Permasalahan terkait pengembangan SDM Bidang Kominfo berkisar 

pada pemerataan dan perluasan program pengembangan serta 

peningkatan kompetensi SDM.  

Upaya dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan dan tantangan tersebut antara lain dengan: (1) 

Melakukan Sosialisasi UU KIP ke daerah-daerah melalui 

Rakor/forum/dialog dan hal lainnya yang melibatkan komponen 

masyarakat, Badan Publik, LSM, terutama yang menyangkut 

penunjukan PPID dan pembentukan Komisi Informasi Provinsi, serta 

mendorong kesiapan sumber daya termasuk paradigma dan kapasitas 

dalam penyediaan informasi; (2) Menyusun Draft Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Badan Publik Negara 

serta Pedoman Informasi yang terbuka dan dikecualikan; (3) 

Memberikan bantuan Mobil Layanan Informasi Publik kepada 

daerah-daerah, penerbitan tabloid Komunika dan Jurnal ke daerah-

daerah terpencil dan perbatasan/terdepan, peningkatan peran 

organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media 

tradisional, media komunitas) dalam rangka Desa Informasi di 

wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, serta melakukan kerja 

sama dengan lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI dalam rangka 
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diseminasi informasi dan memfasilitasi penyebaran informasi publik 

melalui Bakohumas dan mengefektifkan pemanfaatan media center; 

(4) Mendiseminasikan Informasi di Luar Negeri melalui kunjungan 

jurnalistik, pertunjukan/pagelaran seni dan melaksanakan Forum 

Dialog serta pembuatan buku Indonesia Handbook dan Friends of 

Indonesia dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di Luar 

Negeri; (5) Memperluas jangkauan penerima program 

pengembangan SDM termasuk memprioritaskan beasiswa dan 

sertifikasi bagi kaum wanita, angkatan kerja muda dalam rangka 

peningkatan produktivitas dan perluasan lapangan kerja, UMKM, 

serta peserta dari daerah perbatasan dan daerah konflik serta wilayah 

Timur dan Barat Indonesia; (6) Mempercepat peningkatan kapasitas 

SDM bidang kominfo dengan mempersiapkan penyusunan regulasi 

yang mengatur pemberlakuan SKKNI secara menyeluruh di 

kalangan industri, antara lain mengaitkan kepemilikian sertifikasi 

SKKNI dengan insentif dan jenjang karir.     

8.2 POLITIK LUAR NEGERI 

Kebijakan 

Kebijakan luar Indonesia diarahkan untuk meningkatkan peran 

dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan pembentukan 

Komunitas ASEAN 2015, mengoptimalkan  peran Indonesia 

menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia, 

meningkatkan kinerja diplomasi perbatasan, kualitas pelayanan dan 

perlindungan WNI/BHI di luar negeri, citra positif Indonesia melalui 

pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan 

kekayaan budaya, memantapkan kemitraan strategis di kawasan Asia 

Pasifik, Afrika,  dan Amerika dan Eropa, serta  meningkatkan 

kualitas diplomasi ekonomi, maupun  pengembangan Kerja Sama 

Selatan-Selatan. 
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Hasil Pelaksanaan 

Berkenaan dengan peran Indonesia di ASEAN, pada pilar 

politik dan keamanan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 21 

ASEAN pada November 2012 di Phnom Penh Kamboja telah 

mengesahkan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), 

meluncurkan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), 

meluncurkan Bali Concord III Plan of Action, dan mengesahkan 

Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional 

Comprehensive Economic Partnership.  

Peluncuran AIPR menunjukkan peran Indonesia yang telah 

menggagas pendirian AIPR sejak keketuaan Indonesia di ASEAN 

pada 2011. AIPR akan berlokasi di Jakarta, dan akan memberikan 

penguatan terhadap kapasitas ASEAN dalam mencegah dan 

menyelesaikan konflik secara damai. Pengesahan AHRD juga 

merupakan keberhasilan Indonesia yang secara konsisten mendorong 

dibentuknya deklarasi HAM yang merupakan salah satu mandat 

ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. 

Untuk lebih menguatkan peran Indonesia di ASEAN, 

Indonesia mendukung gagasan untuk menjadikan Jakarta sebagai 

diplomatic capital of Southeast Asia. Hal ini diharapkan dapat 

menarik sebanyak mungkin pertemuan berskala internasional ke 

Jakarta dimana selaku host dan/atau chair Indonesia dapat menjadi 

agenda-setter untuk mencapai kepentingan nasional di dalam agenda 

internasional/global. 

Pada pilar ekonomi, ASEAN menunjukkan optimisme 

implementasi Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) yang mencapai 

77,5 persen dari keseluruhan 259 langkah-langkah dan tindakan 

(measures) yang terdapat dalam Cetak Biru Komunitas Ekonomi 

ASEAN.  

Untuk kemajuan pilar sosial budaya, para pemimpin ASEAN 

menekankan pentingnya peningkatan kerja sama sosial budaya guna 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Faichr.org%2F&ei=q0g4Ub-iIIHqrQeA-YB4&usg=AFQjCNGW37bMRqz1IdhFaWKorMhAl-N2oQ&sig2=2MGfmkfsNrf4l6qt_HxmcQ&bvm=bv.43287494,d.bmk
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disepakatinya common point bagi dasar penarikan garis batas Laut 

Wilayah dengan Malaysia di segmen Laut China Selatan (perairan 

sekitar Tanjung Datu). Dimulainya kembali pertemuan teknis 

kelompok kerja bersama tentang Outstanding Boundary Problems 

antara Indonesia dan Malaysia setelah terhenti selama beberapa 

tahun, merupakan kemajuan dalam pembahasan penegasan batas 

darat. 

Sepanjang tahun 2013, telah terselenggara pertemuan teknis 

penetapan batas laut wilayah dengan Singapura, pertemuan 

penjajakan untuk memulai pembahasan batas maritim dengan 

Thailand dan Timor-Leste, serta pertemuan trilateral pembahasan 

rencana submisi Landas Kontinen di Luar 200 mil laut di wilayah 

Eauripik Rise dengan Papua Nugini dan Federated States of 

Micronesia. 

Pada tahun 2013 ini juga dicatat sejumlah capaian di bidang 

penegasan batas darat dengan Timor-Leste dan Papua Nugini. 

Dengan Timor-Leste, Indonesia telah menandatangani Addendum 

No.1 of the Provisional Arrangement on Land Boundary yang 

memuat kesepakatan penyelesaian unresolved segment  batas darat 

kedua negara di Dilumil-Memo. Indonesia juga telah 

menandatangani Joint Statement pembukaan tiga pos lintas batas 

baru dengan Timor-Leste di Haekesak/Turiskain-Tunubibi, Builalo-

Memo, dan Haumeniana-Passabe. Dengan Papua Nugini, Indonesia 

juga telah menandatangani Basic Agreement on Border 

Arrangements yang menuangkan pengaturan-pengaturan dan kerja 

sama pengelolaan kawasan perbatasan, memperbaharui perjanjian 

serupa tahun 2003 yang telah berakhir masa berlakunya pada tahun 

2013.   

Pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri menjadi 

perhatian utama. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan 

perlindungan WNI/BHI di luar negeri telah  disusun suatu Grand 
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Design Kebijakan Perlindungan WNI. Sistem Pelayanan Warga 

(Citizen Service) telah menangani berbagai permasalahan hukum 

yang dialami oleh  WNI/TKI.  

Dalam isu perlindungan  WNI/TKI yang terkait  dengan krisis 

politik di Suriah,  sejak 2012, telah dilakukan repatriasi seluruh 

WNI/TKI yang berada di Damaskus secara bertahap dengan 

mempertimbangkan kondisi politik dan keamanan Suriah yang 

semakin memburuk dan telah ditetapkan sebagai situasi Darurat 1. 

Saat ini proses repatriasi dilakukan melalui Beirut, Lebanon, karena 

sejak tanggal 29 November 2012 seluruh penerbangan dari dan 

menuju Damaskus telah dihentikan. Total WNI/TKI yang telah 

direpatriasi dari Suriah ke Indonesia oleh Pemerintah RI melalui 128 

tahap sejak 4 Februari 2012 hingga tanggal 3 Juni 2013 sebanyak 

3.889 orang (3.591 TKI, 101 Pelajar dan 52 WNI lainnya), termasuk 

di dalamnya 80 orang TKI yang dipulangkan atas biaya International 

Organization for Migration (IOM). 

Adapun kasus WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati 

hingga Mei 2013, tercatat sebanyak 134 WNI/TKI telah terbebas dari 

ancaman hukuman mati, (1) 41 WNI/TKI dilepaskan dari ancaman 

hukuman mati di Arab Saudi, (2) 66 WNI/TKI di Malaysia, (3) 22 

WNI di RRT, (4) 2 WNI di Iran, dan (5) 3 TKI di Singapura. 

Sementara itu, jumlah kasus baru WNI terancam hukuman mati pada 

2013 sebanyak 28 orang. 

Sejak 11 Mei 2013, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi 

memberlakukan kebijakan amnesti (pengampunan) bagi warga 

negara asing yang tidak memiliki izin tinggal dan izin kerja di Arab 

Saudi. Dalam menindaklanjuti kebijakan amnesti tersebut, telah 

diambil langkah mengirimkan Tim Perbantuan Teknis  

(Pengumandahan) ke Arab Saudi selama satu bulan dengan tugas, 

antara lain, berkoordinasi dengan instansi setempat, pengendalian 

massa, dan mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan program 

amnesti. 
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Dalam bidang demokrasi, Indonesia menunjukkan perannya 

melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) V pada 

2012, yang mendorong agenda demokratisasi di kawasan Asia tanpa 

menghilangkan nilai dan aspek kekhususan masing-masing negara. 

BDF V adalah pertemuan tingkat tinggi dan dihadiri oleh 12 kepala 

negara dan 83 delegasi dari Asia Pasifik dan negara lainnya. Dalam 

BDF V, Indonesia mendorong pelaksanaan prinsip demokrasi di 

tingkat global, misalnya dengan mendorong reformasi Dewan 

Keamanan PBB. Usul Indonesia ini mendapatkan tanggapan dan 

dukungan dari negara-negara peserta BDF V.    

Upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia telah 

memperoleh pengakuan dunia internasional. Dukungan masyarakat 

internasional tersebut semakin dipertegas dengan adanya kunjungan 

Komisioner Tinggi HAM PBB pada pertengahan November 2012 

untuk meninjau dan memeriksa secara langsung upaya Pemerintah 

Indonesia  dalam memajukan dan melindungi kepentingan HAM di 

Indonesia. 

Peran Indonesia dalam kemitraan strategis di kawasan Asia 

Pasifik dan Afrika serta kawasan Amerika dan Eropa semakin nyata. 

Dinamika di Asia dan Pasifik menjadi bukti bahwa stabilitas dan 

keamanan adalah suatu prasyarat bagi pembangunan ekonomi. 

Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia, dengan mengedepankan 

pendekatan untuk menjadi ‘part of solution’ dan memperhatikan 

ketentuan hukum internasional, terus berupaya mengelola dinamika 

di tingkat regional maupun global secara aktif dan optimal guna 

memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.  

Di kawasan Afrika, penekanan kepentingan Indonesia antara 

lain untuk menggarap pasar perdagangan non-tradisional, 

mendemosntrasikan peluang dan tantangan yang menjanjikan. Pada 

2012, total nilai perdagangan RI-Afrika mencapai US$ 11,7 miliar 

dengan pertumbuhan sebesar 22,1 persen dibandingkan  tahun 

sebelumnya.  
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Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan 

bantuan berupa peningkatan capacity building di berbagai bidang 

kepada Afghanistan. Sesuai komitmen Indonesia, beberapa tahun 

belakangan ini Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan 

pelatihan kapasitas bagi warga Afghanistan dalam kerangka kerja 

sama teknis. 

Sejalan dengan konsistensi Indonesia dalam mendukung 

upaya-upaya perdamaian di Timur Tengah, termasuk masa depan 

Palestina menjadi negara merdeka yang mandiri dan berdaulat, 

Indonesia terus menciptakan ruang-ruang yang memungkinkan 

aksentuasi peran dan kontribusi tersebut. Langkah maju terlihat dari 

perkembangan yang menggembirakan yakni keinginan Indonesia 

untuk membuka Perwakilan RI di Ramallah, Palestina. 

Pada 2013, Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah 

pertemuan APEC. Seluruh rangkaian pertemuan APEC tersebut di 

diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, puncaknya pada KTT 

ke 21 APEC di Nusa Dua, Bali. Ajang ini perlu dimanfaatkan 

sebagai peluang untuk menunjukan peran aktif Indonesia di dalam 

memajukan ketahanan ekonomi regional, memanfaatkan integrasi 

ekonomi kawasan bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan 

kerja, peningkatan investasi, dan ekspor Indonesia. Selain itu, 

ketuanrumahan Indonesia diharapkan dapat membawa manfaat 

positif bagi upaya mempromosikan potensi perdagangan, investasi, 

pariwisata, dan kebudayaan. 

Kepemimpinan Indonesia di APEC 2013 dimanfaatkan untuk 

mewujudkan Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth, yang 

dapat diterjemahkan sebagai upaya mencapai suatu kawasan Asia 

Pasifik yang tangguh, berketahanan, dan cepat pulih di tengah krisis 

ekonomi yang akan berperan sebagai lokomotif bagi pertumbuhan 

ekonomi dunia. Guna mendukung pencapaian hal tersebut, Indonesia 

mengusung tiga agenda utama, yaitu meningkatkan upaya 

pencapaian Bogor Goals (Attaining the Bogor Goals); dengan fokus 
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melalui para Ketua Kelompok Regional menyambut positif laporan 

akhir PBB.  

Indonesia turut serta berkontribusi dalam memperbaiki 

konstelasi perekonomian global melalui keikusertaan dalam G20. 

Forum tersebut telah mampu memainkan peranan penting dalam 

merespon krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi dengan 

antara lain mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, 

pengetatan mekanisme pengawasan lembaga-lembaga keuangan 

nasional serta lembaga pembuat kebijakan ekonomi nasional, 

meningkatkan regulasi keuangan agar lebih prudential, serta 

menciptakan lembaga dan jaring pengaman keuangan untuk 

mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global di masa 

yang akan datang.  

Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan dalam kerja sama  

pembangunan internasional adalah melalui Kerja sama  Selatan-

Selatan (KSS) dan Kerja sama  Triangular. Saat ini KSS telah 

menjadi wahana strategis, mengingat dalam skema tersebut negara-

negara berkembang dapat berperan ganda, yaitu sebagai penerima 

sekaligus pemberi bantuan.  

Kerja sama  Selatan-Selatan merupakan salah satu prioritas 

politik luar negeri Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2010-

2014. Dalam rangka melaksanakan KSS, Pemerintah Indonesia 

membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan 

Triangular (KSST) yang terdiri dari empat kementerian yaitu, 

Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar 

Negeri dan Kementerian Keuangan.  

Sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat 

untuk melaksanakan KSS, pemerintah telah mengeluarkan dana 

peningkatan kapasitas sesama negara berkembang sebesar kurang 

lebih USD 49 juta hingga tahun 2012 untuk 700 program kegiatan. 

Khusus untuk Palestina, Presiden RI telah menyatakan komitmen 

untuk melatih 1.000 orang Palestina dalam kurun waktu 2008-2013. 
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Indonesia juga memberikan bantuan teknik kepada negara-negara 

paska konflik serta sedang dalam masa transisi ke arah demokrasi.  

Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Konstruksi permasalahan untuk mewujudkan Komunitas 

ASEAN secara penuh sebagian dipengaruhi oleh adanya kesenjangan 

pembangunan di antara negara-negara ASEAN, kondisi politik dalam 

negeri dan keamanan yang berbeda dan belum berjalan sesuai 

dengan nilai dan norma universal, serta masih lemahnya transparansi 

masyarakat dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu,  

tantangan terbesar yang harus dipecahkan setidak-tidaknya terbentur 

pada pemahaman publik domestik terhadap pembentukan Komunitas 

ASEAN pada tahun 2015 dan masih belum tuntasnya action lines di 

masing-masing pilar.  

Dalam konteks ASEAN Connectivity, organisasi ini harus 

memastikan adanya keseimbangan konektivitas antara negara 

kepulauan, mainland dengan peninsular dalam pengembangan 

infrastruktur, kelembagaan dan hubungan antar-masyarakat.   

Tantangan dalam persoalan HAM, tidak mudah diabaikan 

begitu saja oleh Indonesia mengingat hal itu  cukup mendapatkan 

sorotan dari masyarakat internasional. Oleh karena itu,  Pemerintah 

Indonesia harus memanfaatkan seluruh  kesempatan yang ada untuk 

menjelaskan berbagai langkah dan kebijakan yang telah diambil serta 

dengan mempertahankan kerja sama dengan masyarakat 

internasional dalam mengatasi masalah-masalah HAM di Indonesia 

melalui penyampaian dan pembahasan laporan Indonesia terkait 

implementasi instrumen-instrumen HAM internasional. Untuk itu, 

penyusunan dan penyampaian laporan-laporan periodik pelaksanaan 

instrumen-instrumen HAM internasional oleh Indonesia di dalam 

negeri merupakan prioritas yang seyogyanya memperoleh perhatian 

serius seluruh kelompok komponen bangsa. 
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Indonesia senantiasa mendorong reformasi DK PBB sebagai 

bentuk kepedulian terhadap organisasi di tingkat multilateral. 

Namun, langkah itu diperkirakan masih akan terbentur sikap 

sebagian anggota DK PBB yang resisten terhadap reformasi, 

khususnya terkait pada isu enlargement (distribusi keanggotaan yang 

lebih adil secara geografis) dan veto power, sehingga membutuhkan 

waktu untuk melihat hasil nyata upaya tersebut. Meskipun demikian, 

Indonesia secara konsisten akan terus menyampaikan inisiatif 

mengenai intermediate  approach yang dapat menyediakan jalan 

tengah agenda reformasi PBB.  

Sisi partisipasi Indonesia dalam UN-PKO juga perlu 

dikedepankan di tengah multi dimensional  PKO yang makin 

kompleks. Indonesia perlu memperkuat upaya pengembangan pakar 

sipil (civilian expert) dalam misi pemeliharaan perdamaian dan 

program peace building yang menyertainya. Transformasi misi 

perdamaian dari military-focused menjadi civilian-focused sebagai 

bagian dari upaya mendukung implementasi perjanjian perdamaian 

secara lebih komprehensif sangat penting dalam misi perdamaian 

PBB. 

Tantangan dalam diplomasi perbatasan tak kalah 

kompleksnya, dipengaruhi kesediaan negara mitra perbatasan. 

Meskipun demikian, Indonesia terus mengupayakan secara intensif 

penetapan batas wilayah negara baik darat, udara, dan laut serta 

pengelolaan masalah perbatasan melalui border diplomacy.  

Dalam hal pelayanan dan perlindungan WNI, beberapa 

permasalahan yang menonjol adalah evakuasi WNI, repatriasi dan 

deportasi, tuntutan hukuman mati, pembebasan sandera WNI,  

pemutihan status TKI ilegal di Malaysia, dan pelaksanaan program 

amnesti di Arab Saudi. Sorotan terhadap  kasus hukuman mati bagi 

WNI  di  beberapa negara tidaklah mudah untuk mendapatkan akses 

kekonsuleran karena negara tersebut tidak mengikuti praktek 
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internasional yang memungkinkan sehingga setiap WNA bermasalah 

diberi akses informasi kepada kantor perwakilan pemerintahnya.  

Sehubungan dengan pembelaan hukum bagi WNI di luar 

negeri yang terancam hukuman mati, langkah yang perlu 

dikedepankan adalah pemberian bantuan hukum yang cepat, tepat, 

efektif, dan mempersiapkan pengacara tetap (retainer lawyer).  

Untuk itu Presiden telah mengeluarkan Keppres No.17/2011 tentang 

Satuan Tugas Penanganan kasus WNI/TKI di Luar Negeri yang 

Terancam Hukuman Mati dan Keppres No.15/2011 tentang Tim 

Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri. Di samping itu, 

peningkatan pemahaman para TKI mengenai hukum, aturan, dan 

sistem yang berlaku di negara tempat mereka bekerja juga menjadi 

tuntutan mendesak yang harus dipenuhi.  

Guna memperkuat  koordinasi perlindungan WNI, diperlukan 

sinergi penggunaan data WNI/TKI yang ada di berbagai 

kementerian/lembaga. Sinergi dilakukan sebelum WNI/TKI 

berangkat ke luar negeri. 

Di bidang demokrasi, tantangan yang dihadapi Indonesia di 

tingkat internasional adalah bagaimana menindaklanjuti dukungan 

negara-negara peserta BDF V untuk mendorong pelaksanaan prinsip 

demokrasi di tingkat global. Di sisi lain, tantangan lain yang dihadapi 

Indonesia dalam bidang demokrasi dan HAM tidak dapat dilepaskan 

dari munculnya sejumlah persoalan baru di tingkat domestik yang 

melibatkan kekerasan aparat terhadap masyarakat maupun kekerasan 

antar kelompok masyarakat.  

Tantangan utama bagi pengembangan dan pembangunan kerja 

sama ekonomi di kawasan, baik  di Amerika, Eropa, Asia Pasifik 

maupun Afrika masih sangat dipengaruhi oleh lambannya proses 

pemulihan global di dunia, terutama Amerika dan Eropa. Hal itu 

menimbulkan spill over dampak ekonomi yang juga terkesan merata 

disemua sektor pergerakan ekonomi yang ada. 
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Terkait kemitraan strategis dengan berbagai negara di 

Kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Amerika serta Eropa, 

permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya implementasi 

berbagai kesepakatan yang telah ditandatangangi.  Mengingat 

dokumen kesepakatan kemitraan strategis tersebut terkait dengan 

berbagai bidang seperti investasi, perdagangan, pendidikan, 

demokrasi, keamanan dan lain-lain, maka implementasinya juga 

membutuhkan  pelibatan dan koordinasi dengan pemangku 

kepentingan dari sektor terkait.  

Untuk kemitraan strategis dengan Kawasan Afrika, dalam 

rangka memperkuat fondasi hubungan bilateral, pada 2014 Indonesia 

akan melakukan peningkatan kunjungan pejabat Indonesia ke 

kawasan dan sebaliknya, pengiriman misi dagang, pengadaan forum 

bisnis, penguatan people-to-people contact, dan juga pemberian 

bantuan capacity building kepada least developed countries di 

berbagai sektor.  

Terkait KSST, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam 

merumuskan mekanisme yang tepat untuk mengatur hubungan antara 

ketiga negara dengan melibatkan mitra pembangunan. Harapannya, 

negara penerima manfaat dapat mengenal Indonesia minimal sama 

seperti mengenal mitra pembangunan.  

Merespon berbagai tantangan tersebut, perlu segera dilakukan 

penguatan kelembagaan KSS, menyusun tata cara pelaksanaan kerja 

sama  dengan negara dan lembaga internasional, kerja sama dengan 

berbagai pemangku kepentingan di level nasional dan lokal, pihak 

swasta, dan peningkatan kemampuan SDM pengelola KSS.  

Sejalan dengan pembentukan lembaga sentral bagi pemberian 

bantuan pembangunan, bantuan teknis Indonesia harus lebih 

mengacu pada fungsi kerja sama teknik sebagai tool of economic 

diplomacy. Penguatan koordinasi pusat dan perwakilan dalam 

pemberian bantuan pembangunan merupakan salah satu unsur 
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penting. Untuk itu, diperlukan peningkatan kesadaran semua pihak,  

strategi yang matang dan sinergis agar kerja sama teknik terorganisir 

dan dapat dimanfaatkan secara menyeluruh untuk pembangunan 

ekonomi dan pencapaian kepentingan nasional Indonesia. 
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BAB 9  

PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

Pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, 

secara umum telah berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan 

negara serta meningkatkan upaya penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi keamanan ketertiban masyarakat. Meningkatnya dukungan 

anggaran dan peran industri pertahanan nasional telah meningkatkan 

kesiapan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) baik secara kuantitas, kualitas, maupun teknologi. 

Kesiapan pertahanan tersebut terindikasikan dengan semakin 

rendahnya aktivitas militer asing untuk mengganggu kewibawaan 

dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam 

setahun terakhir.  

Dalam pembangunan keamanan, telah dilengkapi sarana, 

prasarana, dan tekonologi kepolisian yang cukup memadai. Hal 

tersebut sangat membantu tugas perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat, yang tercermin dari keberhasilan 

dalam pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat (Kamtibmas), menurunnya korban meninggal dunia 

akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya jumlah kejahatan jalanan, 

pengamanan kegiatan internasional, dan keikutsertaan dalam misi 

perdamaian dunia. Sejalan dengan upaya pencegahan gangguan 

kamtibmas tersebut, telah berhasil diungkapkan berbagai kasus 
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menonjol seperti terorisme, kejahatan dunia maya (cyber crime), 

illegal logging, illegal mining, dan penyalahgunaan narkoba. 

Disamping keberhasilan tersebut, terdapat beberapa 

penyimpangan yang dilakukan oleh oknum baik pelanggaran 

disiplin, kode etik, maupun tindak pidana yang mengakibatkan 

menurunnya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, 

pembangunan bidang pertahanan dan keamanan difokuskan pada 

peningkatan profesionalisme, penyediaan sarana dan prasarana, 

peningkatan kesejahteraan, sekaligus tindakan yang lebih tegas bagi 

oknum  yang melakukan penyimpangan tugas dan wewenang. 

9.1 PEMBANGUNAN PERTAHANAN 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan pertahanan diarahkan untuk: (1) 

Percepatan pencapaian minimum essential force (MEF) melalui 

modernisasi dan penggantian alutsista umur teknis tua untuk 

meningkatkan profesionalisme dan keselamatan prajurit; (2) 

Peningkatan profesionalisme prajurit, diiringi peningkatan 

kesejahteraan prajurit, melalui pemberian insentif kepemilikan 

rumah, dan tunjangan khusus operasi; (3) Akselerasi penutasan 

payung hukum percepatan pembentukan komponen bela negara; (4) 

Percepatan pembangunan pos pertahanan dan keamanan di wilayah 

perbatasan dan pulau terdepan (terluar) serta penggelaran 

personelnya; (5) Memperluas pendayagunaan industri pertahanan 

nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui peningkatan 

pengadaan alutsista TNI dan alat utama Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri), dan secara simultan meningkatkan penelitian dan 

pengembangan, serta dukungan pendanaannya; dan (6) Intensifikasi 

dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dengan mendorong segera 

dibentuk Badan Keamanan Laut yang didukung oleh efektifitas 

komando dan pengendalian.  
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GCI untuk Merauke, 10 Unit Pesawat Sukhoi Su-27/30 dan 6 unit 

Su-30MK2, 4 unit Super Tocano EMB-314 ST, 2 unit pesawat CN-

295, 2 unit pesawat B-737 400, 1 unit Heli NAS-332, dan 5 unit 

pesawat KT-1B.   

Untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, secara periodik 

dilaksanakan latihan gabungan, latihan matra, dan latihan bersama 

dengan militer asing. Tahun 2013, telah diselenggarakan latihan 

gabungan yang melibatkan sekitar 16,7 ribu prajurit dari 3 matra 

yang dilaksanakan selama 40 hari di Kalimantan Timur dan Nusa 

Tenggara Barat. Disamping itu, untuk meningkatkan kemampuan 

kepemimpinan dan keahlian prajurit, secara rutin diselenggarakan 

pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan organisasi bidang 

pertahanan, pemberian beasiswa Program Pendidikan Dokter 

Spesialis, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, S2 dan S3 

bidang kesehatan, dan memberikan beasiswa bagi taruna Akademi 

Militer untuk mengikuti pendidikan akademi militer di luar negeri. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, pemerintah terus 

melanjutkan pemberian tunjangan operasi pengamanan pulau kecil 

terluar dan wilayah perbatasan  dan tunjangan kinerja bagi seluruh 

prajurit TNI dan PNS. 

Upaya pembentukan komponen bela negara hingga saat ini 

masih terkendala oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan. 

Pembahasan RUU Komponen Cadangan masih menimbulkan 

perdebatan panjang baik di parlemen, kalangan akademisi, maupun 

masyarakat umum. Perdebatan tersebut terutama pada pola 

rekrutmen calon  anggota komponen cadangan, apakah bersifat wajib 

atau sukarela. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran 

terhadap pasal-pasal tertentu RUU Komponen Cadangan. Disamping 

menetapkan UU Komponen Cadangan, pemerintah juga masih 

memiliki kewajiban untuk menyusun RUU Komponen Pendukung 

yang saat ini telah memasuki tahap harmonisasi antarkementerian. 

Selain itu, pemerintah terus mengupayakan pembinaan kesadaran 

bela   negara    dan    pemberdayaan    bela    negara    di   lingkungan 
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diharapkan menjadi pionir bangkitnya kemandirian kapal perang 

Indonesia. Adapun kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam 

pembuatan pesawat tempur KF-X/IF-X, telah menyelesaikan tahap 

technology development phase, namun demikian rencana tahap 

engineering and manufacturing development untuk sementara 

ditunda sampai September 2014. Untuk memanfaatkan jeda waktu 

penundaan, pemerintah telah membangun Design Center 

Indonesia (DCI) sebagai pusat pengembangan pesawat tempur di 

Indonesia, sekaligus dimanfaatkan untuk menggandakan jumlah 

sarjana teknik. 

 Hingga Juni 2013, telah diselesaikan pembangunan sarana 

prasarana pengawasan keamanan dan keselamatan laut di jalur alur 

laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III, yaitu: (1) Ground 

Station keamanan laut di Pangkal Pinang-Babel dan Bitung-Sulawesi 

Utara, (2) Maritime Regional Control Center/Regional Control 

Center di 15 daerah, (3) Kapal patroli keamanan laut Katamaran 

delapan unit, (4) Dermaga Kapal Patroli di Batam dan Ambon, (5) 

Crisis Center keamanan laut sebagai National Picture Compilation 

yang merupakan bagian dari Integrated Information System 

koordinasi keamanan laut. Kegiatan operasi keamanan laut secara 

terpadu, dengan nama sandi Operasi Gurita, merupakan upaya filling 

the gap dilakukan dengan melibatkan semua unsur pemangku 

kepentingan keamanan laut, yang sepanjang tahun 2012-2013 telah 

berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.148,7 

miliar melalui 11 kali operasi. Selain itu, dilakukan pula Operasi 

Sepanjang Tahun.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Untuk mengurangi kesenjangan antara postur dan struktur 

pertahanan, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan keuangan 

negara. Meskipun dalam APBN 2013 anggaran pertahanan 

menduduki urutan pertama, namun baru mencapai 0,8 persen PDB, 

merupakan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara 
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tetangga. Anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk 

pemeliharaan dan perawatan, memperpanjang usia pakai, dan 

pengadaan alutsista bukan dalam kerangka meningkatkan jumlah, 

tetapi dalam rangka untuk mengganti alutsista yang sudah tua.  

Masih tingginya permasalahan keamanan di wilayah 

perbatasan pada saat ini tidak terlepas dari masih terbatasnya sarana 

dan prasarana pengamanan wilayah perbatasan. Hingga akhir 

RPJMN 2010-2014, ditargetkan sarana wilayah perbatasan yang 

akan dibangun adalah 96 pos pertahanan darat dan 11 pos pulau 

terdepan (terluar), sehingga totalnya menjadi 295 pos pertahanan 

darat dan 23 pos pulau terdepan (terluar), padahal kebutuhan 

minimal dibutuhkan 395 pos pertahanan dan ada 92 pulau terluar 

yang rawan terhadap gangguan keamanan. Disamping itu, perbedaan 

tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dengan negara 

tetangga juga menjadi salah satu pemicu munculnya pelintas batas 

ilegal, pencurian sumber daya alam, atau kurangnya rasa cinta tanah 

air. 

Secara konsep dan desain, sumber daya manusia (SDM) 

industri pertahanan Indonesia telah mencapai taraf internasional. 

Pada proyek kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, 

tenaga ahli Indonesia mampu berkolaborasi dengan baik dengan 

tenaga ahli Korea Selatan. Namun, pada tahap produksi masih 

terkendala dengan bahan baku dikarenakan belum siapnya dukungan 

industri hulu, sehingga sebagian besar masih diimpor. Melalui UU 

No.16/2012, permasalahan bahan baku tersebut diharapkan akan 

mampu diatasi. 

Dihadapkan pada luas wilayah perairan Indonesia, 

keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan 

terutama kapal patroli, surveillance system, dan pos-pos keamanan 

menyebabkan masih banyak area-area kosong (blank spots) yang 

tidak terjangkau operasi dan sistem pengawasan dan pengamanan. 

Akibatnya, intensitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum 
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Sedangkan untuk menurunkan angka gangguan keamanan laut 

dan pelanggaran hukum di laut, tindak lanjut yang diperlukan adalah 

meningkatkan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan 

dan pelanggaran hukum di laut. Upaya ini dilaksanakan dengan 

memprioritaskan operasi bersama dan mandiri di laut termasuk 

keamanan Selat Malaka diantaranya peningkatan koordinasi 

pengawasan keamanan laut, peningkatan operasi bersama keamanan 

laut, serta penyelenggaraan kepolisian perairan. 

9.2 PEMBANGUNAN KEAMANAN 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan keamanan diarahkan untuk: (1) 

Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak 

terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak 

terorisme; (2) Akselerasi pelaksanaan program quick win oleh Polri 

sampai ke tingkat Kepolisian Resor (Polres) di seluruh wilayah 

NKRI; (3) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM 

dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan 

reformasi Polri; (4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap 

Polri; dan (5) Meningkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, penyediaan fasilitas terapi 

dan rehabilitasi yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, 

pemberantasan jaringan narkotika, serta dengan memperkuat Badan 

Narkotika Nasional (BNN) vertikal di daerah.  

Hasil Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembangunan keamanan dilaksanakan meliputi 

dua aspek, yaitu aspek pembinaan dan aspek operasional. Berkaitan 

dengan hal tersebut, berbagai pembenahan telah dilakukan di 

lingkungan Polri, salah satunya adalah Reformasi Birokrasi yang 

dilaksanakan secara terintegrasi dengan grand strategy Polri tahun 

2005-2025, Renstra Polri Tahun 2010-2014, dan program revitalisasi 

Polri. 
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Pada aspek pembinaan, secara komprehensif terus dilakukan 

perubahan kebijakan dibidang pembinaan SDM Polri dengan 

penekanan pada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang 

pelaksanaannya telah dijabarkan dalam bentuk penataan sistem 

manajemen aparatur Polri melalui: (1) Penataan sistem rekruitmen 

personel Polri yang telah mendapatkan sertifikat Manajemen Mutu 

ISO 9001; (2) Penerapan assesment center yang hingga akhir tahun 

2012 telah melaksanakan uji kompetensi terhadap 596 personel Polri 

untuk berbagai jabatan; (3) Penerapan sistem kinerja individu dan 

pengembangan database pegawai; serta (4) Pengembangan 

pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Polri 

telah mengupayakan penyempurnaan kualitas pelayanan di bidang 

Reskrim, Intelkam, lalu lintas, Sabhara, Binmas, Humas, Polair, 

Poludara, dan Brimob. Adapun pokok peningkatan kualitas 

pelayanan publik diantaranya adalah: (1) Penyusunan standar 

operasional prosedur (SOP) manajemen penyidikan tindak pidana, 

(2) Perizinan senjata api nonorganik Polri, (3) Pemetaan hot spot 

kerawanan gangguan Kamtibmas, dan (4)  Penggelaran 53,1 ribu 

personel anggota Babinkamtibmas Polri, yang ditempatkan di 76,8 

ribu desa/kelurahan tersebar di seluruh Indonesia.  

Meskipun berbagai upaya pembinaan telah dilakukan, 

termasuk peningkatan kesejahteraan, namun masih dijumpai oknum 

anggota Polri yang melanggar disiplin, kode etik, maupun tindak 

pidana yang berdampak menurunnya rasa kepercayaan masyarakat 

terhadap Polri. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya aksi 

kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beberapa 

fasilitas dan/atau anggota Polri. Penyerangan Polres Pegunungan 

Bintang Papua, pembakaran Polsek Muara Rumpit dan Polsek 

Rawas Ulu Sumatera Selatan, dan sejumlah kasus kekerasan lainnya 

yang menimpa anggota Polri mengindikasikan masih diperlukannya 

langkah-langkah korektif internal Polri dalam menjalankan tugasnya 

di tengah-tengah masyarakat. 
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TABEL 9.1 

PERKEMBANGAN KRIMINALITAS, PELANGGARAN 

ANGGOTA POLISI, DAN LALU LINTAS 

TAHUN 2009-2013 
 

Jenis Pelanggaran Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013)* 

1. Kriminalitas/kejahatan       

a. Konvensional Perkara 319.402 318.535 334.818 320.011 166.432 

b. Transnasional Perkara 17.511 10.427 8.571 16.218 10.194 

c. Kekayaan Negara Perkara 7.941 3.270 3.905 4.268 2.474 

d. Kontijensi Perkara 88 258 311 662 176 

2. Tren Kriminalitas       

a. Jumlah Tindak Pidana  

(TP) 

Perkara 344.942 332.490 347.605 341.159 179.276 

b. Penyelesaian TP Perkara 223.282 165.314 182.044 183.122 111,433 

c. Persentase penyelesaian 

TP 

% 65 50 52 54 62 

d. Crime Rate per 100.000  

penduduk 

orang 148 142 149 134 73 

e. Selang Waktu TP Menit 1'.31" 1'.35" 1'.31" 1'.54" 1'.27" 

3. Pelanggaran Anggota Polisi      

a. Bidang Tata Tertib orang 23.971 26.872 14.682 12.012 2.447 

b. Bidang Disiplin orang 5.881 6.900 4.015 6.386 2.330 

c. Bidang Pidana orang 1.247 512 256 175 559 

d. Bidang Etika Profesi orang 627 410 399 450 115 

e. PTH orang 492 294 199 256 201 

4. Lalu Lintas       

a. Kecelakaan Lalu Lintas orang 59.164 109.319 109.776 117.949 54.930 

- Korban Meninggal   

  Dunia 

orang 20.188 31.234 32.657 27.441 13.732 

- Korban Luka Berat orang 23.440 46.851 36.767 39.704 16.012 

- Korban Luka Ringan orang 55.772 93.702 108.811 128.312 61.089 

b. Pelanggaran Lalin juta orang 5,3 3,1 4,9 1,8 2,6 

Sumber: Mabes Polri, 2013 

Keterangan:  *) Realisasi s/d Juni 2013 

Pada aspek operasional Polri yang ditinjau dari keamanan, 

keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta penanganan 

kriminalitas menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal tersebut 

terlihat pada penanganan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 
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kelancaran berlalu lintas dalam lima tahun terakhir yang berhasil 

menurunkan jumlah korban meninggal dunia, korban luka berat, dan 

luka ringan. Sementara itu, penanganan kriminalitas berhasil 

menurunkan tindak kejahatan terutama kejahatan konvensional. 

Demikian juga penyelesaian tindak pidana yang merupakan indikator 

kepastian hukum dan keberhasilan pencapaian sasaran RPJMN 2010-

2014 menunjukkan tren peningkatan. 

Sejak tahun 2012 hingga Mei 2013, aparat keamanan berhasil 

menangani 17 kasus terorisme, dengan menangkap 102 orang 

sebagai tersangka, 19 orang diantaranya meninggal dunia,  34 orang 

sedang dalam proses penyidikan, 48 orang dalam proses persidangan, 

1 orang  telah divonis, dan 33 orang dalam status daftar pencarian 

orang. Selama proses pengejaran dan penangkapan teroris terjadi 

kontak senjata yang mengakibatkan 8 anggota Polri meninggal dunia 

dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Namun demikian, potensi 

ancaman terorisme diprediksi masih cukup tinggi. Oleh karena itu,  

terus dilakukan sinergi antara Polri dengan instansi terkait dan 

segenap komponen masyarakat/pranata sosial untuk melakukan 

langkah pencegahan serta melaksanakan program deradikalisasi 

terhadap teroris yang sedang dan atau yang telah menjalani proses 

hukum.  

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus 

menjadi ancaman serius bagi setiap negara. Hal ini diakibatkan oleh 

terjadinya peningkatan produksi narkoba secara ilegal dan 

pendistribusian yang cepat dan meluas serta tidak mengenal batas 

antara negara, yang mengakibatkan meningkatnya korban 

penyalahgunaan narkoba setiap tahun. Oleh karenanya, upaya 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) telah disepakati dunia sebagai gerakan bersama. 

Pada tahun 2011, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di 

Indonesia telah mencapai 2,2 persen dari total penduduk berusia 10-60 

tahun (sekitar 3,8 juta orang). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 
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0,2 persen bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008, yaitu 

sebesar 2,0 persen atau sekitar 3,3 juta orang. Apabila program P4GN 

tidak berjalan efektif, maka ditahun 2013 diperkirakan dapat 

meningkat menjadi 4,6 juta orang. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan 

berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, 

pemberantasan, dan kerjasama. Pencegahan dilakukan dengan 

kampanye massal anti penyalahgunaan narkoba yang difokuskan 

pada siswa/pelajar dan karyawan pemerintah dan swasta. 

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan lingkungan 

bebas narkoba melalui peran aktif masyarakat dengan mengandalkan 

pelaksanaan tes urine atau rambut untuk mengetahui sejauh mana 

lingkungan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk pelaksanaan 

rehabilitasi, telah ditingkatkan melalui pascarehabilitasi yang 

bertujuan menjadikan mantan penyalahguna dan/atau pecandu 

narkoba menjadi produktif dan mandiri, serta diharapkan mampu 

mengurangi angka mantan pecandu yang kambuh. Sedangkan untuk 

pemberantasan, telah dilakukan berbagai upaya pengungkapan 

jaringan melalui pemanfaatan tekhnologi komunikasi dan informasi 

serta melakukan kerja sama internasional. Selain itu, diupayakan 

peningkatan kerja sama di dalam negeri dengan berbagai instansi 

pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Secara umum pemerintah telah berhasil menciptakan kondisi 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian masih 

terdapat beberapa gangguan kriminalitas yang perlu mendapat 

perhatian dan penanganan serius yang sungguh-sungguh seperti 

masih terjadinya tindakan intimidasi dan anarkis pada beberapa 

pemilukada serta aksi kekerasan massa yang cenderung memaksakan 

kehendak sehingga dapat mendegradasi rasa aman masyarakat. 
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Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi disertai 

penggunaannya yang semakin murah dan mudah diakses masyarakat 

telah memberikan dampak positif pada kemajuan bangsa Indonesia. 

Disisi lain, telah berimplikasi pula pada munculnya kejahatan yang 

menggunakan teknologi informasi, seperti penipuan dan intimidasi 

oleh orang tidak dikenal. Disamping itu, tekanan jumlah penduduk 

dan akses perekonomian yang terbatas, menjadikan Indonesia 

sebagai pasar potensial sekaligus sumber rekrutmen kelompok 

kriminal seperti perdagangan narkoba, terorisme, atau perdagangan 

manusia. Berbagai model tindak kejahatan konvensional dan 

transnasional tersebut menjadi tantangan yang cukup serius dalam 

menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Dalam hal penegakan hukum, penyelesaian tindak pidana yang 

menjadi permasalahan antara lain masih ada masyarakat yang belum 

memperoleh rasa keadilan seperti tindakan diskriminasi dalam 

penegakan hukum dan arogansi oknum anggota Polri. Disamping itu 

upaya optimalisasi kinerja Polri juga terkendala oleh keterbatasan 

jumlah personel yang belum memadai. Saat ini rasio perbandingan 

anggota Polri dan masyarakat baru baru mencapai 1:613 dari standar 

kebutuhan rasio minimal tahun 2014 sebesar 1:575. Akibatnya, 

upaya perlindungan dan pelayanan seringkali diprioritaskan pada 

penanganan gangguan Kamtimbas. 

Saat ini, reformasi birokrasi Polri telah memasuki tahap kedua, 

namun tingkat pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang 

dilakukan oleh oknum anggota Polri masih terjadi. Hal ini 

merupakan preseden negatif ditengah berbagai pencapaian prestasi 

Polri yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan langkah inovatif 

untuk meminimalisir tingkat pelanggaran disiplin dan tindak pidana 

oleh oknum anggota Polri. Langkah tersebut dimaksudkan agar lebih 

optimal memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi tuntutan 

dan harapan masyarakat.  
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TABEL 9.2 

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM P4GN 

TAHUN 2009-2013 
 

Jenis Pelanggaran Satuan 
   Tahun  

2009 2010 2011 2012 2013*) 

A. Tindak Pindana Narkoba            

1. Narkotika Kasus 11.135 17.834 19.045 19.081 5.378 

2. Psikotropika Kasus 8.779 1.181 1.601 1.729 520 

3. Bahan Adiktif Kasus 10.964 7.599 9.067 7.917 2.687 

Total Tindak Pidana 

Narkoba 

Kasus 30.878 26.614 29.713 28.727 8.585 

Jumlah Tersangka Orang 38.403 33.422 36.589 35.640 10.652 

B. Berdasarkan Kewarganegaraan       

WNI Orang 37.955 33.288 36.469 35.524  10.618 

WNA Orang 115 134 120 116  34 

C. Berdasarkan Jenis Kelamin       

Pria Orang 36.284 30.590 32.915 32.358  9.576 

Wanita Orang 3.119 3.832 3.674 3.282  1.076 

D. Berdasarkan Usia        

 <16 Thn Orang 113 88 117 132  26 

16-19 Thn Orang 1.731 1.515 1.771 2.106  587 

20-24 Thn Orang 5.430 4.987 5.361 5.478  1.491 

25-29 Thn Orang 9.756 8.915 11.691 10.339  4.328 

>29 Thn Orang 21.373 17.917 17.649 17.585  4.220 

E. Berdasarkan Tingkat Pendidikan       

SD Orang 4.763 4.009 5.087 4.980  2.117 

SLTP Orang 8.322 8.254 9.989 9.768  3.128 

SLTA Orang 24.326 20.217 20.398 19.730  5.104 

PT Orang 992 942 1.115 1.162  303 
Sumber: BNN dan Dit TPN Bareskrim, 2013 
Keterangan:  *) Realisasi s/d Maret 2013 

 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat 

menyengsarakan masyarakat, dan mengancam masa depan bangsa. 

Narkoba menjadi ancamaan serius bagi kehidupan manusia, 

khususnya dalam aspek kesehatan dan produktivitas. Narkoba juga 

ditengarai memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai tindak 

kejahatan terorganisir di dunia termasuk pencucian uang, korupsi, 

terorisme, perang, perdagangan manusia, atau penyelundupan 

senjata. Permasalahan narkoba ada pada dua sisi yaitu supply dan 

demand. Kebijakan supply reduction berupaya menutup seoptimal 
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mungkin jalur masuk narkoba dan memburu para pemasok/pengedar. 

Sementara itu, tingginya angka penyalahgunaan narkoba pada 

kelompok pekerja masih sulit untuk dihilangkan. Masalah yang tidak 

kalah penting adalah upaya pencegahan agar seseorang tidak terlibat 

baik dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.  

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, adalah: (1) Mengupayakan penurunan angka 

kejadian kriminal (criminal index) dan peningkatan presentasi 

penuntasan kejahatan clearance rate yang meliputi kejahatan 

konvensional, transnasional, dan kejahatan yang merugikan 

kekayaan negara, dan peristiwa yang berimplikasi kontingensi; (2) 

Meningkatkan upaya pemantauan dan pendeteksian potensi tindak 

terorisme, serta meningkatkan kemampuan dan keterpaduan dalam 

pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; (3) Meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Polri; dan (4) Menurunkan angka 

penyalahgunaan narkoba dan menurunkan peredaran gelap narkoba. 

Kegiatan pokoknya diantaranya adalah pengembangan teknologi 

peralatan Polri, peningkatan kapasitas BNN di daerah, penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana, pertanggungjawaban profesi, dan 

penindakan tidak pidana terorisme.  

9.3 PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

LAINNYA 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan lainnya 

diarahkan untuk: (1) Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang 

didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi 

intelijen yang kuat, sesuai dengan UU No.17/2011 tentang Intelijen 

Negara; (2) Mempercepat pemantapan Sistem Persandian Nasional 

(Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah 

NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu; dan (3) 
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Meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan 

pertahanan keamanan negara, melalui pembentukan Dewan 

Keamanan Nasional (DKN). 

Hasil Pelaksanaan 

Konflik sosial/komunal, teorisme, separatisme, kerawanan 

wilayah perbatasan, dan kejahatan lintas negara diperkirakan masih 

terus mewarnai kondisi pertahanan dan keamanan nasional. Dalam 

rangka menghadapi dan mengantisipasi kegiatan kelompok radikal, 

telah dilakukan kegiatan dan langkah-langkah: (1) Intensifikasi 

operasi deteksi dini dan cegah dini dalam menghadapi gerakan 

separatisme; dan (2) Melakukan kegiatan cipta opini dan cipta 

kondisi dengan melibatkan peran aktif tokoh masyarakat dan adat di 

Papua dan Papua Barat. Terkait terorisme, telah dilakukan langkah-

langkah untuk mengantisipasi dan meminimalisir aksi-aksi teror dan 

pemikiran radikal antara lain: (1) Secara berkesinambungan 

melakukan koordinasi dan pertukaran informasi antar seluruh aparat 

keamanan terkait; (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi BIN Daerah, 

unit operasional, dan satuan tugas dalam rangka mendapatkan 

informasi serta perkembangan yang up to date mengenai aktivitas 

serta gerakan terorisme; (3) Meningkatkan operasi deteksi dini dan 

cegah dini, serta bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka 

membongkar jaringan teroris guna mengantisipasi potensi aksi-aksi 

teror ke depan; dan (4) Melakukan kegiatan deradikalisasi secara 

berkesinambungan dan komprehensif baik terhadap mantan pelaku, 

keluarga, maupun generasi muda yang potensial direkrut menjadi 

anggota teroris. Sementara itu, terkait dengan permasalahan wilayah 

perbatasan, telah dilakukan operasi deteksi dini dan langkah-langkah: 

(1) Operasi deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman dan 

gangguan yang kemungkinan muncul untuk menghindari kerugian 

negara dan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga; (2) 

Penggalangan dan pembinaan kepada masyarakat di wilayah 
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perbatasan untuk tetap mempertahankan rasa nasionalisme melalui 

program Pembinaan Wasbang Masyarakat Perbatasan. 

Pengamanan rahasia negara hingga tahun 2012 telah 

mencakup 44 persen, dan ditargetkan pada akhir 2013 mencapai 46 

persen. Sementara itu, jumlah perwakilan RI yang telah terfasilitasi 

peralatan sandi, baik berupa cryptofax, email encryption, atau file 

mencapai 96 perwakilan RI di luar negeri.  

Operasi siaga pengamanan informasi sejak tahun 2007-2013 

telah dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Operasi siaga kontra 

pengindraan yang dilaksanakan di 45 instansi pusat dan 25 instansi 

pemerintahan daerah dan operasi kontra pengindraan yang 

dilaksanakan di 6 negara wilayah Amerika, 6 negara wilayah Eropa, 

9 negara wilayah Asia Pasifik, 1 negara wilayah Timur Tengah, dan 

33 titik di jajaran pemerintah pusat; (2) Operasi Keamanan Sistem 

Informasi  dengan 1 kegiatan dilaksanakan di Kepolisian Daerah 

Metro Jaya dan 5 kegiatan di instansi pemerintah daerah; (3) Tim 

Respon Operasional Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi VVIP  

dengan tempat pelaksanaan pada pejabat VVIP yang meliputi 

presiden, wakil presiden, lingkungan kepresidenan, menteri dan para 

pejabat setingkat menteri; (4) Tim Respon Operasional Pengelolaan 

Jaring Komunikasi Sandi pada Unit Teknis Persandian (UTP) Pusat, 

tujuh UTP telah terlaksana; (5) Tim Respon Operasional Pengelolaan 

Jaring Komunikasi Sandi pada UTP Daerah, 383 titik telah 

terlaksana; dan (6) Pengamanan Informasi Rahasia pada lima 

gelombang Jaring Komunikasi Laut yang dilaksanakan di Perairan 

Wilayah Barat dan Timur Indonesia. Selanjutnya terkait dengan 

pembangunan JKS Nasional yang saat ini telah memasuki tahap ke-

IV, secara total telah tergelar di 144 titik yang meliputi TNI AD, TNI 

AU dan beberapa instansi pemerintah Kemhan, Kemhut, Kejaksaan, 

dan UKP4. 

Dalam bidang pembinaan persandian, diantaranya dilakukan 

dengan: (1) Penyediaan SDM yang handal melalui penyelenggaraan 
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pendidikan persandian tingkat III (Sekolah Tinggi Sandi Negara) dan 

Ahli Sandi Tingkat I&II (sandiman), dimana selama tahun 2007-

2012 telah terealisasi 223 lulusan Ahli Sandi Tk.II, 800 Ahli Tk. I, 

dan 194 Ahli Tk.II; (2) Penyempurnaan perangkat keras persandian 

pada instansi pemerintah, diantaranya untuk layanan Otoritas 

Sertifikat Digital, aplikasi sistem time stamp authority, pengkajian 

protokol Kriptografi e-voting, aplikasi random key generator, 

supervisi penerapan e-KTP, dan program kemandirian 

pengembangan aplikasi pengamanan data; serta (3) Penerapan 

perangkat lunak persandian melalui sosialisasi persandian, yang 

dalam 6 tahun terakhir telah dilaksanakan pada 41 persen instansi di 

tingkat pusat, dan 5 persen instansi di daerah.  

Dalam rangka menyiapkan kader dan pimpinan tingkat 

nasional yang mampu berfikir secara kultural dan profesional, 

memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara 

serta mempunyai cakrawala pandang yang menyeluruh, dalam 

periode 2008-2012, 956 orang peserta berhasil menyelesaikan 

Kursus Reguler Angkatan atau Program Pendidikan Reguler 

Angkatan. Selain itu, telah dilakukan 135 kajian yang bersifat 

konsepsional dan strategis bidang politik, ekonomi, sosial budaya, 

hankam, dan internasional. Sepanjang 2010-2012, telah dilakukan 

penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana 

terkandung dalam UUD 45, nilai-nilai Pancasila, serta nilai-nilai ke-

bhineka tunggal ika-an. Kerja sama dengan institusi pendidikan 

dalam dan luar negeri telah dilaksanakan, misal dengan NICHE 

Belanda, dan CISMSA IGEA SA Spanyol. 

Dalam rangka menyiapkan bahan pertimbangan kebijakan 

pemerintah, terutama pada pimpinan negara, DKN telah melakukan 

sejumlah telaahan strategis, antara lain, penguatan konsolidasi 

pemerintahan Aceh secara berkelanjutan, tindak kejahatan 

bersenjata, perburuhan, konflik sosial, perlindungan HAM pekerja 

migran, pengembangan transportasi publik, degradasi karakter 
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bangsa, lonjakan penduduk usia produktif, antisipasi dampak 

pelepasan narapidana terorisme yang telah selesai menjalani 

hukumannya, konflik pertambangan, pengelolaan dan pemulihan 

pencemaran lingkungan. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Sistem deteksi dini masih belum optimal dalam mendukung 

keamanan dalam negeri. Insiden yang terjadi di Papua akhir Februari 

2013 yang mengakibatkan delapan prajurit TNI gugur dalam tugas; 

aksi-aksi anarkis yang masih terjadi pada pelaksanaan Pilkada; serta 

aksi-aksi teror yang makin variatif menunjukkan data dan informasi 

intelijen yang dikumpulkan belum optimal dalam mendukung upaya 

pencegahan gangguan keamanan dalam negeri. Selain itu, 

perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berpotensi 

untuk disalahgunakan dan dapat menjadi ancaman keamanan 

nasional, sehingga modernisasi sistem deteksi dini menjadi 

keharusan.  

Dalam hal pengamanan rahasia negara, perkembangan situasi 

dan kondisi lingkungan strategis, menuntut perlunya dilakukan 

peningkatan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai 

ancaman keamanan nasional, utamanya ancaman bersifat kompleks 

dan memiliki spektrum yang sangat luas. Sejalan dengan 

pelaksanaan UU No.17/2011 tentang Intelijen Negara, kemampuan 

gelar pengamanan rahasia negara baru mencapai 44 persen. Masih 

banyak daerah dan kota strategis yang belum terjangkau oleh Sisdina 

yang berpotensi terjadinya kebocoran dan terganggunya komunikasi 

strategis di antara pimpinan pemerintah di pusat dan daerah.  

Upaya peningkatan ketahanan nasional membutuhkan 

dukungan kebijakan keamanan nasional yang terintegrasi dan 

dilaksanakan secara harmonis oleh seluruh elemen bangsa. Berbagai 

permasalahan yang belum tuntas dan kerja sama antarpemangku 

kepentingan perlu segera diselesaikan. Diharapkan integrasi 
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kerangka kebijakan keamanan nasional akan mampu meningkatkan 

kapasitas lembaga-lembaga negara keamanan. Namun, pembentukan 

DKN sampai saat ini belum terlaksana karena RUU Keamanan 

Nasional yang mendasari terbentuknya lembaga tersebut belum 

ditetapkan. 

Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya meningkatkan 

perlindungan informasi negara dan deteksi ancaman keamanan 

nasional adalah modernisasi deteksi dini keamanan nasional. 

Prioritas tersebut difokuskan pada perluasan cakupan deteksi dini 

dan pengamanan rahasia negara baik di luar negeri maupun dalam 

negeri. Fokus perluasan cakupan deteksi dini dilaksanakan melalui 

kegiatan analisa strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan 

matra laut; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra udara; 

kegiatan operasi intelijen ekonomi; kegiatan operasi intelijen luar 

negeri; kegiatan operasi kontra intelijen; dan penyelanggaraan 

strategi keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, fokus prioritas 

perluasan pengamanan rahasia negara dilaksanakan melalui kegiatan 

pengamanan sinyal, analisa sinyal, operasionalisasi materiil sandi, 

dan pembinaan persandian.  

Untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan 

pertahanan dan keamanan, diperlukan upaya peningkatan kualitas 

kebijakan keamanan nasional. Prioritas tersebut dilaksanakan dengan 

fokus peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga 

keamanan nasional maka kegiatan perumusan kebijakan strategis dan 

kebijakan implementatif; penyelenggaraan perumusan kebijakan 

ketahanan nasional pada lingkungan strategis nasional, regional, dan 

internasional; penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan 

tingkat nasional; penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian 

strategis bidang politik, ekonomi, dan pertahanan dan keamanaan; 

serta penyusunan rencana dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai 

kebangsaan. 
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BAB 10  
HUKUM DAN APARATUR 

Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara dalam 

RPJMN 2010-2014 diharapkan dapat ikut mempercepat terciptanya 

kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dan menciptakan aparatur 

negara yang profesional sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud. 

Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur 2010-2014 yaitu 

mewujudkan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak 

asasi manusia (HAM) dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, 

berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui: (1) 

Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; (2) 

Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; (3) Peningkatan 

perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM; (4) 

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (5) Peningkatan kualitas 

pelayanan publik; (6) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi; dan (7) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

10.1 PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM 

Kebijakan 

Arah kebijakan pembangunan hukum adalah terwujudnya 

penegakan hukum (rule of law), terjaganya ketertiban umum dan 

tercapainya peningkatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
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pemenuhan HAM. Strategi pembangunan hukum yang merupakan 

prioritas kebijakan pemerintah pada pembangunan jangka menengah 

2010-2014 dan tahunan adalah: (1) Peningkatan efektivitas peraturan 

perundang-undangan melalui reformasi regulasi untuk meningkatkan 

kualitas peraturan perundang-undangan; (2) Peningkatan kinerja 

lembaga di bidang hukum melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) di bidang hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas 

penanganan perkara yang berkeadilan demi terciptanya kepastian 

hukum, peningkatan struktur kelembagaan di bidang hukum serta 

peningkatan sarana dan prasarana lembaga di bidang hukum; (3) 

Peningkatan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan 

HAM; dan (4) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

dan bebas KKN melalui strategi pencegahan dan pemberantasan 

korupsi. 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil capaian pembangunan hukum sampai saat ini dapat 

dikatakan telah mengalami peningkatan meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa persoalan pembangunan hukum sangatlah kompleks 

dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat.  

Di bidang substansi hukum, dalam rangka meningkatkan 

kualitas peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepastian 

hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik terus dilakukan. Upaya 

pengharmonisasian dan peningkatan kualitas peraturan terus 

ditingkatkan melalui peningkatan kualitas penyusunan naskah 

akademik suatu rancangan undang-undang (UU) dan isi dari rancangan 

UU itu sendiri. Sejak diterbitkannya UU No.12/2011 yang merupakan 

perubahan dari UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, upaya reformasi regulasi secara bertahap baik di 

tingkat pusat maupun daerah terus dilakukan.  

Dalam rangka pelaksanaan reformasi regulasi, saat ini 

pemerintah sedang menyusun pemetaan kebutuhan legislasi di tingkat 

pusat dan daerah serta rancangan peraturan pelaksana dari UU tersebut 
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dengan harapan ke depannya regulasi yang dihasilkan dan 

direncanakan dalam Program Legislasi Nasional dan Program 

Legislasi Daerah telah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan 

baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu upaya 

pengharmonisasian peraturan perundang-undangan terus dilakukan 

oleh Pemerintah. Berdasarkan data sampai dengan Maret 2013, telah 

dilakukan harmonisasi sebanyak 81 peraturan perundang-undangan.  

TABEL 10.1 

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TAHUN 2012-2013 

 

No Kegiatan Satuan 
Tahun 

2012 2013*) 

1 Harmonisasi RUU Dokumen 23 6 

2 Harmonisasi RPP Dokumen 112 53 

3 Harmonisasi Rperpres Dokumen 59 22 

Jumlah      194 81 

Sumber : Kementerian Hukum dan HAM  

Keterangan: *) Data sampai dengan bulan Maret 2013 

Untuk meningkatkan efektifitas peraturan perundang-

undangan, pada tahun 2013, telah dilakukan analisa dan evaluasi 

terhadap tujuh buah peraturan perundang-undangan yaitu tentang 

perumahan rakyat, mineral dan batubara di kawasan hutan lindung, 

pajak dan retribusi, kekarantinaan, yayasan dan peraturan 

perundang-undangan tentang kenukliran. Disamping itu, dalam 

rangka harmonisasi dan sinergi peraturan perundang-undangan 

yang terkait HAM, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri 

Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter 

HAM dalam penyusunan produk hukum di daerah.  

Upaya untuk menjaga kualitas peraturan perundang-

undangan terus dilakukan agar UU yang telah ditetapkan tidak 

bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Berdasarkan data bulan 

Juni 2013, Mahkamah Konstitusi telah melakukan Pengujian 

Undang-Undang (PUU) sebanyak 135 perkara. Jika melihat trend 

perkara yang masuk, dari tahun ke tahun jumlah perkara yang 
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ditangani mengalami peningkatan (Gambar 10.1). Kondisi tersebut 

menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar 

berkonstitusi dan memberikan pemahaman kepada pembentuk UU 

untuk semakin teliti dan berhati-hati dalam menyusun suatu UU.  

GAMBAR 10.1 

JUMLAH REGISTRASI PERKARA 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 

TAHUN 2010 - JUNI 2013 
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Sumber: Mahkamah Konstitusi  

Selain pencapaian dari sisi legislasi, peningkatan upaya 

penegakan hukum terus dilakukan oleh lembaga penegak hukum agar 

dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan rasa aman bagi 

masyarakat. Beberapa peningkatan telah dirasakan baik dari sisi 

penanganan perkara, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sarana 

dan prasarana serta perbaikan sistem kinerja lembaga penegak hukum 

itu sendiri. 

Kinerja penanganan perkara di lembaga penegak hukum terus 

dioptimalkan melalui berbagai kebijakan tentang optimalisasi 

penanganan perkara. Hal tersebut tercermin dari peningkatan jumlah 

perkara pidana umum yang berhasil dilakukan penuntutan dan 

dilimpahkan ke pengadilan sejak tahun 2011 yaitu sekitar 104 ribu 

perkara menjadi 115 ribu perkara di tahun 2012. Selain itu, beberapa 
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perkara pidana umum yang tergolong penting seperti tindak pidana 

kehutanan, psikotropika, migas, perlindungan anak, terorisme, 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pertambangan, 

perdagangan orang, narkotika,  juga telah ditangani dan diselesaikan 

oleh Kejaksaan RI. 

Penanganan perkara yang tergolong dalam pidana khusus yaitu 

perkara tindak pidana korupsi juga berhasil ditangani Kejaksaan RI. 

Dengan demikian pengoptimalan penanganan perkara di kejaksaan 

berpengaruh terhadap jumlah keuangan negara yang berhasil 

diselamatkan dan dipulihkan. Jumlah keuangan negara yang berhasil 

diselamatkan dan dipulihkan sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini 

tercatat dalam tabel berikut: 

TABEL 10.2 

DATA JUMLAH KEUANGAN NEGARA  

YANG DISELAMATKAN DAN DIPULIHKAN 

TAHUN 2010 - 2013 
 

No Kegiatan Satuan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1 
Diselamatkan 

(perdata) 

Miliar 

Rp 
3.171 34.854 2.085 592,9 

2 
Dipulihkan 

(PPH) 

Miliar 

Rp 
1.617 180 438 66,4 

 Jumlah 4.788 35.034 2.523 659,3 

Sumber : Kejaksaan Agung 

Keterangan: *) Data sampai dengan bulan Mei 2013 

Peningkatan penanganan perkara juga terus dilakukan oleh 

lembaga peradilan. Hal tersebut dapat dilihat dari terus 

meningkatnya perkara yang ditangani dan diputus oleh Mahkamah 

Agung, yaitu sekitar 11 ribu perkara (52 persen) dari sekitar 21 ribu 

perkara yang ditangani pada tahun 2012. Beberapa capaian yang 

telah dilakukan di lembaga peradilan adalah diterapkannya sistem 

kamar untuk mempercepat proses penanganan perkara dan 

meningkatkan kualitas serta konsistensi putusan, dilakukannya 

penataan ulang tata laksana penanganan perkara untuk 

memudahkan publik dalam mengakses informasi pengadilan dan 
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efektivitas pengelolaan perkara serta pengembangan Direktori 

Putusan menjadi Pusat Data Putusan Nasional yang memuat 

publikasi semua putusan pengadilan  dengan total 379 ribu putusan 

sampai dengan akhir tahun 2012. 

Pengadilan juga telah melakukan upaya untuk 

mengembangkan aplikasi manajemen perkara berbasis web yang 

dinamakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case 

Tracking System (CTS) yang berfungsi untuk melakukan 

penelusuran terhadap data perkara perdata gugatan, perdata 

permohonan, dan pidana biasa pada pengadilan di lingkungan 

peradilan umum. Sampai dengan akhir Desember 2012, SIPP/CTS 

versi 2 ini telah dikembangkan di lebih dari 300 pengadilan negeri. 

Tidak hanya itu, lembaga peradilan telah memulai kegiatan 

perekaman audio visual persidangan dan saat ini diprioritaskan 

pelaksanaannya bagi perkara tindak pidana korupsi dan perkara 

menarik perhatian lainnya.  

Pembenahan dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan 

dari peran lembaga pemasyarakatan (Lapas)/rumah tahanan negara 

(Rutan) sebagai pintu akhir dari proses peradilan pidana. Beberapa  

program yang dilakukan pemerintah dalam pembenahan lapas 

adalah adanya program getting to zero HIV/AIDS dan HALINAR 

untuk menurunkan angka penderita penyakit HIV/AIDS, menekan 

penggunaan Hand Phone (HP), praktek pungutan liar, dan 

peredaran narkoba di Lapas dan Rutan.  

Selain itu, telah ditetapkan PP No.99/2012 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang di 

dalamnya mengatur tentang pengetatan syarat dan tata cara 

pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku 

tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, 

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan 

kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional 

terorganisasi lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa 

keadilan bagi masyarakat karena kejahatan tersebut merupakan 
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kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi 

negara atau masyarakat atau menimbulkan korban yang banyak dan 

memberikan rasa tidak aman dalam masyarakat. 

Untuk mengurangi kelebihan kapasitas (over capacity) pada 

sebagian besar lapas dan rutan, pemerintah melakukan pemberian 

remisi kepada anak-anak di bawah umur, lansia dan penderita 

penyakit akut dan berkepanjangan serta melakukan pemindahan 

narapidana dari lapas/rutan yang melebihi kapasitas ke lapas/rutan 

yang tidak kelebihan kapasitas. 

Selain peningkatan penanganan perkara, peningkatan kualitas 

SDM aparat penegak hukum terus dilakukan melalui pelaksanaan 

reformasi birokrasi di seluruh lembaga di bidang hukum untuk 

meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur penegak 

hukum. Selain itu Pengawasan internal di lembaga penegak hukum 

terus dioptimalkan. Sebagai contoh di Kejaksaan, dari 1.658 laporan 

pengaduan masyarakat yang masuk sepanjang tahun 2012 telah 

berhasil diselesaikan sebanyak 1.245 laporan. Sebagai tindak 

lanjutnya telah dilakukan penjatuhan hukuman mulai dari hukuman 

disiplin, ringan, sedang sampai hukuman berat terhadap 286 orang 

tata usaha dan 520 orang jaksa.  

TABEL 10.3 

JENIS PENJATUHAN HUKUMAN DI KEJAKSAAN RI 

TAHUN 2010-2013 
 

No 
Jenis 

Hukuman 

Pihak yang 

dikenai 

hukuman 

Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1 Disiplin 
Tata Usaha 76 172 143 11 

Jaksa 212 293 260 2 

2 Ringan 
Tata Usaha 18 67 38 3 

Jaksa 42 90 66 15 

3 Sedang 
Tata Usaha 15 45 55 14 

Jaksa 81 127 132 22 

4 Berat 
Tata Usaha 43 60 50 11 

Jaksa 89 76 62 8 
Sumber       : Kejaksaan Agung  

Keterangan: *) Data sampai dengan bulan Juni 2013 
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Upaya pemberantasan mafia hukum di lembaga peradilan terus 

dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan Komisi Yudisial 

sebagai lembaga pengawas eksternal lembaga peradilan. Berdasarkan 

laporan pengaduan masyarakat (Tabel 10.4) yang diterima Komisi 

Yudisial terkait dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku 

hakim, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, permintaan klarifikasi, 

investigasi sampai kepada penerbitan rekomendasi kepada 

Mahkamah Agung untuk memberikan sanksi terhadap hakim yang 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman 

perilaku hakim. 

TABEL 10.4 

PENERIMAAN LAPORAN MASYARAKAT                        

OLEH KOMISI YUDISIAL 

TAHUN 2010- 2013 
 

No Jenis Surat 
Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1 Registrasi 757 847 577 295 

2 Belum Registrasi 695 826 809 697 

3 Surat Tembusan 1.642 1.622 1.779 928 

4 Laporan Baru (online) - 44 84 25 

5 Pencabutan - 7 2 0 

Jumlah 3.094 3.346 3.251 1.945 

Sumber : Komisi Yudisial 

Keterangan: *)Data sampai dengan bulan Juni 2013 
 

Capaian terpenting pada tahun 2012 di bidang pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penetapan Perpres 

No.55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 

dan Jangka Menengah 2012-2014. Stranas ini sebagai acuan bagi 

semua pihak dalam rangka mengharmonisasikan dan menyatukan 

langkah-langkah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi 

yang lebih komprehensif. Untuk lebih memperluas informasi 

Stranas PPK, telah disusun cetak biru Strategi Komunikasi 

Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang akan digunakan sebagai 
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Dari sisi pencegahan, upaya peningkatan integritas 

penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah melalui 

peningkatan pelaporan harta kekayaannya (LHKPN) terus dilakukan. 

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan Mei 2013, terdapat 

peningkatan wajib lapor LHKPN menjadi sekitar 235 ribu 

penyelenggara negara. Dari total keseluruhan wajib lapor, sekitar 177 

ribu telah melaporkan harta kekayaannya.  

TABEL 10.7 

PERKEMBANGAN PENERIMAAN LHKPN OLEH KPK 

TAHUN 2010-2013 

No Kegiatan Satuan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1 Wajib Lapor PN 144.557 183.395 219.274 235.036 

2 
Melaporkan 

LHKPN 
PN 118.340 152.264 170.730 176.733 

3 
Pengumuman 

LHKPN 
PN 114.570 137.618 165.911 184.455 

Sumber: KPK 

Keterangan: *)Data sampai dengan bulan Mei 2013 
 

Pemerintah juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam melaporkan kasus-kasus korupsi dan gratifikasi yang ditemui. 

Untuk itu, KPK telah membentuk Pusat Pengendali Gratifikasi (PPG) 

pada beberapa instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk 

membantu penyelenggara negara melaporkan kasus gratitikasi. 

Peningkatan pelaporan gratifikasi pun mengalami peningkatan sejak 

dibentuk pada tahun 2010. 

Sebagai perwujudan kewajiban negara dalam rangka pemenuhan 

hak dasar masyarakat Indonesia, penyelarasan berbagai upaya 

pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan 

HAM di Indonesia, telah dilaksanakan melalui Perpres No.23/2011 

tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 

Indonesia Tahun 2011-2014. Perpres ini mengamanatkan kepada 
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semua pimpinan K/L, gubernur, bupati/walikota untuk melaksanakan 

RAN HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Berdasarkan hasil evaluasi sementara di tahun 2013 ini, untuk 

mendukung pelaksanaan RAN HAM telah dibentuk Panitia RAN 

HAM Nasional dan Pokja RAN HAM K/L sebanyak 25 dari 48 K/L 

serta 29 Panitia RAN HAM Provinsi dari 33 Provinsi. 

GAMBAR 10.3 

PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI 

TAHUN 2010-2013 
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Sumber : KPK 

Keterangan: *) Data sampai dengan bulan Mei 2013 

Dalam rangka meningkatkan perlindungan, pemajuan, 

penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia, telah diratifikasi 

sejumlah instrumen internasional di bidang HAM yaitu Konvensi 

mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities) melalui UU No.19/2011 dan Konvensi 

Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran 

dan anggota keluarganya (Convention on the Protection of the Rights 

of all Migrant Workers and Members of their Families) melalui UU 

No.6/2012. Selain itu, beberapa kerjasama dengan berbagai pihak di 

dalam maupun di luar negeri telah dilakukan, antara lain dengan 
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mitra negara donor. Adapun lingkup kegiatan yang telah 

dilaksanakan adalah Focus Group Discussion tentang Anak 

Berhadapan dengan Hukum (ABH), Roadmap Pelatihan Terpadu 

ABH bagi Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait, workshop 

Upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan 

dalam prespektif Konvesi Penghapusan Diskriminasi Terhadap 

Perempuan (CEDAW), koordinasi dalam rangka Pengembangan 

kerja sama luar negeri terkait persiapan pengesahan OP CEDAW, 

End-Line Survei Strategi Nasional Perpolisian Masyarakat, 

Workshop Persiapan Pelaksanaan Mekanisme Pengaduan Masyarakat 

dalam rangka pelaksanaan RAN HAM, dan dialog bilateral dengan 

Kanada. 

Undang-undang No.16/2011 tentang Bantuan Hukum yang 

mengamanatkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum untuk orang 

miskin penyaluran anggarannya melalui Kementerian Hukum dan 

HAM. Pada tanggal 31 Mei 2013 telah diumumkan 310 Organisasi 

Bantuan Hukum yang telah lulus tahap verifikasi dan akreditasi guna 

memfasilitasi pelaksanaan. Dalam kaitan itu, diharapkan 

penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No.42/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dapat segera dilaksanakan. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, namun 

dari tahun ke tahun permasalahan dalam pembangunan hukum belum 

dapat teratasi dengan baik. Beberapa permasalahan dalam 

pembangunan hukum di bidang legislasi adalah: (1) Masih 

banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum memiliki 

kualitas yang baik, (2) Buruknya kualitas peraturan perundang-

undangan dapat dilihat dari banyaknya pengajuan judicial review ke 

lembaga Mahkamah Konstitusi, (3) Masih lemah SDM di bidang 

perancangan perundang-undangan.  
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Kinerja lembaga di bidang hukum juga masih dirasakan belum 

optimal dan menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja lembaga di bidang hukum. Berdasarkan laporan 

Ombudsman tahun 2012, instansi Kepolisian merupakan instansi 

yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat setelah pemerintah 

daerah (383 laporan). Hal ini diperkuat dengan laporan Komnas 

HAM tahun 2012 yang menempatkan Kepolisian sebagai institusi 

terbanyak yang diadukan oleh masyarakat sebanyak 1.938 berkas 

pengaduan. 

TABEL 10.8 

JUMLAH LAPORAN MASYARAKAT BERDASARKAN 

INSTANSI TERLAPOR 

TAHUN 2012 –2013 
 

No Instansi Terlapor 2012 2013 

1 Pemerintah Daerah 769 249 

2 Kepolisian 383 117 

3 Kementerian 265 63 

4 BPN 175 54 

5 Lembaga Pengadilan 151 52 

6 BUMN/BUMD 139 49 

7 Kejaksaan 92 29 

8 
Lembaga Pemerintah Non 

Departemen 
40 20 

9 Komisi Negara 35 4 

10 Perguruan Tinggi Negeri 13 5 

11 TNI 13 8 

12 Perbankan 32 13 

13 DPR 16 3 

14 Lain-lain 65 32 

15 BPK 0 1 

16 MA 21 0 

 JUMLAH 2.209 699 
Sumber: Ombudsman 

Keterangan: *) Data sampai dengan Bulan Maret 2013 
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Kasus korupsi telah membawa dampak buruk bagi 

perkembangan perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. 

Namun penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara 

akibat tindak pidana korupsi masih dirasakan tidak signifikan 

dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkannya. 

Dengan demikian diperlukan upaya dan langkah penguatan 

koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum lainnya serta K/L 

terkait dalam penanganan pelacakan aset, pembekuan aset sampai 

dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Salah satu 

indikator utama dari keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi jangka menengah adalah pencapaian Indeks 

Persepsi Korupsi (IPK) dari 3,0 (tahun 2011) menjadi 3,2 (tahun 

2012)
1
.  

Permasalahan dalam optimalisasi penegakan hukum antara 

lain adalah belum efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana 

terpadu dan untuk pembaharuan peradilan akan terus dikembangkan 

dan diperbaiki sesuai dengan Cetak Biru Peradilan. Tantangan yang 

dihadapi antara lain adalah upaya untuk mengubah pola pikir dalam 

rangka peningkatan kualitas kinerja (mind-set dan performance), 

dan manajemen peradilan, serta pengawasan dalam rangka 

peningkatan kualitas (Quality Control). 

Beban perkara yang masuk ke lembaga peradilan akan 

menjadi tantangan ke depan, antara lain: (1) Penerapan pembatasan 

perkara, (2) Produktivitas penanganan perkara akan didukung 

dengan penambahan Hakim Agung, (3) Peningkatan pelayanan 

peradilan dengan 824 satuan kerja yang tersebar di seluruh 

Indonesia menuju arah reformasi peradilan yang diinginkan.  

Terkait dengan akses masyarakat untuk memperoleh 

keadilan, ke depan perlu adanya penguatan kapasitas organisasi 

                                                           

1 Pada tahun 2012 ada perubahan metodologi dan skala 0-10 menjadi 0-100 (2013-07-22) 
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bantuan hukum dalam memberikan pelayanan hukum, peningkatan 

kapasitas pemberi bantuan hukum (advokat, paralegal, mahasiswa), 

pengawasan penyaluran dana bantuan hukum, dan lain-lain yang 

terkait.  

Upaya Keadilan Restoratif dan Diversi yang ditekankan pada 

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

sepenuhnya dapat diimplementasikan dan dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum terkait dalam proses peradilan khususnya dalam 

menangani perkara anak. Dengan demikian, tantangan yang perlu 

dihadapi adalah upaya untuk memberikan pemahaman yang sama 

kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.  

Upaya perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan 

HAM masih terkendala dengan minimnya pengetahuan masyarakat 

dan aparatur pemerintah mengenai penerapan HAM yang 

menyebabkan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan pembangunan HAM di Indonesia belum berdasarkan 

pendekatan pemenuhan hak (right based). Untuk itu, upaya 

pengenalan dan pemahaman terhadap HAM perlu terus dilakukan 

secara berkelanjutan melalui kebijakan penyelenggara negara dan 

dioperasionalkan melalui jajarannya baik di pusat maupun daerah 

serta didukung pemangku kepentingan lainnya.  

10.2 PEMBANGUNAN APARATUR 

Kebijakan 

Pembangunan bidang aparatur dilakukan melalui reformasi 

birokrasi (RB) dan memiliki peranan yang sangat strategis dan 

signifikan dalam mendukung keberhasilan pembangunan melalui 

perumusan dan implementasi kebijakan publik secara tepat, 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, dan penciptaan 

birokrasi pemerintah yang profesional. Melalui RB diharapkan 

terjadi perubahan yang sistemik dan mendasar pada sistem 

penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek 
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kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan 

SDM aparatur. Diharapkan akhirnya dapat mewujudkan birokrasi 

pemerintah yang bersih, kompeten dan melayani. 

Arah dari pembangunan bidang aparatur adalah untuk 

mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 

bersih, berintegritas, bertanggung jawab, dan profesional melalui: 

(1) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN melalui: (a) penegakan sistem integritas aparatur 

negara, (b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, 

(c) penguatan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah; (2) 

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) pengembangan 

manajemen dan sistem pelayanan publik nasional, (b) penerapan 

standar pelayanan minimal pelayanan publik, (c) pengembangan 

sistem evaluasi kinerja pelayanan publik; (3) Peningkatan kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) penataan 

kelembagaan instansi pemerintah, (b) pengembangan sistem 

ketatalaksanaan, (c) peningkatan profesionalisme, netralitas dan 

kesejahteraan SDM Aparatur, (d) peningkatan penerapan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (e) penyempurnaan 

mekanisme rekrutmen dan promosi terbuka SDM aparatur agar 

memperoleh SDM aparatur yang professional, bersih dan 

kompeten; dan (4) Pemantapan dan perluasan reformasi birokrasi 

instansi (RBI) melalui: (a) peningkatan koordinasi pelaksanaan 

reformasi birokrasi, (b) pemberdayaan SDM aparatur untuk 

mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, (c) 

pengukuran efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi. 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan 

RPJMN 2010-2014 bidang aparatur negara sampai dengan bulan 

Juni 2013 adalah sebagai berikut:  

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan 

Bebas KKN. Upaya penegakan sistem integritas aparatur negara 
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dan pengembangan kebijakannya terus ditingkatkan melalui 

penyusunan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 

(1) Ditetapkannya Peraturan Presiden No. 55/2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 

Jangka Menengah 2012-2014 dan Jangka Panjang 2012-2025 

dengan strategi pencegahan merupakan bagian pembangunan 

aparatur negara; (2) Telah disusun pelaksanaan aksi tahunan yaitu  

No.1/2013 tentang Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan 

Korupsi Tahun 2013, dengan strategi pencegahan merupakan titik 

beratnya; (3) Diterbitkannya Permen PAN dan RB No.37/2012 

tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, yang 

bertujuan untuk memperkuat penegakan integritas aparatur; dan (4) 

Telah dicanangkannya gerakan nasional pembangunan zona 

integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, hingga saat ini pada 

198 instansi (K/L/Pemda) sebagai tindak lanjut Inpres No.17/2011.  

Sebagai tindak lanjut dari Stranas PPK tersebut, pada tahun 

2012 telah dilakukan SPAK yang dilakukan oleh BPS bersama 

dengan Bappenas. Skala Indeks penilaian dari SPAK adalah 0-5,0 

dimana nilai 5,0 adalah nilai tertinggi untuk kategori sangat anti 

korupsi. Pada tahun 2012 telah dilakukan SPAK yang dilaksanakan 

di 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) pada 33 

provinsi. Jumlah sampel dirancang 10 ribu rumah tangga, 8.912 (89 

persen) memberi respon dan 1.088 (11 persen) tidak memberi 

respon. Hasil dari SPAK pada tahun 2012 adalah 3,55 atau 

masyarakat Indonesia masuk kategori anti korupsi. 

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

pada K/L/Pemda terus ditingkatkan dengan berpedoman pada  PP 

No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Melalui penerapan SPIP yang efektif baik di pusat maupun di 

daerah, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disertai 

dengan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.   
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Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan dan 

pembinaan penyelenggaraan SPIP, saat ini telah dihasilkan: (1) 

Tersusunnya berbagai SOP pembinaan SPIP; (2) Terselenggaranya 

diklat dan bimtek SPIP; (3) Hasil pemetaan penerapan SPIP 

(diagnostic assessment) untuk mengevaluasi tingkat kualitas 

penerapan SPIP instansi pusat dan daerah. Hasil pembinaan 

penyelenggaraan SPIP sampai Juni 2013 disajikan pada Tabel 10.9.  

TABEL 10.9 

KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP 

TAHUN 2010 - JUNI 2013 
 

No. Kegiatan Satuan 

Tahun 

2010 2011 2012 2013
*)

 

1. Penyusunan Pedoman 

Teknis SPIP 

pedoman 27 34 41 - 

2. Sosialisasi/Workshop SPIP K/L/Pemda 382 119 120 20 

3. 

 

Pendidikan dan Pelatihan 

SPIP 

Orang 

 

5.805 

 

4.435 

 

2.722 

 

346 

 

4. 

 

Pemetaan (diagnostic 

assessment) Penerapan SPIP 

K/L/Pemda 

 

66 136 67 - 

5. 

 

Bimbingan dan Konsultansi 

SPIP 

K/L/Pemda 64 

 

264 

 

252 

 

47 

 

6. Bimtek Penyusunan 

Perkada/Peraturan K/L 

tentang SPIP 

Permen/Perka/ 

Perkada tentang 

SPIP 

192 296 122 - 

 

7. Bimtek Penyusunan Desain 

Penyelenggaraan SPIP 

Dokumen/Desain 

SPIP K/L/Pemda 

- - - 16 

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Keterangan: *) Data sampai dengan Juni 2013  
 

Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah 

(APIP) dan tata kelola APIP dilakukan antara lain melalui diklat 

fungsional, diklat teknis substantif, workshop/bimtek tata kelola 

APIP, penyusunan pedoman JFA dan tata kelola APIP, penempatan 

SDM BPKP pada unit APIP, serta pendampingan sistem 

pengolahan hasil pengawasan. Sampai Juni 2013, terdapat 7.807 
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pejabat fungsional auditor dan tersebar di 49 unit APIP Pusat dan 

217 unit APIP daerah. Namun, jumlah pejabat fungsional auditor 

saat ini baru memenuhi 16,77 persen dari kebutuhan formasi auditor 

yang mencapai 46.560 auditor. 

Untuk menyempurnakan kebijakan di bidang pengadaan 

barang/jasa pemerintah telah diterbitkan Perpres No.70/2012 

tentang Perubahan Kedua Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No.84/2012 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan 

Provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagai tindak lanjut dilakukan 

pembenahan terkait dengan standar dokumen pengadaan, e-

tendering, e-purchasing melalui peraturan Kepala LKPP. 

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan 

profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengadaan 

barang/jasa pemerintah hasil-hasil yang telah dicapai antara lain: (1) 

Sampai dengan Mei 2013, telah dihasilkan sebanyak 222.302 ahli 

pengadaan; (2)  Ditetapkannya PermenPAN dan RB No.77 Tahun 

2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; (3) Telah terbentuk 23 Unit Layanan Pengadaan (ULP) 

di K/L, dan 154 ULP di pemerintah daerah; (4) Telah terbentuk 573 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 33 provinsi, 

melayani 731 instansi dan 305.622 penyedia terdaftar. Kinerja 

implementasi pengadaan secara elektronik telah memberikan 

dampak signifikan berupa efisiensi penggunaan anggaran rata-rata 

mencapai 10,64 persen atau sebesar Rp.27,9 triliun sampai dengan 

Juni 2013; (5) Telah dibangun sistem aplikasi e-catalogue untuk 

kendaraan bermotor, internet service provider, alat dan mesin 

pertanian, serta obat generik; dan (6) Perluasan penerapan e-

procurement melalui lelang 100 persen secara e-procurement (e-

tendering dan e-purchasing) baik di pusat maupun di daerah, 

sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No. 1/2013 tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 sebagaimana 

terlihat dalam Tabel 10.10. 
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TABEL 10.10 

CAPAIAN IMPLEMENTASI PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK                                                                      

TAHUN 2009 - 2013 
 

No Indikator Satuan 
Tahun  

2009 2010 2011 2012 2013
*)

 

1. Realisasi paket 

pengadaan 
melalui LPSE 

paket 1.724 6.397  24.475 91.405 44.827 

2. Nilai pengadaan 

melalui LPSE 
miliar 3.372 13.424 53.786 150.502 86.671 

3. Efisiensi 

anggaran  (selisih 

pagu anggaran 
dengan hasil 

lelang) 

miliar 518,9 1.386 4.474 16.694 4.786 

4. Persentase  
penghematan 

anggaran 
% 16,5 10,7 11,7 11,6 7,6 

Sumber: LKPP 
Keterangan: *) Data sampai dengan Juni 2013  

 

Berbagai upaya yang telah dilakukan guna penguatan sistem 

pengawasan, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan 

barang/jasa dan kualitas akuntabilitas laporan pengelolaan 

keuangan negara, telah berhasil mengurangi praktik korupsi di 

lingkungan birokrasi. Hal ini ditunjukkan dari berbagai capaian 

pembangunan aparatur negara, antara lain: peningkatan skor IPK 

dari 2,6 pada tahun 2006 menjadi 3,2 pada tahun 2012. Selain itu, 

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara juga meningkat, yang 

tercermin dari semakin membaiknya opini BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat yang pada tahun 2012 telah diperoleh 

opini Wajar Dengan Pengecualian. Selain itu, opini atas Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan laporan keuangan 

pemerintah daerah juga menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat 

dilihat di dalam Tabel 10.11. 
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TABEL 10.11 

CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH 

DAN BEBAS KKN                                                                          

TAHUN 2009 - 2012 

 

No. Indikator Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011  2012 

1. Indeks Persepsi Korupsi 

(IPK) Indonesiaa) 

skor 

(0-10) 

2,8 2,8 3,0 3,2 

2. Opini WTP audit BPK 

atas LKKL b) 

% 41,5 56,4 63,0 77,0 

3. Opini WTP audit BPK 

atas LKPD b) 

% 2,7 3,0 7,0 16,0 

Sumber: a) Transparency International 2006-2012             

 b) Ihtisar Hasil Pemeriksaan Sementer II, Maret 2013, BPK 

 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam rangka 

memperkuat peningkatan kualitas pelayan publik, telah diterbitkan 

berbagai peraturan/kebijakan pendukung penerapan UU No.25/2009 

tentang Pelayanan Publik, yaitu antara lain: (1) Ditetapkannya PP No. 

96/2012 tentang Pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan 

Publik; (2) Ditetapkannya PermenPAN & RB No.36/2012 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar 

Pelayanan; dan (3) Ditetapkannya PermenPAN & RB No.38/2012 

tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; (4) telah 

dilakukan sosialisasi UU pelayanan publik kepada K/L; (5) Telah 

dilakukan pembenahan manajemen dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik pada instansi pemerintah pusat dan daerah; dan (6) 

Telah dilakukannya berbagai upaya dalam rangka peningkatan 

kualitas manajemen pengaduan dan peningkatan penanganan tindak 

lanjut hasil pengaduan masyarakat.  
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Selain itu, juga telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka 

meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha dengan 

terbentuk 460 unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP/OSS) pada 

instansi pemerintah daerah yang terdiri dari 20 PTSP provinsi, 344 

PTSP kabupaten, dan 96 PTSP kota. PTSP diharapkan mampu 

memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga dapat 

meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan 

mengembangkan usahanya, serta efisiensi pelayanan. Perkembangan 

PTSP hingga saat ini dapat dilihat pada Tabel 10.12. 

 
 

 

 

Daerah 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Provinsi  2 15 17 20 

Kabupaten  283 292 324 344 

Kotamadya  75 87 93 96 

TOTAL 360 394 434 460 

Sumber : Kementerian PAN & RB, April 2013 

Sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan, 

pembentukannya PTSP akan terus diperluas, sehingga seluruh 

instansi pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan, memiliki 

PTSP. Selain itu, terus dilakukan pemantapan kelembagaan PTSP. 

Langkah lainnya, koordinasi antar K/L pembina PTSP terus 

dimantapkan, melalui pembagian tugas di antara Kemendagri, 

BKPM dan Kementerian PAN dan RB. Sedangkan peningkatan 

kapasitas SDM Pelayanan telah dilakukan melalui penyelenggaraan 

Diklat TOT Pelayanan Publik Berbasis Kinerja. Disamping itu, 

pemerintah terus mendorong implementasi dan memantau 

penerapan 15 SPM bidang pelayanan di daerah. 

TABEL 10.12 

PERKEMBANGAN JUMLAH PTSP/ONE STOP SERVICE 

(OSS) DI DAERAH                                                                        

TAHUN 2009-2012 
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TABEL 10.13 

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

TAHUN 2009-2013 
 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

1 Skor integritas 

pelayanan  publik pada 

unit layanan di instansi 

pusat (a) 

Skor 6,6 6,2 7,1 6,9 na 

2 Skor integritas 

pelayanan publik pada 

unit layanan di instansi 

daerah (a) 

Skor 6,5 5,3 6,0 6,3 na 

3 Jumlah unit pelayanan 

terpadu satu pintu 

(OSS) di daerah (b) 

unit 360 394 434 444 na 

4 Peringkat kemudahan 

berusaha (Ease Doing 

Bussiness Index (c) 

peringkat 129 115 126 129 128 

Sumber:  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian PAN dan dan RB, dan 

International Finance Coorporatoin/ World Bank (IFC/WB) 

Keterangan:   *) Data sampai dengan Juni 2013  

  na:  Data tidak tersedia 

Untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik, telah 

dilakukan antara lain: (1) Pemberian penghargaan Citra Pelayanan 

Prima kepada unit-unit pelayanan publik di pusat dan daerah; (2) 

Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh unit 

penyelenggaraan pelayanan publik; (3) Dikembangkan Sistem 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang diharapkan dapat 

mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh sistem pengaduan 

pelayanan publik. Perkembangan kinerja pelayanan publik disamping 

telah diuraikan di atas, juga dapat ditunjukkan dengan indikator-

indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.13. 
 

 

Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas 
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kinerja aparatur negara berbagai hasil yang telah dicapai sampai 

Juni tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

Terkait penataan kelembagaan instansi pemerintah telah 

disusun/ditetapkan berbagai kebijakan dan pedoman penataan 

kelembagaan instansi pemerintah pada tahun 2011. Pada tahun 2012 

telah ditetapkan Keputusan Menteri PAN dan RB No.99/2012 

tentang Pembentukan Tim Penataan Organisasi K/L ysebagai 

pertimbangan pemerintah dalam menata organisasi K/L dan 

menyusun program restrukturisasi organisasi pemerintah pusat. 

Hingga saat ini telah dilakukan penataan kelembagaan terhadap 

beberapa instansi pemerintah dan telah menghasilkan rekomendasi 

untuk Rancangan Peraturan Presiden. 

Penataan sistem ketatalaksanaan dilakukan antara lain 

melalui pengembangan proses bisnis berupa perbaikan standard 

operating procedure (SOP), pengembangan sistem e-government, 

dan perbaikan manajemen kearsipan. Seluruh instansi pusat dan 

daerah diharapkan secara bertahap dapat memperbaiki sistem 

ketatalaksanaan dengan menyiapkan perangkat SOP yang mengacu 

pada hasil evaluasi proses bisnis yang lebih efisien dan efektif. 

Sampai Juni 2013 telah diterbitkan PP No.28/2012 tentang 

Pelaksanaan UU No.43/2009 tentang Kearsipan. Selain itu, 

dilakukan pula sosialisasi untuk mempercepat pemahaman bidang 

kearsipan dan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Dalam rangka penyempurnaan manajemen kepegawaian 

negara, pemerintah bersama DPR-RI sedang melakukan 

pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharapkan 

menjadi landasan pembenahan manajemen kepegawaian negara 

yang berbasis merit sistem. Selain itu, dalam upaya peningkatan 

kinerja birokrasi pemerintah, sampai dengan Juni 2013, telah 

dilakukan berbagai hal antara lain: (1) Diterbitkannya PP 

No.19/2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah 

No.32/1974 Tentang Pemberhentian PNS; (2) Diterbitkannya PP 
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No.56/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

No.48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 

(3) Diterbitkannya PermenPAN dan RB No.40/2012 tentang 

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; 

dan (4) Diterbitkannya PermenPAN dan RB No.41/2012 tentang 

Jabatan Assesor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya. 

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penataan PNS baik 

jumlah, komposisi dan kompetensinya, pada tahun 2012 telah 

dilakukan penghitungan kebutuhan riil pegawai pada instansi pusat 

dan daerah. Untuk mendukung penataan kepegawaian telah dicapai 

hasil-hasil, yaitu: (1) Ditetapkan formasi penerimaan CPNS pada 

masa berlakunya moratorium dan sesudahnya; (2) Dilaksanakannya 

Diklat Analis Kepegawaian terhadap 4.261 peserta tenaga analisis 

jabatan dari K/L dan pemda. Secara bertahap, telah dilakukan 

berbagai penyempurnaan seperti sistem rekrutmen CPNS, penataan 

distribusi, peningkatan kompetensi dan perbaikan sistem promosi 

dan mutasi. Kemajuan yang perlu digarisbawahi adalah 

percontohan sistem promosi secara terbuka telah diterapkan di 

Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, dan ANRI serta beberapa 

instansi lainnya.  

Hasil capaian lain yang sudah dan sedang dilakukan dalam 

rangka penataan manajemen PNS lainnya adalah penataan distribusi 

PNS, pengembangan database kepegawaian on line, penyiapan 

kebijakan pensiun dini, pengembangan assesment center untuk 

mendukung database profil kompetensi PNS. Terkait dengan diklat 

aparatur, sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi pegawai terus disempurnakan dan ditingkatkan kualitas 

penyelenggaraannya, antara lain melalui pembaharuan sistem diklat 

aparatur, akreditasi 33 lembaga diklat pemerintah pusat dan 31 

lembaga diklat pemerintah daerah, serta sertifikasi Widyaiswara 

sebanyak 342 orang. Pada tahun 2012, sekitar 124 ribu pegawai 

telah mengikuti diklat struktural, yang terdiri dari diklat Prajabatan 

sekitar 95 ribu orang; Diklat Kepemimpinan Tingkat I 
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(DIKLATPIM Tk.I) sebanyak 60 orang; DIKLATPIM Tk.II 

sebanyak 1.414 orang; DIKLATPIM Tk.III sebanyak 7.836 orang 

dan DIKLATPIM Tk.IV sekitar 21 ribu orang. 

Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan 

akuntabilitas kinerja aparatur, saat ini sedang disusun: RUU 

Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, yang akan menjadi 

payung hukum bagi pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja 

aparatur. Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri PAN dan 

RB No.20/2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri 

PAN dan RB No.25/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah mengalami peningkatan dengan salah satu kriteria 

penilaian adalah penetapan kinerja yang merupakan tekad yang 

akan dicapai dan disepakati antara penerima amanah/pengemban 

tugas dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab 

kinerja. Penyampaian penetapan kinerja disajikan pada Tabel 10.14. 

TABEL 10.14 

PENYAMPAIAN PENETAPAN KINERJA  

TAHUN 2010-2013 
(PERSEN) 

 

No. Instansi 
Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1. Kementerian/Lembaga  67,0 78,0 82,7 76,2 

2. Pemerintah Provinsi 70,0 66,7 78,8 66,7 

3. Pemerintah Kab/Kota 53,0 56,9 59,8 52,5 

Sumber:  Kementerian PAN dan RB, Juni 2013 
Keterangan:  *) Sampai Triwulan II 2013  

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) tahun 2012, memperlihatkan adanya 

peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah yang cukup berarti. 

Kementerian/lembaga yang akuntabilitas kinerjanya baik, telah 
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mencapai 95,1 persen. Sedangkan untuk instansi pemerintah 

provinsi mencapai sebesar 75,8 persen, dan kabupaten/kota sebesar 

24,4 persen. Peningkatan capaian ini secara lebih rinci dapat dilihat 

dalam Tabel 10.15. 

TABEL 10.15 

CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN 

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI 

TAHUN 2009-2012 

(PERSEN) 
 

No Indikator 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1. Instansi Pusat yang Akuntabel  47,4 63,3 82,9 95,1 

2. Instansi Provinsi yang 

Akuntabel  

3,8 31,0 63,3 75,8 

3. Instansi Kab/Kota yang 

Akuntabel  

5,1 8,8 12,8 24,4 

Sumber :  Kementerian PAN dan RB, Desember 2012 

 

Pemantapan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Instansi. 

Upaya pemantapan dan perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi 

terus dilakukan oleh pemerintah, hasil-hasil yang telah dicapai 

sampai dengan pertengahan tahun 2013 adalah sebagai berikut.  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi 

telah diterbitkan Permen PAN dan RB dalam tahun 2011 dan 2012 

yang antara lain mengatur tentang pedoman penjaminan kualitas 

(Quality Assurance) dan pedoman monitoring dan evaluasi  

reformasi birokrasi (RB) yang meliputi: (1) Pedoman pengajuan 

dokumen usulan RB K/L, (2) Pedoman penilaian dokumen usulan 

dan road map pelaksanaan RB K/L, (3) Pedoman penyusunan road 

map RB K/L dan pemda, (4) Pedoman pelaksanaan quik wins, (5) 

Pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan, (6) 

Pedoman penataan tata laksana (business process), (7) Kriteria 
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pendayagunaan aparatur negara ukuran keberhasilan RB, (8) 

Pedoman pelaksanaan program manajemen pengetahuan 

(knowledge management), (9) Mekanisme persetujuan pelaksanaan 

RB dan tunjangan kinerja bagi K/L, (10) Pedoman penilaian 

mandiri RB; dan (11) Petunjuk teknis PMPRB on line. Untuk 

mendukung efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi telah 

disusun Panduan Evaluasi dan Penyusunan Profil Nasional 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dari upaya percepatan 

pelaksanaan reformasi birokrasi adalah antara lain: (1) Terus 

dilakukannya sosialisasi, konsultasi dan asistensi RB pada instansi 

pemerintah pusat dan daerah oleh Tim Reformasi Birokrasi 

Nasional; (2) Sampai dengan Juni 2013, sebanyak 64 K/L telah 

melaksanakan RB sesuai dengan kebijakan nasional. Saat ini, 36 

K/L telah menerapkan tunjangan kinerja sebagai upaya peningkatan 

kinerja dan 28 K/L masih dalam proses finalisasi untuk 

mendapatkan tunjangan kinerja. Secara keseluruhan sebanyak 68 

K/L yang telah melaksanakan RB. Kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah yang telah menyampaikan PMPRB hingga bulan 

Juni 2013 adalah sebanyak 66 K/L, 1 pemerintah provinsi, dan 5 

pemerintah kabupaten/kota; (3) Telah dilakukan survei kepuasan 

pegawai (internal dan eksternal) pada 10 K/L. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Meskipun upaya mewujudkan sasaran pembangunan bidang 

aparatur negara sampai saat ini telah menunjukkan kemajuan yang 

cukup berarti, namun pemerintah masih perlu terus melakukan 

berbagai upaya yang diharapkan dapat mengatasi berbagai 

permasalahan bangsa yang perlu diselesaikan. 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. 

Pemerintahan bersih dan bebas KKN masih belum terwujud secara 

maksimal karena masih tingginya tingkat penyalahgunaan 

wewenang dan praktik-praktik korupsi di kalangan aparatur negara. 
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Permasalahan yang dihadapi, antara lain: (1) Integritas aparatur 

negara dan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan; (2) Belum 

terciptanya sistem pengawasan nasional yang kuat, terintegrasi dan 

komprehensif; (3) Belum efektifnya penerapan sistem pengendalian 

intern pemerintah (SPIP) di instansi pusat dan daerah dalam 

mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan dan 

anggaran; (4) Masih rendahnya kapasitas aparat pengawasan dan 

para pengelola keuangan negara; (5) Masih lemahnya manajemen 

pengelolaan barang milik negara; (6) Masih seringnya pelanggaran 

prosedur dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan 

para pejabat pengadaan (ULP).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, langkah-langkah tindak 

lanjut yang akan dilaksanakan meliputi: (1) Mengembangkan 

kebijakan peningkatan integritas aparatur negara dengan 

memperkuat sistem integritas nasional/aparatur negara; (2) 

Mempercepat penyelesaian penyusunan kebijakan/landasan hukum 

dan penerapan Pakta Integritas secara nasional, penyempurnaan 

peraturan perundang-undangan terkait dengan  netralitas PNS, etika 

dalam pelaksanaan tugas; (3) Menyempurnakan kebijakan 

pengelolaan keuangan negara, yang meliputi pengaturan larangan 

pemindahan keuangan ke rekening pribadi, penertiban pembuatan 

rekening untuk penampungan sementara (Escrow Account), Whistle 

Blower System, dan Penguatan PPATK; (4) Percepatan 

penyelesaian RUU Pengendalian Pelaksanaan Administrasi 

Pemerintahan/Sistem Pengawasan Nasional; (5) Penguatan 

kelembagaan BPKP sebagai pembina SPIP dan peningkatan 

efektivitas pembinaan dan penerapan SPIP melalui penyempurnaan 

kebijakan dan pedoman pelaksanaan SPIP, peningkatan sosialisasi, 

workshop, koordinasi, dan pelatihan, dalam rangka meningkatkan 

komitmen pimpinan dan seluruh pegawai K/L/Pemda untuk 

menerapkan SPIP; (6) Meningkatkan kapasitas APIP dan pengelola 

keuangan negara melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

secara rutin dan berkelanjutan, termasuk pendidikan gelar dan 

nongelar melalui State Acountability Revitalization Project, 
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meningkatkan kepatuhan pada standar profesi; (7) Penyempurnaan 

aturan dan harmonisasi peraturan/kebijakan pengadaan barang/jasa 

yang mengikuti perkembangan pengadaan barang/jasa sesuai 

kebutuhan; (8) Optimalisasi penerapan e-procurement melalui 

standardisasi LPSE serta pembinaan pengelolaan LPSE; (9) 

Memantapkan penerapan sistem Whistle Blowe bagi K/L serta 

Pemda (Provinsi/kabupaten/ kota), yang bertujuan untuk 

memperbaiki sistem pengawasan yang memberikan perlindungan 

kepada whistle blower dalam rangka pemberantasan korupsi. 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Permasalahan yang 

masih dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik sampai saat ini antara lain: (1) Masih rendahnya 

komitmen penyelenggara untuk peningkatan kualitas layanan; (2) 

Belum meratanya tingkat kualitas layanan publik yang diberikan 

oleh unit layanan publik, karena rendahnya implementasi SPM yang 

sudah ada; (3) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik sehingga masyarakat 

belum menikmati pelayanan yang lebih cepat, murah, transparan, 

dan akuntabel; (4) Kapasitas SDM pelayanan yang kompeten dan 

berintegritas masih rendah; (5) Belum optimalnya pelaksanaan 

pengawasan dan penerapan sistem pengaduan serta tindaklanjut 

hasil pengaduan dalam pelaksanaan manajemen pelayanan publik.  

Oleh karena itu, upaya tindak lanjut yang masih diperlukan 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, meliputi: (1) 

Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi penerapan UU No.25/2009 

tentang Pelayanan Publik kepada instansi pemerintah (pusat dan 

daerah); (2) Memperluas/meningkatkan penerapan Pakta Integritas 

dalam bidang pelayanan publik; (3) Peningkatan/optimalisasi 

fasilitasi penerapan 15 SPM pada unit-unit pelayanan publik di 

pusat dan daerah; (4) Optimalisasi penerapan TIK dalam pelayanan 

publik; (5) Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis 

peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan pelaksanaan 

diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja bagi peningkatan 
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kapasitas SDM instansi/unit pelayanan publik secara terus-menerus 

dan berkelanjutan; dan (6) Melaksanakan evaluasi dan penilaian 

terhadap pemerintah daerah dan unit pelayanan publik dengan 

tujuan menilai kualitas kinerja pelayanan publik instansi pemerintah 

secara rutin.  

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya 

mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah antara lain: (1) Penataan kelembagaan belum 

didasarkan atas audit organisasi sehingga penyelesaiannya bersifat 

parsial; (2) Implementasi RB belum mampu mendukung 

pemerintahan yang efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan; (3) 

Sistem ketatalaksanaan (business process) belum mencerminkan 

birokrasi yang modern; (4) Belum optimalnya penerapan 

pengelolaan manajemen arsip/dokumen berbasis TIK; (5) Masih 

rendahnya profesionalitas dan integritas kinerja SDM aparatur; (6) 

Belum selesainya penyusunan UU ASN sebagai pengganti UU 

Pokok-Pokok Kepegawaian; (7) Belum sempurnanya sistem 

perencanaan dan rekrutmen pegawai yang mampu menghasilkan 

SDM PNS yang berkualitas; (8) Masih tingginya pengaruh tekanan 

politik terhadap kinerja aparatur birokrasi; (9) Belum optimalnya 

penerapan sistem akuntabilitas kinerja pegawai dan instansi 

pemerintah; (10) Belum konsisten dan tumpang tindihnya kualitas 

kebijakan/regulasi dan implementasinya; dan (11) Masih lemahnya 

penerapan manajemen kinerja pada semua lini pemerintahan.      

 Tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain: 

(1) Pelaksanaan penataan kelembagaan instansi pemerintah 

(K/L/Pemda) yang efektif dan efisien berdasarkan hasil audit 

organisasi; (2) Mengembangkan sistem ketatalaksanaan birokrasi 

modern berbasis TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, 

dan akuntabilitas dalam proses kerja instansi pemerintah; (3) 

Menyempurnakan kebijakan/pedoman dan peningkatan sosialisasi, 
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asistensi, dan fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Kearsipan 

berbasis TIK pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (4) 

Mempercepat penyelesaian pembahasan RUU ASN sebagai 

pengganti UU Pokok-Pokok Kepegawaian; (5) Mempercepat 

penyelesaian penyusunan kebijakan/RPP tentang sistem 

perencanaan dan rekrutmen pegawai, dengan menerapkan analisis 

jabatan sebagai dasar perhitungan kebutuhan pegawai, dan 

penerapan sistem seleksi penerimaan pegawai yang kompeten dan 

transparan, dengan menggunakan CAT System; (6) Melanjutkan 

upaya penataan kepegawaian melalui rasionalisasi dan distribusi 

PNS; (7) Mengembangkan sistem seleksi  CPNS dan promosi PNS 

secara terbuka; (8) Mengembangkan profesionalisme PNS, melalui: 

(a) Penetapan standar kompetensi jabatan, (b) Mutasi dan rotasi 

sesuai kompetensi secara periodik, (c) Peningkatan kemampuan 

PNS berbasis kompetensi dengan membangun Sistem Nasional 

Diklat PNS berbasis kompetensi, (d) Sertifikasi kompetensi profesi; 

penegakan etika dan disiplin pegawai negeri, (e) Pengukuran 

kinerja individu dan penguatan jabatan fungsional melalui 

penambahan jumlah jabatan fungsional, penetapan pola karir 

jabatan fungsiona, (f) Peningkatan kemampuan jabatan fungsional, 

dan (g) Peningkatan tunjangan jabatan fungsional; (9) 

Mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan yang mengatur 

sistem penggajian pegawai negeri, yang meliputi (a) Struktur 

penggajian, (b) Tunjangan berbasis kinerja secara bertahap yakni 

remunerasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara 

substansial, (c) Remunerasi berdasarkan kinerja individu, 

penyempurnaan sistem  pensiun, dan (d) Peningkatan jaminan 

kesehatan bagi aparatur dan pensiunan; (10) Mendorong penerapan 

manajemen kinerja pada seluruh instansi pemerintah; (11) 

Melakukan pengembangan akuntabilitas kinerja pegawai dan 

akuntabilitas kinerja birokrasi pada seluruh instansi pusat dan 

daerah. 

Pemantapan dan Perluasan Reformasi Birokrasi Instansi. 

Reformasi birokrasi dilaksanakan secara bertahap dan 
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membutuhkan waktu agar dapat diterapkan secara utuh dan 

komprehensif. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RB 

instansi hingga saat ini antara lain: (1) Impelementasi RB belum 

mampu mendukung mendukung pemerintahan yang efektif, efisien 

dan melayani; (2) Masih rendahnya komitmen dan kapasitas 

instansi pemerintah dalam pelaksanaan RB; (2) Pelaksanaan RB 

belum menyeluruh dan kualitasnya belum merata pada instansi 

pemerintah; (3) Masyarakat atau publik belum sepenuhnya menaruh 

kepercayaan atas upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.  

Dalam rangka pemantapan dan perluasan RB, tindak lanjut 

yang dilakukan sebagai berikut: (1) Memperkuat koordinasi 

pelaksanaan RB oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan 

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB yang sudah berjalan 

secara rutin untuk menentukan penerapan reward dan punishment: 

(2) Pemantapan kebijakan RB dan perluasan implementasinya di 

instansi pusat dan daerah, serta menjamin kualitas pelaksanaannya 

agar berdampak pada pencegahan dan pemberantasan KKN, 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kinerja 

birokrasi. Langkah-langkah lain yang dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan instrumen monitoring dan evaluasi untuk 

memperbaiki kualitas dan mengukur kemajuan pelaksanaan 

program RB pada K/L dan Pemda; memperkuat kapasitas K/L dan 

Pemda dalam pelaksanaan RB; mendorong inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan; mendorong dilakukannya 

pertukaran pengetahuan (knowledge sharing/management) antara 

K/L dan Pemda; dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 

pelaksanaan RB. 
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BAB 11  

WILAYAH DAN TATA RUANG 

Salah satu tantangan utama pembangunan adalah kesenjangan 

wilayah dan belum optimalnya daya saing perekonomian daerah 

dalam mendukung perkonomian nasional.  Untuk itu, dilakukan 

percepatan pembangunan dan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan 

di seluruh wilayah, dengan mengintegrasikan pendekatan regional 

dan sektoral ke dalam pembangunan.   

Dalam kerangka tersebut, maka prioritas pembangunan 

kewilayahan dan tata ruang tahun 2013 adalah  melaksanakan 

pembangunan terhadap enam koridor ekonomi sebagaimana 

ditetapkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 di 

koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, 

dan Papua-Kepulauan Maluku. Selain itu, dilakukan pengembangan 

wilayah yang terfokus pada kawasan-kawasan strategis yaitu 

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK), serta pembangunan kota-kota besar dan 

metropolitan terutama di luar Jawa dan Bali, dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dalam 

mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan 

daerah. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembangunan 
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daerah, legislasi, penganggaran, pengawasan, serta inovasi 

pemerintahan dan pembangunan; (5) Peningkatan kinerja 

pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan penetapan dan 

penyempurnaan berbagai regulasi, dan pembinaan pengelolaan 

keuangan daerah; (6) Penguatan peran gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah yang dilakukan melalui kegiatan 

dekonsentrasi di 33 provinsi; dan (7) Tersusunnya model-model 

kerjasama antar daerah. 

 Pelaksanaan kebijakan prioritas Wilayah dan Tata Ruang 

yang meliputi: (1) Pengembangan wilayah strategis dan cepat 

tumbuh; (2) Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil; (3) 

Pengembangan wilayah perbatasan; (4) Penanganan bencana; dan (5) 

Pembangunan perkotaan dan perdesaan, yang akan dibahas secara 

lebih rinci dalam uraian berikut.  

11.1 PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN 

CEPAT TUMBUH 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengembangan KSN Ekonomi adalah 

mendorong pembangunan kawasan strategis dan kawasan cepat 

tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan Strategis 

Nasional direncanakan untuk memiliki skala aktivitas ekonomi yang 

berorientasi ekspor dan meningkatkan daya saing nasional sehingga 

dapat mengembangkan wilayah tertinggal dan perbatasan di 

sekitarnya melalui keterkaitan mata rantai proses industri dan 

distribusi. Pembangunan KSN ekonomi masih terfokus pada 

pengembangan 13 KAPET di 13 provinsi, 4 KPBPB di 2 provinsi 

dan rencana penetapan lokasi 5 KEK. 
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TABEL 11.1 

DAFTAR LOKASI KAPET, KPBPB, DAN KEK 

TAHUN 2013 

Kawasan Nama Lokasi 

KAPET 1. Banda Aceh Darussalam Aceh 

2. Khatulistiwa Kalimantan Barat 

3. DAS Kakab Kalimantan Tengah 

4. Batulicin Kalimantan Selatan 

5. Sasamba Kalimantan Timur 

6. Manado-Bitung Sulawesi Utara 

7. Palapas Sulawesi Tengah 

8. Pare-pare Sulawesi Selatan 

9. Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara 

10. Seram Maluku 

11. Teluk Cendrawasih Papua 

12. Bima NTB 

13. Mbay NTT 

KPBPB 1. Sabang Sabang 

2. Batam-Bintan-Karium Kep. Riau 

KEK 1. KEK Tanjung Lesung Banten 

2. KEK Sei Mangkei Sumatera Utara 

Sumber: PP No.26/2008 Tentang RTR Wilayah Nasional, PP No.26/2012 Tentang KEK Tanjung 
Lesung, PP No.29/2012 Tentang KEK Sei Mangke 

 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil yang telah dicapai sampai dengan bulan Juli 2013 untuk 

KAPET adalah: (1) Diselenggarakannya rapat kerja nasional dan 

konsolidasi antar Badan Pengelola (BP) KAPET se-Indonesia untuk 

mendorong revitalisasi pengelolaan KAPET; (2) Reviu Raperpres 

Revitalisasi KAPET; (3) Penyusunan Raperpres tentang RTR 

KAPET untuk RTR KAPET Batulicin, Khatulistiwa, Seram, 

Sasamba, Parepare dan Manado-Bitung pada akhir tahun 2013; (4) 

Terkonsolidasinya dukungan dan komitmen beberapa 

Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mendukung pengembangan 

KAPET; dan (5) Peningkatan kapasitas kelembagaan KAPET. 
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Untuk KPBPB telah dilakukan: (1) Perbaikan, pembangunan, 

dan peningkatan infrastruktur pelabuhan di KPBPB Sabang; (2) 

Tersusunnya PP No.105/2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Sabang; (3) Perbaikan manajemen pengelolaan anggaran untuk 

KPBPB Sabang dan Batam. Kontribusi KPBPB Batam dalam  

perekonomian nasional antara lain jumlah penerimaan pajak yang 

berasal dari KPBPB Batam pada semester awal 2012 telah mencapai 

1,3 triliun dan jumlah investasi swasta semester awal 2013 telah 

mencapai USD300 juta. 

Untuk pengembangan KEK telah dilakukan: (1) Penyusunan 

beberapa rancangan peraturan pelaksanaan, antara lain RPP tentang 

Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, dan RPP tentang 

Pembiayaan KEK; (2) Pemilihan KEK Tanjung Lesung dan KEK Sei 

Mangke berdasarkan PP No.26/2012 dan PP No.29/2012. Penetapan 

tersebut belum mencapai target penetapan lokasi KEK sebagaimana 

yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014; (3) Penyusunan PP 

No.100/2012 tentang Perubahan atas PP No.2/2011 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; (4) Penyusunan 

Perpres No.124/2012 tentang Perubahan atas Perpres No.33/2010 

tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi 

Khusus; (5) Terbentuknya Dewan Kawasan KEK Tanjung Lesung 

sesuai dengan Keppres No.41/2012 tentang Dewan Kawasan KEK 

Provinsi Banten dan Dewan Kawasan KEK Sei Mangkei sesuai 

dengan  Keppres No.40/2012 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi 

Sumatera Utara; dan (6) Terlaksananya groundbreaking 

pembangunan KEK Sei Mangkei pada awal Juli 2013. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Dalam rangka mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan  melalui 

pengembangan KSN bidang ekonomi masih ditemui berbagai 

permasalahan, yaitu terkait penyediaan peraturan perundang- 
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undangan yang mendukung koordinasi kelembagaan dan kelancaran 

operasional baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain: (1) 

Belum tuntasnya upaya penyelesaian substansial terhadap Keppres 

No.150/2000 tentang KAPET yang sudah tidak sesuai dengan 

tuntutan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan yang profesional 

dan berorientasi bisnis terutama di era otonomi daerah; (2) Aturan 

dan petunjuk teknis yang mendukung kegiatan operasional dan 

pengelolaan KPBPB belum sepenuhnya dilimpahkan dan 

diselesaikan; (3) Pengembangan KEK masih terkendala karena 

belum selesainya pembahasan peraturan pendukung dari K/L lainnya 

terutama yang terkait dengan kebijakan insentif fiskal dan insentif 

nonfiskal. 

Permasalahan lain adalah kurangnya keterpaduan pelaksanaan 

program antarinstansi sektoral baik di tingkat pusat dan daerah yang 

disebabkan: (1) Minimnya dukungan kebijakan dan alokasi anggaran 

yang terpadu dan lintas sektor dari pusat hingga daerah untuk 

mendukung percepatan pengembangan kawasan strategis KAPET 

dan KPBPB; (2) Minimnya ketersediaan infrastruktur dan sarana 

pendukung dalam pengembangan produk-produk unggulan terutama 

di lokasi sentra produksi, di lokasi industri pengolahan, dan 

pelabuhan yang banyak terjadi di KAPET dan sebagian di KPBPB; 

(3) Belum terealisasi konsep mata rantai industri yang memberikan 

nilai tambah ekonomi bagi pengembangan KAPET; (4) Minimnya 

aksesibilitas unit-unit usaha produk unggulan di KAPET terhadap 

perbankan, teknologi, pasar nasional, regional dan internasional; (5) 

Belum berkembangnya modernisasi sistem pelayanan jasa 

perdagangan dan pelabuhan laut maupun udara dalam 

pengembangan KPBPB yang berstandar internasional; (6) Kurang 

kondusifnya iklim usaha yang disebabkan oleh peraturan perundang-

undangan di daerah yang kontraproduktif bagi pengembangan usaha 

dan peningkatan investasi serta belum terbangunnya sistem 

pelayanan satu pintu bagi perizinan usaha.  
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Dalam upaya menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi 

dalam pengembangan kawasan strategis ekonomi, akan dilakukan 

hal-hal berikut. Terkait dengan KAPET akan dilakukan: (1) 

Percepatan pembahasan dan pengesahan Raperpres tentang 

Revitalisasi KAPET; (2) Mendorong terbentuknya sekretariat 

nasional KAPET guna menata forum komunikasi dan koordinasi 

lintas K/L; (3) Mendorong Dewan Nasional dan BP KAPET agar 

melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lokasi dan cakupan 

wilayah pengembangan KAPET dan hubungannya dengan tingkat 

kemajuan pengembangan wilayah. 

Untuk pengembangan KPBPB akan dilakukan: (1) 

Penyusunan berbagai peraturan pendukung yang lebih operasional 

terhadap PP No.83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan 

Investasi KPBPB; (2) Tindak lanjut penetapan status pengelolaan 

pelabuhan laut dan bandar udara di kawasan KPBPB; (3) Percepatan 

padu serasi dengan Kementerian Kehutanan dan DPR. 

Terkait pengembangan KEK akan dilakukan: (1) Koordinasi 

percepatan penetapan lokasi KEK yang didasarkan pada kriteria dan 

ketersediaan infrastruktur standar; (2) Sosialisasi kebijakan insentif 

antara KEK dengan kawasan lainnya; (3) Penyusunan pedoman 

pengusulan kegiatan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk 

mendukung KAPET, KPBPB atau KEK di daerah.  

11.2 PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL DAN 

TERPENCIL 

Kebijakan 

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam 

RKP 2013 yang menitikberatkan pada perkuatan perekonomian 

domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, maka 

arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal 

difokuskan pada aspek pengembangan perekonomian lokal melalui 
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Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan 

kawasan perdesaan terpadu (Bedah desa), (3) Pengembangan 

kebijakan, koordinasi dan fasilitasi infrastruktur daerah tertinggal 

(sosial, ekonomi, energi, transportasi, dan infotel) yang didukung 

penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM).  

Selama tahun 2012, telah dilakukan pemusatan terhadap 

kegiatan pengembangan produk unggulan kabupaten (PRUKAB), 

pengembangan kawasan perdesaan terpadu dengan mengintegrasikan 

kegiatan antarsektor dengan pemerintah daerah. Kegiatan 

pengembangan  PRUKAB dilaksanakan di 63 kabupaten  terhadap 

16 komoditas unggulan, diantaranya :  garam, jagung, jabon, sengon, 

jati, kakao, karet, kelapa sawit, kopi, pala, padi, rumput laut, 

perikanan tangkap, perikanan budidaya (kerapu dan patin) dan sapi. 

Dalam pembangunan infrastruktur, telah dilakukan sejumlah 

kegiatan pilot proyek program strategis. Pada tahun 2012 telah 

diberikan bantuan stimulan kepada kabupaten tertinggal mencakup 

infrastruktur transportasi (tersebar di 55 kabupaten pada 2011, 

meningkat menjadi 62 kabupaten pada 2012), infrastruktur informasi 

dan telekomunikasi (berupa warung informasi masyarakat dan 

perangkat ICT di 11 kabupaten pada 2011, meningkat 49 kabupaten 

pada 2012), infrastruktur ekonomi (seperti pasar, saluran irigasi, dan 

beragam alat dan mesin produksi di 45 kabupaten pada 2011, 

meningkat menjadi 121 kabupaten pada 2012), infrastruktur sosial 

(air bersih dan sarana pendidikan di 147 kabupaten pada 2011, 

menurun pada 2012 menjadi 140 kabupaten), serta infrastruktur 

energi (seperti PLTS terpusat, Pico Hydro dan biogas di 82 

kabupaten pada 2011, menjadi 49 kabupaten pada 2012). Terkait 

sarana penunjang pengembangan ekonomi lokal telah dilakukan: 

pembangunan jalan 480 km, 96 unit Radio Komunitas, 48 BTS, 2400 

unit PLTS, 96 unit kapal penumpang perintis, 96 dermaga, 96 kapal 

feeder, dan 48 depo BBM. 
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Pada aspek koordinasi dan perencanaan, sampai dengan 

pertengahan 2013 telah dilaksanakan rapat konsultasi regional di dua 

wilayah, yaitu Wilayah Barat di Medan dan Wilayah Timur di 

Menado. Selain itu, dalam rangka mempromosikan potensi daerah 

sekaligus untuk menarik investasi di daerah tertinggal, telah 

dilaksanakan KPDT EXPO yang diikuti oleh pemerintah daerah, 

Pemeritah Pusat, swasta dan BUMN yang berlokasi di pesisir selatan 

Provinsi Sumatera Barat dan Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan SDM, hingga 

bulan Juni 2013 telah dilaksanakan identifikasi lokasi, koordinasi 

dengan daerah penerima, sosialisasi dan proses persiapan 

pengembangan sumber daya hayati di 16 kabupaten, pengembangan 

Poskesdes di 48 kabupaten, peningkatan kualitas layanan rumah sakit 

tipe D di 16 kabupaten, bantuan puskesmas keliling di 7 kabupaten, 

peningkatan gizi keluarga di 6 kabupaten, peningkatan sarana dan 

sumber daya pendidikan serta keterampilan di 20 kabupaten, 

peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah di 10 kabupaten, 

pengembangan teknologi tepat guna di 12 kabupaten, serta bantuan 

peningkatan pariwisata dan lingkungan hidup di 7 kabupaten. 

Dalam rangka meningkatkan infrastruktur dasar guna  

mendorong pertumbuhan ekonomi dan akses ke pelayanan dasar 

sampai dengan bulan Juni 2013 telah dilakukan beberapa kegiatan 

antara lain identifikasi lokasi, koordinasi dan sosialisasi serta 

pelaksanaan persiapan bantuan stimulan meliputi peningkatan 

infrastruktur sosial (air bersih, perpustakaan desa, ambulan, dan 

sarana pendidikan) bantuan infrastruktur ekonomi (handtractor, 

ricemiller, keramba jaring apung, dan alat mesin pertanian, 

infrastruktur informasi dan telekomunikasi), infrastruktur 

transportasi (jalan nonstatus, dermaga), bantuan infrastrukur energi 

(PLTS dan PLTMH).   
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Kegiatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 

dengan Juni 2013 telah dilakukan antara lain identifikasi lokasi, 

koordinasi dan sosialisasi serta pelaksanaan proses pengadaan barang 

dan jasa untuk bantuan stimulan meliputi bantuan pengembangan 

PRUKAB di 68 kabupaten meliputi bantuan bibit, alat dan mesin 

pertanian, bantuan pemberdayaan UMKM di 15 kabupaten dan  

peningkatan kemitraan usaha. 

Pengembangan daerah khusus meliputi pembangunan di 

wilayah perbatasan, pulau terluar dan terpencil, daerah rawan 

bencana dan rawan konflik serta pembangunan pedesaan terpadu.  

Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Juni 2013 telah 

dilakukan  indentifikasi, koordinasi, sosialisasi dan persiapan 

pemberian bantuan sosial.  Program pembangunan pedesaan terpadu 

dilaksanakan di 51 kabupaten meliputi pembangunan infrastruktur 

pedesaan pendukung ekonomi produktif. Untuk mendukung 

konektifitas antar pulau terpencil dan terluar dilakukan  melalui 

bantuan kapal feeder di 21 kabupaten dan pembangunan 

dermaga/jetti di 7 kabupaten. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan 

daerah tertinggal adalah rendahnya kinerja perekonomian daerah dan 

rendahnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh: 

(1) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam 

pengembangan perekonomian daerah tertinggal, akibat lemahnya 

koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal dan belum 

dimanfaatkannnya kerjasama antardaerah tertinggal pada aspek 

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; (2) 

Belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal, 

khususnya  pada aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; (3) 

Rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat 



11-12 BAB 11 WILAYAH DAN TATA RUANG 

 

pertumbuhan wilayah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi 

dan pemasaran; dan (4) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 

ekonomi lainnya meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan 

air bersih. 

Tantangan yang dihadapi dalam proses percepatan 

pembangunan daerah tertinggal yakni lemahnya akseptabilitas 

masyarakat daerah tertinggal terhadap upaya-upaya perubahan dan 

difusi inovasi yang disebabkan oleh faktor budaya, keadaan wilayah 

serta kapasitas SDM. 

Permasalahan pembangunan daerah tertinggal yang mendesak 

untuk diselesaikan adalah: (1) Koordinasi lintas sektor dan 

koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam 

pengarusutamaan percepatan pembangunan daerah tertinggal; (2) 

Fasilitasi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, dalam 

menghadapi beragamnya bentuk dan intensitas permasalahan 

antardaerah tertinggal. 

11.3 PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dalam 

RPJMN 2010-2014 adalah mempercepat pengembangan kawasan 

perbatasan sebagai beranda depan negara sekaligus pintu gerbang 

aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara 

terintegrasi. Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 

2013 diarahkan untuk optimalisasi dan konsolidasi kontribusi seluruh 

pemangku kepentingan dalam upaya penegasan kedaulatan wilayah 

NKRI dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan 

ekonomi dan sosial dasar di 32 kecamatan perbatasan prioritas. 

Sebagai penjabaran operasional dari arah kebijakan tersebut, prioritas 

Pengembangan Kawasan Perbatasan memuat lima fokus prioritas 

yang dituangkan dalam sembilan kegiatan prioritas baru, yaitu: (1) 



 

 

BAB 11 WILAYAH DAN TATA RUANG 11-13 

 

Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara, dengan 

kegiatan prioritas pengelolaan batas wilayah darat, laut dan udara; 

(2) Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan 

hukum, dengan kegiatan prioritas pengelolaan lintas batas negara; (3) 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dengan 

kegiatan prioritas fasilitasi pengembangan wilayah terpadu, 

pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat, penataan ruang 

kawasan perbatasan, pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, 

dan pengelolaan infrastruktur fisik kawasan perbatasan; (4) 

Peningkatan pelayanan sosial dasar, dengan kegiatan prioritas 

pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat kawasan 

perbatasan; dan (5) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam upaya 

pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi, dengan 

kegiatan prioritas pengembangan dan penataaan wilayah administrasi 

dan perbatasan, pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi 

daerah tertinggal di kawasan perbatasan, dan pengelolaan 

infrastruktur pemerintahan kawasan perbatasan. 

Kebijakan dalam aspek informasi geospasial untuk 

mendukung pengembangan wilayah perbatasan antara lain: (1) 

Melakukan pemetaan daerah tertinggal, pulau terluar dan terdepan; 

(2) Melanjutkan kegiatan pemetaan wilayah perbatasan melalui: 

kajian dan pemetaan wilayah batas negara RI-Malaysia, RI-Papua 

New Guinea (PNG), dan RI-Republik Demokratik Timor Leste 

(RDTL); kajian dan pemetaan batas maritim RI-Malaysia, RI-

Philipina, RI-Palau, RI-Vietnam, RI-Singapura; survei demarkasi 

dan pemetaan darat RI-PNG, RI-Malaysia dan RI-RDTL serta 

pemeliharaan tanda batas negara; fasilitasi dan penyediaan peta batas 

dan wilayah pemerintahan daerah; kajian penyelesaian konflik batas 

antardaerah; serta pengelolaan basis data dan sistem informasi batas 

wilayah negara dan daerah. 
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Hasil Pelaksanaan 

Capaian pembangunan kawasan perbatasan hingga tahun 2013 

antara lain adalah tersusunnya dokumen pengelolaan perbatasan 

yang meliputi: (1) Disain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

dan Kawasan Perbatasan 2011-2025; (2) Rencana Induk Pengelolaan 

Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2014; serta (3) 

Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan 

Tahun 2011-2013. Ketiga dokumen tersebut merupakan instrumen 

untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan perbatasan agar 

tercapai hubungan kerjasama yang lebih erat antarsektor terkait, 

meningkatnya kapasitas kelembagaan di daerah, dan 

terkoordinasinya pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.   

Disamping itu, telah dilakukan upaya peningkatan kualitas 

manajemen pengelolaan pos lintas batas (PLB) tradisional dan 

internasional serta dukungan fasilitas pendukung yang memadai, 

yaitu pada PLB Aruk (di Kabupaten Sambas), PLB Badau (di 

Kabupaten Kapuas Hulu) dan PLB Skouw-Wutung (di Kabupaten 

Keerom). Selain itu, telah dibangun 21 unit sarana prasarana 

perbatasan antarnegara seperti pos pengamanan perbatasan, rumah 

jaga, rumah dinas petugas PLB, guest house, dan gedung serba guna 

di sembilan daerah (Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Kupang, 

Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Sangihe, Merauke, Keerom, 

Pegunungan Bintang dan Provinsi Papua); 42 unit sarana dan 

prasarana perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar di 20 

daerah; tujuh patok titik referensi; dan seratus tanda batas wilayah 

darat (tugu, Border Sign Pos (BSP), balkont).   

Capaian pembangunan perbatasan terkait dengan 

pengembangan perekonomian wilayah antara lain: terbukanya 

keterisolasian wilayah perbatasan di Kecamatan Paloh, Kabupaten 

Sambas dan Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. 

Selain itu, telah dilakukan inventarisasi/kajian potensi unggulan di 
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beberapa kecamatan lokasi prioritas perbatasan darat dan laut, 

penyusunan rencana induk berbasis lokasi prioritas, penyusunan 

Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan 

Tahun 2014, dan dimulainya pembangunan di 32 kecamatan lokasi 

prioritas yang terdiri dari 13 lokasi prioritas darat dan 19 lokasi 

prioritas laut. 

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan di bidang 

informasi geospasial yang mendukung pengembangan wilayah 

perbatasan antara lain: (1) Tersedianya peta pulau-pulau terluar 

sebanyak 94 pulau atau 82,5 persen dari 114 pulau-pulau terluar 

yang direncanakan; (2) Tersedianya peta batas wilayah: (a) Peta 

batas wilayah negara di darat, yaitu peta Joint Mapping RI-Malaysia 

skala 1:50.000 sebanyak 18 NLP atau 40 persen dari 45 NLP yang 

direncanakan; (b) Peta batas wilayah negara di laut, yaitu: (i) Peta 

Zona Ekonomi Eksklusif skala 1:1.000.000 selesai 100 persen; (ii) 

Peta Garis Pangkal skala 1:200.000 selesai 100 persen; (iii) Peta 

NKRI skala 1:5.000.000 sebanyak 1 NLP.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan 

kawasan perbatasan antara lain: (1) Belum disepakatinya 10 segmen 

garis batas (outstanding borders problem) dan beberapa segmen 

batas di laut dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah 

NKRI; (2) Rendahnya aksesibilitas lokasi prioritas perbatasan karena 

kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan/kondisi infrastruktur 

transportasi yang kurang memadai; (3) Belum tuntasnya rencana tata 

ruang kawasan perbatasan, serta beberapa peraturan yang masih 

menghambat investasi; (4) Belum seluruh lokasi prioritas disusun 

rencana induknya; (5) Lemahnya koordinasi dan sinergitas 

antarpelaku pembangunan perbatasan termasuk fasilitasi kegiatan 

stimulan; (6) Keterbatasan kapasitas SDM daerah dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan perbatasan; dan (7) 



11-16 BAB 11 WILAYAH DAN TATA RUANG 

 

Keterlambatan sosialisasi dan penyerahan petunjuk teknis DAK serta 

sulitnya pemantauan dan evaluasi.  

Upaya tindak lanjut yang segera perlu dilaksanakan untuk 

mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan 

perbatasan antara lain: (1) Mempercepat penyelesaian permasalahan 

belum disepakatinya beberapa segmen garis batas (outstanding 

borders problem) baik di darat maupun laut dengan negara-negara 

yang berbatasan; (2) Mempercepat pembukaan keterisolasian 

wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang 

menghubungkan kecamatan terluar perbatasan dan pulau-pulau kecil 

terluar (PPKT) dengan pusat kegiatan strategi nasional (PKSN) dan 

pusat pertumbuhan lainnya; (3) Pengembangan rencana detil tata 

ruang serta pengembangan potensi laut dan potensi darat di 

kecamatan lokasi prioritas dan PPKT, serta revisi peraturan 

perundangan yang menghambat investasi; (4) Melanjutkan 

penyusunan rencana induk berbasis kecamatan lokasi prioritas; (5) 

Peningkatan koordinasi dalam rangka harmonisasi pelaksanaan 

kebijakan dan program antarsektor atau K/L di pusat, antardaerah, 

maupun antara pusat-daerah; dan (6) Peningkatan kapasitas SDM 

dan kelembagaan daerah, melaksanakan sosialisasi dan penyerahan 

petunjuk teknis tepat waktu.   

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah 

perbatasan terkait informasi geospasial yaitu: (1) Belum memadainya 

informasi geospasial tentang daerah tertinggal, dan kawasan di 

sekitar pulau terluar; (2) Belum disepakati semua koordinat batas 

Indonesia dengan negara tetangga.   

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut antara lain: (1) Terus dilakukan percepatan penyusunan peta 

pulau-pulau terluar dan terdepan guna memenuhi kebutuhan 

pemerintah pusat maupun daerah akan data dan informasi kawasan 

perbatasan; (2) Mendorong terus dilakukannya kegiatan Joint Border 

Mapping RI-Malaysia sesuai dengan kesepakatan kedua negara; dan 
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(3) Mendorong terus dilakukannya berbagai perundingan batas 

negara secara intensif terutama pada segmen batas RI-Malaysia di 

sebelah selatan Selat Malaka dan Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan 

dan Selat Singapura; batas RI-Philipina di Laut Sulawesi; RI-

Singapura pada segmen barat Selat Singapura, serta kajian batas 

maritim pada wilayah lainnya seperti RI-Palau dan RI-RDTL. 

11.4 PENANGANAN BENCANA 

Kebijakan 

Untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana yang efektif dan efisien, kebijakan pembangunan pada 

kawasan rawan bencana diarahkan pada: (1) Pengarusutamaan  

pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional 

dan daerah, melalui: (a) Penyusunan rencana penanggulangan 

bencana (RPB); (b) Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan 

risiko bencana (RAD-PRB); dan (c) Penyusunan peta risiko (risk 

map); (2) Penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan 

daerah, melalui: (a) Sosialisasi pengurangan risiko bencana; (b) 

Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan 

bahaya kebakaran; (c) Penyusunan rencana kontinjensi dalam 

menghadapi bencana; dan (d) Simulasi dan gladi penanggulangan 

bencana yang dilengkapi dengan protap yang jelas dalam 

menghadapi bencana; (3) Mendorong keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan 

risiko bencana, melalui: (a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah rawan bencana tinggi dan pascabencana; (b) Pengembangan 

dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana; dan (c) 

Pembentukan dan penguatan forum-forum masyarakat pengurangan 

risiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal setempat; (4) 

Peningkatan koordinasi dan sumber daya penanganan kedaruratan 

dan bantuan kemanusiaan, melalui: (a) Koordinasi dan pemenuhan 

kebutuhan dasar; dan (b) Koordinasi dan pemulihan sarana vital dan 
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layanan dasar di wilayah pascabencana; (5) Percepatan pemulihan 

wilayah yang terkena dampak bencana, yang meliputi koordinasi dan 

pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi 

dan tsunami di wilayah Kepulauan Mentawai, pascabencana erupsi 

Gunung Merapi dan banjir lahar dingin di Provinsi DI. Yogyakarta 

dan Provinsi Jawa Tengah serta wilayah pascabencana alam lainnya; 

(6) Percepatan proses pelaksanaan penyaluran anggaran terkait 

penyelenggaraan urusan pemerintah bidang penanggulangan bencana 

melalui dekonsentrasi/tugas pembantuan dalam upaya peningkatan 

kinerja dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah; 

(7) Pelaksanaan masterplan pengurangan risiko bencana gempa bumi 

dan tsunami, berupa pembangunan tempat evakuasi sementara, 

penguatan sistem peringatan dini untuk antisipasi ancaman gempa 

bumi dan tsunami; dan (8) Penyediaan peta tematik kebencanaan dan 

penyediaan kerangka geodesi dan geodinamika. 

Hasil Pelaksanaan 

Pencapaian pelaksanaan sampai dengan semester I tahun 2013 

pada bidang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko 

bencana, antara lain: (1) Pemenuhan kebutuhan logistik di kawasan 

rawan bencana, berupa penyediaan logistik (buffer stock) untuk 

kesiapsiagaan kekeringan, banjir dan tanah longsor sebanyak 280 

ribu paket logistik di 33 provinsi; pemberian bantuan logistik 

tanggap darurat sebanyak 72 ribu paket logistik di 33 provinsi dan 26 

kabupaten/kota yang terkena bencana; (2) Bantuan peralatan 

kebencanaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana di 33 provinsi, diantaranya berupa mobil 

toilet, perahu karet, dan tenda dan bantuan peralatan tanggap darurat 

di 33 provinsi dan 26 kabupaten/kota yang terkena bencana; (3) 

Dukungan penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana di 33 provinsi melalui: pembangunan jalur dan 
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11.5 PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN 

Secara nasional, pembangunan daerah masih dihadapkan pada 

permasalahan utama yaitu masih tingginya kesenjangan 

antarwilayah, yaitu: (1) antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, (2) 

antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta (3) antara pusat-pusat 

pertumbuhan utama dan antara kota-kota besar dan metropolitan, 

dengan wilayah perdesaan, terutama kesenjangan dalam 

perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, 

pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sosial 

budaya yang melimpah belum dilakukan secara optimal. Selain itu 

upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis yang dapat 

mengembangkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya dan 

pembangunan ekonomi lokal dan daerah belum memberikan peran 

yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.  

GAMBAR 11.1 

PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN DI KOTA-DESA 

DAN RASIO PENDAPATAN KOTA TERHADAP DESA 

TAHUN 2010-2012 
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Kebijakan 

Kebijakan jangka menengah (RPJMN 2010-2014) 

pembangunan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk: (1) 

Mengembangkan kawasan perkotaan dengan menyeimbangkan 

pertumbuhan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil, 

dan mendorong peran kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional 

dan regional, dan sebagai ruang hunian yang nyaman; (2) 

Meningkatkan keberdayaan pemerintahan masyarakat; dan (3) 

Meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota dengan 

memperkuat sistem tata kelola ekonomi yang baik dan meningkatkan 

sinergi antara Pusat dengan daerah (Gambar 11.2).  

GAMBAR 11.2 

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN 

DAN PERDESAAN 

 

Sumber : RPJMN 2010-2014 Buku II Bab IX Bidang Wilayah Dan Tata Ruang 
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Hasil Pelaksanaan 

Hasil pelaksanaan pembangunan perkotaan sampai dengan 

pertengahan tahun 2013 adalah: (1) Tersusunnya rancangan 

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN); 

(2) Terlaksananya program PNPM Mandiri di 6.835 kecamatan di 

seluruh Indonesia; (3) Peningkatan pengendalian masalah sosial 

melalui program peningkatan peran pedagang kaki lima dan 

peremajaan kawasan kumuh perkotaan di lima kota, serta 

pengendalian masalah sosial dan wabah penyakit menular di empat 

kota; (4) Penguatan kelembagaan, forum, dan kerjasama antarkota 

melalui fasilitasi pengembangan dan pemutakhiran serta Sistem 

Informasi Pengembangan Perkotaan di delapan kabupaten/kota, 

penyusunan Model Pola Pengelolaan  Kawasan Perkotaan, serta 

fasilitasi Forum Sustainable Urban Development (SUD); (5) 

Peningkatan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana 

dalam pengelolaan perkotaan antara lain melalui Program 

Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dan Prakarsa Program 

Pelestarian dan Pengelolaan Kota Pusaka (P3KP); (6) Penguatan 

kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan 

pengelolaan pembangunan perkotaan serta penerapan prinsip tata 

pemerintahan yang baik dalam peningkatan investasi dan 

pembangunan ekonomi di perkotaan melalui Urban Sector 

Development Reform Program (USDRP) di 10 kabupaten/kota; (7) 

Penyediaan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan 

Perkotaan antara lain melalui program pembangunan di bidang air 

minum dan sanitasi, serta infrastruktur perkotaan; dan (8) 

Peningkatan implementasi RTR perkotaan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang perkotaan melalui pelaksanaan bimbingan teknis 

penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di kota-kota. 

Hasil pelaksanaan pembangunan perdesaan sampai dengan 

pertengahan tahun 2013  adalah: (1) Penguatan kapasitas peran desa 

dan tata kelola pemerintah desa melalui pelaksanaan pelatihan untuk 



 

 

BAB 11 WILAYAH DAN TATA RUANG 11-25 

 

pelatih, pembinaan teknis peningkatan kapasitas aparat desa dan 

kelurahan bagi 800 orang aparat desa dan kelurahan di 25 

kabupaten/kota di 32 provinsi serta sedang dilaksanakan pembahasan 

draft RUU tentang Desa bersama dengan DPR; (2) Peningkatan 

kualitas SDM desa dengan pelaksanaan fasilitasi dalam pendataan 

potensi desa melalui pendataan dan pendayagunaan profil 

desa/kelurahan dan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di 110 

kabupaten/kota di 33 provinsi kepada 226 aparat kabupaten/kota; (3) 

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui: (a) 

Pelaksanaan penerapan dan penguatan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) inti pada 

tahun 2013 di 5.146 kecamatan 392 kabupaten/kota pada 32 provinsi, 

PNPM-MP perbatasan di 80 kecamatan di 15 kabupaten pada 4 

provinsi, dan PNPM-MP integrasi SP-SPPN di 85 kabupaten di 30 

provinsi; (b) Pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesejahteraan sosial 

dan penguatan kelembagaan HIV/AIDS di 33 provinsi; (4) 

Peningkatan ekonomi perdesaan melalui fasilitasi di 32 provinsi 

dalam usaha ekonomi masyarakat tertinggal melaui pelatihan, 

pemetaan/identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi 

kemiskinan serta pengembangan usaha ekonomi bagi kelompok 

masyarakat di desa tertinggal; (5) Pembangunan sarana dan 

prasarana di 26 kawasan transmigrasi daerah tertinggal/perbatasan 

yaitu diantaranya pembangunan jalan sepanjang 1.080,68 km; (6) 

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat perdesaan melalui 

pelaksanaan pembinaan teknis Cadangan Pangan Pemerintah Desa 

(CPPD), koordinasi dan pemberian stimulan kepada kelompok 

masyarakat pengelola CPPD di 30 kabupaten di 33 provinsi; (7) 

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup melalui: (a) Pelaksanaan mitigasi lingkungan di 43 

permukiman transmigrasi dan 12 kawasan transmigrasi di daerah 

tertinggal/perbatasan; dan (b) Pelaksanaan fasilitasi penempatan 

transmigrasi tahun 2010 hingga tahun 2013 mencapai sekitar 23 ribu 

kk di daerah tertinggal/perbatasan. 
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Hasil pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal dan daerah 

sampai dengan pertengahan tahun 2013 adalah: (1) Peningkatan tata 

kelola ekonomi daerah antara lain melalui penerapan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 467 daerah (26 provinsi, 345 

kabupaten, dan 96 kota), Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di 134 daerah, dan 

pengurangan biaya untuk berusaha oleh 200 kabupaten/kota; (2)  

Peningkatan kapasitas pelaku atau SDM pengembangan ekonomi 

lokal dan daerah melalui pembentukan Forum Pengembangan 

Ekonomi Daerah (FPED) di 10 provinsi dan 45 kabupaten/kota; (3) 

Fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah dilakukan 

melalui pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi 

Daerah (TKPED) dan penyediaan fasilitator pengembangan Produk 

Unggulan Daerah (PUD) di tingkat provinsi untuk 9 provinsi; (4) 

Fasilitasi kerjasama antardaerah dan peningkatan 15 persen jumlah 

daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, 

prasarana, dan pelayanan publik; (5) Peningkatan akses pada sarana 

dan prasarana melalui pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) 

di 44 kawasan, serta 39 kawasan agropolitan dan 44 kawasan 

minapolitan.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan perkotaan adalah: (1) Beragamnya unsur pemangku 

kepentingan yang perlu dilibatkan dalam pembangunan perkotaan, 

sehingga sulit mendapatkan pemahaman dan konsepsi yang sama 

mengenai pembangunan perkotaan; (2) Terbatasnya basis data 

pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan 

perkotaan; (3) Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan 

pembangunan perkotaan, baik antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah maupun  antarpemangku kepentingan di daerah; 

serta (4) Terbatasnya  sumber daya yang dimiliki daerah dalam 

upaya peningkatan pembangunan perkotaan, terutama SDM. 



 

 

BAB 11 WILAYAH DAN TATA RUANG 11-27 

 

Tindak lanjut pembangunan perkotaan akan difokuskan pada 

pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan 

metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan 

kecil. Pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan 

meliputi: (1) Penguatan kelembagaan dan kerjasama antarkota 

melalui revitalisasi badan kerjasama kawasan metropolitan, 

peningkatan fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan Kota 

Hijau dan penyusunan peraturan daerah terkait pengelolaan 

lingkungan dan mitigasi bencana; (2) Peningkatan penyediaan 

pelayanan publik untuk peningkatan daya saing pada tingkat 

internasional di kota-kota metropolitan dan besar; dan (3) 

Peningkatan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan. Sedangkan percepatan 

pembangunan kota-kota menengah dan kecil difokuskan pada: (1) 

Peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan 

melalui fasilitasi pelaksanaan agenda reformasi dasar tata kelola 

pemerintahan, fasilitasi pengembangan ekonomi lokal; dan (2) 

Penyediaan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

penduduk kota menengah dan kecil.  

Pembangunan perdesaan masih belum optimal dalam konteks 

pembangunan nasional. Beberapa permasalahan pembangunan 

perdesaan antara lain: (1) Belum optimalnya penyelenggaraan 

pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam mengakomodasi 

pembangunan desa; (2) Kemiskinan di perdesaan yang disebabkan 

kurang berdayanya masyarakat perdesaan, terhambatnya akses 

masyarakat ke berbagai sumber penunjang pembangunan meliputi 

sumber informasi, infrastruktur, permodalan, dan pasar; (3) Belum 

optimalnya pengembangan ekonomi perdesaan dan lembaga 

keuangan mikro perdesaan yang dapat meningkatkan kesempatan 

dan kualitas kerja di perdesaan serta mengurangi laju 

urbanisasi/migrasi dan tenaga kerja perdesaan; (4) Keterbatasan 

akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar maupun akses 

penunjang kegiatan ekonomi perdesaan; (5) Meningkatnya alih 
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fungsi lahan pertanian produktif menjadi peruntukan lain dan 

meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Pembangunan perdesaan perlu diarahkan menuju 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Tindak 

lanjut yang diperlukan untuk pembangunan perdesaan yaitu 

meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan ketahanan desa 

sebagai wilayah produksi menuju daya saing desa, melalui: (1) 

Peningkatan keberpihakan terhadap pembangunan perdesaan dan 

peningkatan koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah; (2) 

Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, baik keberdayaan 

ekonomi maupun keberdayaan politis; (3) Peningkatan kesejahteraan 

dan pengembangan potensi ekonomi perdesaan dan potensi sosial 

budaya masyarakat perdesaan; (4) Peningkatan ketersediaan sarana 

dan prasarana termasuk pelayanan dasar umum; (5) Peningkatan 

kapasitas pemerintahan daerah dan penuntasan RUU tentang Desa; 

(6) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan (7) Peningkatan 

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

perdesaan yang berkelanjutan dan berwawasan mitigasi bencana.  

Dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota-desa, salah satu 

strateginya adalah mengembangkan ekonomi lokal di desa dan kota 

yang saling memiliki rantai nilai yang berhubungan. Beberapa 

permasalahan pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah: (1) 

Belum seluruh perijinan dilimpahkan kepada lembaga PTSP dan 

belum tersosialisasinya lembaga tersebut kepada masyarakat, serta 

adanya peraturan perundangan yang mengharuskan dinas terkait di 

daerah untuk memberikan rekomendasi teknis sehingga dapat 

memperpanjang proses perijinan berinvestasi; (2) Belum optimalnya 

pendanaan dalam peningkatan kapasitas SDM pendukung 

pengembangan ekonomi lokal dan daerah karena bukan merupakan 

prioritas utama daerah dalam pengembangan ekonomi lokal dan 

daerahnya; (3) Masih kurangnya pendampingan dalam fasilitasi 

pengembangan ekonomi lokal dan daerah, khususnya dalam 
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pembentukan forum pemangku kepentingan sebagai wadah 

koordinasi antarpemangku kepentingan; (4) Belum optimalnya 

kerjasama antardaerah sehingga menyebabkan pengembangan 

kawasan menjadi terbatas; (5) Belum optimalnya pembangunan 

pusat-pusat pertumbuhan baru karena status hukum lahan yang 

belum jelas, kurangnya keterkaitan antara penduduk pendatang 

dengan penduduk asli sehingga meningkatkan potensi konflik, serta 

kurangnya akses ke dan dari pasar sebagai akibat terbatasnya kualitas 

dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi, serta jaringan  

komunikasi. 

Tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut adalah: (1) Peningkatan komitmen dari kepala daerah untuk 

melimpahkan seluruh wewenang kepada lembaga PTSP, (2) 

Peningkatan komitmen dari kepala daerah dalam meningkatkan 

kapasitas SDM, (3) Peningkatan jumlah pendamping dan lama 

pendampingan di daerah; (4) Fasilitasi pengembangan kerjasama 

antardaerah, (5) Peningkatan komitmen kepala daerah dalam 

menyediakan lahan yang sudah jelas, peningkatan pendampingan 

kepada masyarakat, dan pembangunan infrastruktur untuk 

meningkatkan akses pasar. 
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BAB 12  
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH) 

berperan dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan 

baku bagi pembangunan, maupun sebagai pendukung sistem 

kehidupan. Pembangunan SDA dan LH diarahkan untuk mendukung 

pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas dan kelestarian 

lingkungan hidup. Penjabaran dalam mendukung pembangunan 

ekonomi dibagi dalam tiga arah kebijakan, yaitu: (1) Peningkatan 

Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan; (2) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan 

(3) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan 

Pertambangan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan 

kelestarian lingkungan hidup dijabarkan dalam empat arah kebijakan, 

yaitu: (1) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup; (2) Peningkatan 

Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan; (3) Peningkatan 

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; dan (4) Peningkatan Kualitas 

Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan 

Mitigasi Perubahan Iklim. 
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12.1 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN 

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN 

KEHUTANAN 

Kebijakan 

Kebijakan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian 

diselenggarakan melalui: (1) Peningkatan produksi pangan; (2) 

Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan melalui peningkatan 

efisiensi distribusi dan stabilisasi harga pangan domestik yang 

terjangkau; (3) Peningkatan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat 

yang bermutu, beragam, bergizi, serta aman dan halal; dan (4) 

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani serta nelayan. 

Dalam rangka peningkatan produksi pangan telah ditingkatkan, 

terutama padi, melalui upaya: (1) Penerapan paket teknologi seperti 

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT); (2) System 

of Rice Intensification (SRI); (3) Intensifikasi Gerakan Peningkatan 

Produksi Pangan Berbasis Korporasi; (4) Perluasan sawah  baru dan 

optimasi lahan; (5) Perlindungan produksi pertanian dari gangguan 

hama dan penyakit; (6) Peningkatan penyediaan input produksi 

(induk, benih, pakan, dan pupuk) serta prasarana pertanian dan 

perikanan; serta (7) Peningkatan mutu produksi pangan dan 

peningkatan kapasitas penyuluhan, penelitian dan pengembangan. 

Upaya meningkatkan akses terhadap pangan dilakukan dengan 

mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan sesuai amanat 

Perpres No.22/2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Selain itu telah dikembangkan 

kawasan rumah pangan lestari, peningkatan penyediaan bahan pangan 

nonberas seperti umbi-umbian, sagu, atau bahan pangan 

lokal/setempat lainnya, terutama di wilayah Indonesia Bagian Timur. 

Untuk penanganan daerah yang rawan pangan telah dan sedang 

dikembangkan Desa Mandiri Pangan (Demapan). 
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Untuk menjamin stabilitas harga pangan nasional dan akses 

terhadap pangan maka peningkatan efisiensi distribusi dan logistik 

pangan antarwilayah dan antarmusim penting untuk diperhatikan. 

Selain itu, dalam rangka menjamin stabilitas harga pangan dilakukan 

pengendalian ekspor-impor bahan pangan untuk memenuhi 

kekurangan suplai dan pengendalian harga di dalam negeri yang 

sifatnya hanya sementara. 

Dalam rangka revitalisasi pertanian, terutama untuk 

meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk 

pertanian, terus dilakukan peningkatan kualitas produk pertanian 

melalui sertifikasi jaminan mutu dan pengembangan produk olahan 

hasil pertanian dan perikanan, pengembangan penelitian komoditas 

dan produk pertanian dan perikanan, promosi dan lomba pengolahan 

hasil-hasil produk, serta penataan lahan dan sarpras pertanian dan 

perikanan melalui pengembangan kawasan (agropolitan dan 

minapolitan). 

 Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian terus 

dilakukan upaya revitalisasi penyuluhan dan pelatihan pertanian, 

penguatan kelembagaan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. 

Upaya pencapaian ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian tidak 

terlepas  dari  usaha  meningkatkan  kesejahteraan  petani.  

Guna mewujudkan kesejahteraan dalam  konteks pemberdayaan 

petani, antara lain dilakukan perlindungan  harga komoditi pertanian 

di  tingkat petani sehingga  petani memperoleh  keuntungan yang 

memadai dari aktivitas pertanian yang dilakukan, penyediaan sumber-

sumber permodalan bagi petani disertai peningkatan akses petani 

terhadap sumber permodalan, peningkatan kapasitas petani melalui 

pelatihan  dan pendidikan, serta penyuluhan  dan  peningkatan  akses 

petani  terhadap  informasi  dan  pasar  serta  teknologi. 

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan/pembudidaya 

ikan, telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kehidupan Nelayan 

(PKN) yang pelaksanaannya difokuskan di Pangkalan Pendaratan 
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Ikan (PPI). Kegiatan tersebut meliputi bantuan langsung pada individu 

nelayan, kelompok nelayan, dan peningkatan sarana dan prasarana di 

pelabuhan perikanan. Selain itu, diberikan bantuan input produksi, 

kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, dan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan 

berupa Pengembangan Usaha Mina Pedesaan bagi pelaku usaha 

perikanan skala kecil. 

Untuk sektor kehutanan, guna mendukung peningkatan 

produksi dan produktivitas bahan baku industri dari dalam negeri, 

secara spesifik diarahkan pada peningkatan produksi di bidang 

kehutanan, perbaikan tata kelola hutan produksi melalui 

operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, penerapan 

multi sistem silvikultur dan silvikultur intensif, serta pengembangan 

hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Langkah ini didukung pula 

dengan peningkatan kapasitas masyarakat kehutanan, melalui 

peningkatan pelayanan penyuluhan serta penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan untuk SDM kehutanan. 

Hasil Pelaksanaan 

Secara umum, pencapaian sasaran produksi beberapa bahan 

pangan strategis dalam tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan 

(Tabel 12.1).  

Pada tahun 2012, produksi padi nasional mengalami kenaikan 

dibanding tahun 2011, yaitu 5,0 persen menjadi 69,1 juta ton dari 65,8 

juta ton dengan rata-rata produksi padi selama periode 2010-2013 

meningkat rata-rata 1,4 persen setiap tahun. Produksi padi tahun 2013 

diperkirakan mencapai 69,3 juta ton gabah kering giling (GKG)  atau 

meningkat 0,2 juta ton GKG dari pencapaian produksi tahun 2012. 

Pada tahun 2012, komoditas jagung mengalami peningkatan 

produksi 10,0 persen, atau naik dari  17,6 juta ton di tahun  2011 

menjadi 19,4 juta ton di tahun 2012. Selama periode 2010-2013 

pertumbuhan produksi jagung rata-rata mencapai sekitar 0,9 persen.  
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TABEL 12.1 

PRODUKSI KOMODITAS KETAHANAN PANGAN  

(RIBU TON) 

TAHUN 2009-2013 

No Komoditas 
Tahun 

2009 2010 2011 20121) 20132) 

1 Padi 64.399 66.470 65.757 69.056 69.271 

2 Jagung 17.630 18.328 17.643 19.387 18.839 

3 Kedelai 975 907 851 843 847 

4 Daging Sapi3) 409 436 485,3 505,5 530 

5 Gula  2.334 2.289 2.244 2.600 2.769 

Keterangan:  1) padi, Jagung, kedele menggunakan ATAP 2012, daging sapi, gula, dan ikan 

menggunakan Angka Sementara 2012   2) padi, Jagung, kedele menggunakan Angka Ramalan I 2013, 

daging sapi, gula, dan ikan menggunakan Angka Target Produksi   3) Sumber Kementerian Pertanian,  
, BPS (2013) 

Adapun tingkat produksi komoditas pangan strategis lainnya 

yang mengalami peningkatan di tahun 2012, yaitu produksi kedelai 

mencapai 843,1 ribu ton atau turun 1,0 persen dibanding tahun 

sebelumnya (851,3 ribu ton). Untuk tahun 2013, produksi kedelai 

diperkirakan mengalami pertumbuhan 0,5 persen menjadi 847,2 ribu 

juta ton. 

Untuk produksi hablur gula, capaian produksinya di tahun 2012 

naik 15,9 persen dibanding tahun 2011 atau naik dari 2.244 ribu ton 

menjadi 2.600 ribu ton. Dengan peningkatan produksi tersebut, maka 

rata-rata pertumbuhan gula selama perode 2010-2013 adalah 6,8 

persen. Pada tahun 2013, produksi gula diperkirakan mencapai 2,8 juta 

ton.  

Pada tahun 2012, produksi daging mengalami peningkatan 4,2 

persen, atau naik dari 485,3 ribu ton di tahun 2011 menjadi 505,5  ribu 

ton di tahun 2012. Dengan pertumbuhan tersebut, maka selama 

periode 2010-2013, pertumbuhan produksi daging rata-rata 6,7 persen 

per tahun. Pertumbuhan produksi daging pada tahun 2013 diperkirakan 

naik 4,8 persen. 

Pelaksanaan revitalisasi pertanian menunjukkan hasil cukup 

baik. Berbagai peningkatan capaian ketahanan pangan tersebut 
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mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian. 

Selama 2009-2012, pertumbuhan PDB pertanian (tidak termasuk 

perikanan dan kehutanan) memperlihatkan kenaikan setiap tahunnya 

dengan rata-rata 3,6 persen. Pada tahun 2012, pertumbuhan PDB 

pertanian telah mencatatkan angka 4,4 persen. 

Pada tahun 2012, produksi komoditas perkebunan menunjukkan 

hasil yang menggembirakan (Tabel 12.2). Produksi kelapa sawit, 

kakao, tembakau, dan karet menunjukkan peningkatan dibandingkan 

produksi pada tahun 2011. Produksi kelapa sawit meningkat menjadi 

23,5 juta ton di tahun 2012 dari 23,1 juta ton di tahun 2011 dengan 

rata-rata pertumbuhan per tahun 6,9 persen selama tahun 2009-2012. 

Pertumbuhan produksi kelapa sawit diharapkan meningkat 3,9 persen 

pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Produksi kakao  meningkat 

menjadi 936 ribu ton  di tahun 2012 dari 712 ribu ton di tahun 2011 

dengan rata-rata pertumbuhan 6,7 persen per tahun selama tahun 2009-

2012. Produksi tembakau meningkat menjadi 227 ribu ton di tahun 

2012 dari 215 ribu ton di tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan 

13,5 persen per tahun selama tahun 2009-2012. Adapun produksi karet 

meningkat menjadi 3.040 ribu ton di tahun 2012 dari 2.990 ribu ton di 

tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan 7,7 persen per tahun selama 

tahun 2009-2012. Pada tahun 2013 diharapkan produksi kakao 

meningkat 0,3 dibandingkan produksi kakao tahun 2012.  

Produksi komoditas hortikultura menunjukkan perkembangan 

yang cukup baik pada tahun 2012 (Tabel 12.3). Produksi cabai dan 

mangga masing-masing mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

tahun 2011. Produksi cabai meningkat menjadi 1.656 ribu ton di tahun 

2012 dari 1.483 ribu ton di tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan 

2,2 persen per tahun pada tahun 2009-2012 dan produksi mangga 

meningkat menjadi 2.376 ribu ton di tahun 2012 dari 2.131 ribu ton di 

tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan 9,6 persen per tahun selama 

tahun 2009-2012. 
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TABEL 12.2 

PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN (RIBU TON) 

TAHUN 2009-2012 

No Komoditas 
Tahun 

2009 2010 2011 20121) 

1 Kelapa Sawit 19.324 21.958 23.096 23.521 

2 Karet 2.440 2.735 2.990 3.040 

3 Kelapa 3.258 3.166 3.174 3.176 

4 Kakao 810 838 712 936 

5 Kopi 683 687 637 657 

6 Jambu Mete 147 115 114 117 

7 Tembakau 177 136 215 227 

8 Cengkeh 82 98 72 73 

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan 

Keterangan: 1) Angka Sementara   

TABEL 12.3 

PRODUKSI KOMODITAS HORTIKULTURA (RIBU TON) 

TAHUN 2009-2012 

No Komoditas 
Tahun 

2009 2010 2011 20121) 

1 Kentang 1.176 1.060 955 1.094 

2 Cabe 1.379 1.328 1.483 1.656 

3 Bawang Merah 965 1.048 770 964 

4 Mangga 2.243 1.287 2.131 2.376 

5 Pisang 6.373 5.755 6.132 6.189 

6 Durian 798 492 883 888 

7 Jeruk 2.132 2.029 1.818 1.611 

Sumber: BPS 

Keterangan: 1) Angka Sementara 

Produksi komoditas hortikultura menunjukkan perkembangan 

cukup baik pada tahun 2012. Produksi cabai dan mangga mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011. Produksi cabai 

meningkat menjadi 1.656 ribu ton di tahun 2012 dari 1.483 ribu ton di 

tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan 2,2 persen per tahun pada 

tahun 2009-2012 dan produksi mangga meningkat menjadi 2.376 ribu 

ton di tahun 2012 dari 2.131 ribu ton di tahun 2011 dengan rata-rata 

pertumbuhan 9,6 persen per tahun selama tahun 2009-2012. 
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Capaian produksi perikanan pada tahun 2012 adalah 15,3 juta 

ton yang terdiri dari perikanan budidaya 9,5 juta ton (61,9 persen), dan 

produksi perikanan tangkap 5,8 juta ton (38,1 persen), meningkat 

dibandingkan produksi tahun 2011, yaitu 13,3 juta ton. Dengan 

peningkatan produksi tersebut, maka pertumbuhan produksi perikanan 

selama tahun 2009-2012 adalah 17,1 persen per tahun, Pada tahun 

2013, diperkirakan  produksi perikanan meningkat menjadi 18,5 juta 

ton yang terdiri dari perikanan tangkap 5,5 juta ton dan perikanan 

budidaya 13,0  juta ton (Tabel 12.4). 

TABEL 12.4 

CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN (JUTA TON) 

TAHUN 2009-2013 

No. Komoditas 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

 Total 

Produksi 

Perikanan 

9,8 11,7 13,3 15,3 18,5 

1 Perikanan 

Tangkap 

5,1 5,4 5,4 5,8 5,5 

2 Perikanan 

Budidaya 

4,7 6,3 7,9 9,5 13,0 

Sumber: Kemen KP 2012 

Catatan: *) perkiraan capaian 

Selama tahun 2012, Pemerintah cukup mampu menstabilkan 

harga pangan pokok di pasar dalam negeri yang ditunjukkan dengan 

fluktuasi beras pada kisaran harga terendah Rp.10,3 ribu per kg dan 

tertinggi Rp.10,5 ribu per kg. Rata-rata peningkatan harga kedelai lokal 

pada tahun 2012 adalah 0,6 persen. Kenaikan tertinggi dalam tahun 

2012 terjadi pada harga gula dan daging sapi. Harga rata-rata bulanan 

gula pada tahun 2012 cenderung mengalami peningkatan 1,5 persen, 

sementara rata-rata peningkatan harga daging sapi 1,6 persen. 

Dilihat dari aspek kualitas konsumsi pangan masyarakat yang 

dicerminkan pada skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun 2012 
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kualitas konsumsi pangan masyarakat menurun dibandingkan dengan 

tahun 2011, yaitu menjadi 75,4 dari 77,3. Penurunan tersebut 

disebabkan adanya penurunan dalam konsumsi buah-buahan, jenis 

kacang-kacangan, dan gula. 

Sementara itu, rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional pada 

tahun 2012 adalah 33,9 kg atau meningkat 7,1 persen bila dibandingkan 

dengan tahun 2011, yaitu 32,3 kg per kapita. Pada tahun 2013, 

diperkirakan konsumsi ikan masyarakat terus meningkat mencapai 35,1 

kg per kapita per tahun. 

TABEL 12.5 

NILAI EKSPOR-IMPOR PERIKANAN INDONESIA 

(USD MILIAR) 

TAHUN 2009-2013 

Komoditas 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013*) 

Ekspor 2,5 2,9 3,5 3,9 4,2 

Impor 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 

Neraca 2,2 2,5 3,0 3,4 3,7 

Sumber: Kemen KP, 2012 

Keterangan: *)  perkiraan capaian 

Selanjutnya di bidang kehutanan, produksi kayu sebagai bahan 

baku industri tahun 2012 mencapai 49,1 juta m
3
, meningkat 

dibandingkan tahun 2011 (47,4 juta m
3
). Sumbangan terbesar produksi 

kayu diberikan oleh hutan tanaman (26,1 juta m
3
), berturut-turut 

sesudahnya adalah pemanfaatan kayu sisa penyiapan lahan 

perkebunan, hutan tanaman industri (HTI) dan sarana prasarana 

pertambangan dan pemukiman  transmigrasi 8,5 juta m
3
, hutan alam 

lestari 5,1 juta m
3
, dan hutan rakyat 3,2 juta m

3
. 
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TABEL 12.6 

PERKEMBANGAN PEMENUHAN BAHAN BAKU (JUTA M
3
) 

TAHUN 2009-2012 

Komponen 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Realisasi Pemenuhan 

Bahan Baku  

37,6 44,3 47,4 49,1 

a.   Stock di IPHHK 2,8 2,1 4,4 3,9 

b.   IUPHHK-HA  4,6 5,2 5,1 5,1 

c.   IUPHHK-HTI  19,0 18,6 19,8 26,1 

d.   Kayu sisa Penyiapan Lahan 

HTI, kebun, sarpras, 

tambang, dan transmingrasi 

6,8 14,3 14,2 9,2 

e.   Perum Perhutani 0,1 0,1 0,1 0,1 

f.   Hutan Rakyat  3,2 2,8 2,8 3,2 

g.  Kayu hasil peremajaan 

kebun perkebunan 

0,6 0,5 0,4 0,6 

h.  Impor kayu bulat 0,01 0,1 0,1 0,1 

i.   Hasil Lelang Sitaan 0,004 0,005 na na 

j.   Pemilik/Pedagang Hasil 

Hutan KB) 

0,3 0,2 0,1 0,1 

k.   Jual beli kayu bulat antar 

industri 

0,2 0,4 0,5 0,6 

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012 

Keterangan:  na: data tidak tersedia 

Peningkatan peran hutan tanaman terlihat dari perkembangan 

investasi dan penyerapan tenaga kerja di hutan tanaman industri (HTI) 

dan hutan tanaman rakyat (HTR). Kondisi ini ditunjukkan dengan 

semakin berkembangnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

(IUPHHK) untuk HTI dan HTR dibandingkan dengan hutan alam (HA). 

Perkembangan ini juga diikuti adanya restorasi ekosistem (RE) yang 

mengalami peningkatan yang nyata (Tabel 12.6). 
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TABEL 12.7 

PERKEMBANGAN IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN 

KAYU 

TAHUN 2009-2012 

Kegiatan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1. IUPHHK- HA / HPH  

    a. Unit 304 303 292        294 

b. Luas (juta ha) 25,7 25,0 23,4 23,9 

c. Investasi (Rp   

    miliar) 1.985,4 7.517,5 7.100,3 6.096,9 

d. Jumlah tenaga  

    kerja 31.058 29.105 29.105 29.762 

2. IUPHHK- HTI  

    a. Unit 226 239 249 238 

b. Luas (juta ha) 9,0 9,4 10,1 9,8 

c. Investasi (Rp miliar) 1.677,0 1.986,0 2.132,4 2.345,5 

d. Jumlah tenaga  

    kerja 11.990 12.941 23.042 28.906 

3. IUPHHK- RE 

    a. Unit 0 3 4 5 

b. Luas (ribu ha) 0 185 199 219,35 

c. Investasi (juta USD) 0 22,8 28,0 67,2 

d. Jumlah tenaga  

    kerja 0 152 204 897 

4. IUPHHK- HTR      

a. Luas Pencadangan  

   (ribu ha) 

383,4 634,9 661,2 669,5 

b. Luas Izin (ribu ha) 35,6 99,8 164,8 168,5 

c. Unit  14 50 3.147 3.490 
Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012 

Mekanisme baru untuk menurunkan tingkat kerusakan hutan 

alam di hutan produksi adalah RE, dengan cara memberikan izin untuk 

mengawal suksesi hutan sebelum melaksanakan aktivitas penebangan. 

Pada tahun 2012, jumlah izin telah mencapai lima unit dengan luas 

219,4 ribu ha. Pada tahun 2012, jumlah investasi yang ditanam adalah 

USD67,2 juta dengan perkiraan jumlah tenaga kerja yang terserap 897 

orang. 
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Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2012 

adalah USD1,5 miliar. Sumbangan terbesar diberikan oleh kayu lapis 

(USD1,0 miliar), berturut-turut setelahnya adalah moulding 

(USD266,7 juta) dan kayu pertukangan (USD145,8 juta).  

TABEL 12.8 

PERKEMBANGAN EKSPOR KAYU  

(USD JUTA)  

TAHUN 2009-2012 

Komponen 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Nilai ekspor produk kehutanan 1.368,7 1.495,4 2.318,3 1.515,9 

Kelompok Kayu Gergajian  25,1 19,7 32,4 27,6 

- Veneer  13,2 12,3 21,6 14,5 

- Moulding  248,4 283,3 406,9 266,7 

- Papan Partikel  1,5 1,9 1,3 0,9 

- Papan Fiber Kayu  14,5 10,2 13,0 10,9 

- Kayu Lapis  882,5 1.001,9 1.618,3 1.041,2 

- Kayu yang dipadatkan  na  na na na 

- Peti, kotak, drum, pengemas  2,4 2,7 3,9 7,0 

- Kayu pertukangan  178,8 163,1 219,0 145,8 

- Produk kayu lainnya  na 0,1 na na 

- Bangunan Prefabrikasi  2,4 2,3 2,0 1,4 

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012 

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kehutanan 

tahun 2012 adalah Rp.3,3 triliun, angka ini terus mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2009 (Rp.2,4 triliun), tahun 2010 

(Rp.2,9 triliun), dan tahun 2011 (Rp.3,2 triliun). Dana reboisasi (DR) 

masih memberikan sumbangan terbesar (Rp.1,6 triliun), meskipun 

angka ini turun dibanding tahun 2011 (Rp.1,7 triliun).  
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kawasan hutan seluas 56,3 ribu ha pada tahun 2012 dan akan 

ditingkatkan lagi seluas 50,0 ribu ha di tahun 2013. Secara kumulatif, 

jumlah HR yang telah dibangun hingga 2012 adalah 158,5 ribu ha dari 

target 250,0 ribu ha di akhir tahun 2014. Fasilitasi izin usaha 

pengelolaan HKm dilakukan pada 100 kelompok dan kemitraan usaha 

HKm pada sepuluh unit usaha di 13 provinsi. Capaian pembangunan 

HKm, HD dan HR selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 12.10.  

TABEL 12.10 

PERKEMBANGAN HKM, HD DAN HR (HEKTAR) 

TAHUN 2010-2013 
 

Komponen 
Tahun 

2010 2011 2012 2013* 

HKm dan HD 528.507 508.170,9 500.377 500.000 

HR (kemitraan) 51.506 50.651,9 56.334 50.000 

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2013 

Keterangan: *) = perkiraan capaian 

Fokus lainnya dari ketahanan pangan revitalisasi pertanian 

adalah pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani, yang 

salah satu indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada tahun  

2012, NTP meningkat mencapai 105,2 dari 99,9 pada tahun 2009, dan 

pada Juni 2013, NTP mencapai 105,3.  

Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai ukuran 

tingkat kesejahteraan nelayan terus menunjukkan keadaan yang stabil. 

Pada tahun 2012 NTN mencapai 105,4, dan pada bulan Juni 2013, 

NTN mencapai 105,4. 

Terkait peningkatan kesejahteraan nelayan, telah dilaksanakan 

kegiatan PKN di 400 PPI (2012) dan di 200 PPI (2013). Kegiatan PPI 

antara lain meliputi bantuan langsung pada individu nelayan, bantuan 

kepada kelompok nelayan, bantuan sarana prasarana perikanan di PPI. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Selama periode 2012-2013 rata-rata pertumbuhan produksi padi 

adalah 4,4 persen. Beberapa penyebab rendahnya produksi padi adalah 

produktivitas yang rendah dan luas areal tanam yang terbatas, konversi 

lahan yang tidak diimbangi dengan perluasan areal baru, dan banyaknya 

jaringan irigasi yang rusak, serta perubahan iklim yang memperburuk 

kinerja produksi pangan.  

Masalah yang dihadapi terkait usaha peningkatan produktivitas 

pangan, terutama padi, antara lain: (1) Efektivitas pelaksanaan SL-PTT 

dan SRI sebagai pendukung peningkatan produktivitas pangan; (2) 

Terbatasnya pemanfaatan benih unggul hasil penelitian dan 

pengembangan; (3) Rendahnya realisasi kredit ketahanan pangan; serta 

(4) Pelaksanaan penyaluran bantuan pupuk dan benih unggul tidak tepat 

waktu. 

Untuk diversifikasi pangan dan peningkatan kualitas konsumsi 

masyarakat, masalah yang dihadapi adalah masih tingginya 

ketergantungan terhadap konsumsi beras. Dalam hal peningkatan 

kesejahteraan petani dan nelayan, permasalahan yang dihadapi 

diantaranya adalah: (1) Nilai NTP dan NTN yang masih dibawah 

sasaran; (2) Besarnya porsi penduduk miskin di perdesaan yang bekerja 

di sektor pertanian dan perikanan; (3) Rendahnya jumlah petani dan 

nelayan/pembudidaya ikan yang mengakses modal/sumber pembiayaan; 

(4) Harga hasil pertanian/perikanan pada saat panen raya sering jatuh; 

(5) Belum adanya payung hukum yang mengatur ketentuan tentang 

penggunaan dana pemerintah untuk premi asuransi; serta (6) 

Meningkatnya biaya usaha tani/perikanan dan biaya hidup 

petani/nelayan/pembudidaya ikan.  

Beberapa tindak lanjut yang terkait dengan pencapaian ketahanan 

pangan khususnya dalam rangka pencapaian surplus beras sepuluh juta 

ton dan peningkatan produksi pangan utama antara lain melalui: (1) 

Penyediaan infrastruktur pertanian; (2) Dukungan regulasi pemerintah; 



12-16 BAB 12 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

(3) Penerapan good agricultural practices; dan (4) Kebijakan yang 

mendukung tercapainya peningkatan di sektor pertanian.  

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam upaya untuk 

meningkatkan produksi perikanan diantaranya adalah: (1) Belum 

memadainya sarana dan prasarana produksi dan distribusi hasil 

perikanan; (2) Maraknya penangkapan ikan yang ilegal dan merusak; 

(3) Kurangnya ketersediaan bahan baku ikan untuk industri yang 

berkelanjutan; (4) Tingginya lossess karena penanganan ikan yang tidak 

memenuhi persyaratan; (5) Kurangnya kebijakan tata ruang yang 

mendukung pengembangan perikanan budidaya; (6) Adanya kebijakan 

tariff dan non-tariff barrier dari negara importir; (7) Lemahnya 

dukungan perbankan; dan (8) Adanya perubahan iklim dan kerusakan 

lingkungan akibat penangkapan ikan berlebih. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, beberapa hal yang akan dilakukan diantaranya 

adalah: (1) Perbaikan sarana dan prasarana perikanan, dan 

restrukturisasi armada perikanan tangkap; (2) Penguatan pengelolaan 

pelabuhan perikanan; (3) Revitalisasi dan penataan kembali tambak 

udang dan bandeng, dan meningkatkan menjadi tambak semi intensif 

dan intensif; (4) Pengadaan serta bantuan benih dan induk ikan unggul, 

pembangunan broodstock center ikan ekonomis tinggi, peningkatan 

kemitraan balai benih dengan Unit Pembenihan Rakyat; dan (5) 

Peningkatan mutu, nilai tambah, dan kuantitas perikanan tangkap dan 

budidaya; (6) Pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi 

perikanan; (7) Peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya ikan. 

Upaya tindak lanjut tersebut didukung dengan peningkatan kualitas 

SDM dan penguasaan iptek, melalui penguatan kegiatan penyuluhan 

dan lembaga penyuluh. 

Di bidang kehutanan masih menghadapi beberapa masalah: (1) 

Tingginya luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin 

sehingga rentan terhadap perambahan dan penebangan liar; (2)  

Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM untuk mengoperasionalkan 

kesatuan pengelolaan hutan (KPH) serta penyuluh kehutanan; (3)  
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penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan; dan  (4) Diversifikasi 

pemanfaatan kawasan hutan yang masih bertumpu pada produksi kayu.  

Dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas 

harga pangan, beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya kondisi 

infrastruktur pendukung distribusi kurang memadai serta gejolak harga 

dan kecenderungan terjadinya kenaikan harga. Permasalahan tersebut 

ditindaklanjuti dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, 

pembukaan akses pangan yang lebih luas, penguatan koordinasi 

pemantauan harga pangan, penguatan cadangan pangan nasional, serta 

pengoptimalan pelaksanaan operasi pasar.  

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan terdapat 

permasalahan lambatnya diversifikasi konsumsi pangan berbasis bahan 

pangan lokal. Tindak lanjut yang diperlukan adalah pengembangan 

diversifikasi konsumsi pangan dengan bahan pangan lokal melalui 

Rumah Pangan Lestari, pengoptimalan pelaksanaan Perpres 

No.22/2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 

Berbasis Sumber Daya Lokal, dan pengoptimalan pelaksanaan 

Demapan. 

Dalam upaya mencapai target peningkatan nilai tambah, daya 

saing, dan pemasaran produk pertanian dan perikanan, terdapat 

permasalahan rendahnya teknologi pengolahan, terbatasnya akses 

petani dan nelayan maupun pengolah terhadap permodalan, dan 

kurangnya promosi produk pertanian domestik. Tindak lanjut yang 

perlu dilakukan antara lain pengembangan kebijakan perdagangan 

internasional dan meningkatkan upaya diplomasi ke negara-negara 

pengimpor produk, pemberian bantuan mesin olahan komoditas pangan, 

peningkatan promosi produk domestik, pemberian bantuan peralatan 

kerja, serta  peningkatan akses petani/nelayan kepada perbankan serta 

lembaga keuangan lainnya. 

Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian dan perikanan 

dihadapkan pada permasalahan kecilnya status dan luas kepemilikan 

lahan, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan rendahnya akses terhadap 
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informasi dan modal. Tindak lanjut yang diperlukan adalah mendorong 

diversifikasi usaha tani, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

petani dan nelayan, meningkatkan dan memperkuat kelembagaan 

petani, dan mengembangkan sistem data dan informasi yang mudah 

diakses oleh petani dan nelayan. 

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan 

penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan adalah jumlah 

penyuluh kehutanan yang masih kurang dan persebarannya tidak merata 

untuk melakukan pendampingan kegiatan di tingkat tapak.   Tindak 

lanjut yang akan dilakukan antara lain pendayagunaan penyuluh 

kehutanan, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan penyuluh 

kehutanan swasta. 

12.2 PENINGKATAN KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN 

ENERGI 

Kebijakan 

Kebijakan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan melalui: 

(1) Peningkatan atau intensifikasi produksi minyak dan gas bumi; (2) 

Pengembangan diversifikasi energi; dan (3) Efisiensi penggunaan 

energi. Intensifikasi produksi minyak bumi meliputi: (1) Peningkatan 

cadangan minyak dan gas bumi berdasarkan hasil dan melalui kegiatan 

survei dan eksplorasi; (2) Peningkatan produksi minyak dan gas bumi 

dengan menggunakan teknologi tinggi dan penawaran wilayah kerja 

pertambangan (WKP) minyak dan gas bumi yang baru; dan (3) 

Peningkatan produksi BBM dalam negeri. 

Pengembangan diversifikasi energi dilakukan sebagai upaya 

untuk mengurangi ketergantungan energi pada minyak bumi melalui: 

(1) Peningkatan pemanfaatan gas bumi; (2) Peningkatan pemanfaatan 

batu bara; dan (3) Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 

(EBT) seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) dan panas bumi.  
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Efisiensi penggunaan energi dilakukan melalui konservasi energi 

dengan menerapkan pembuatan peraturan dan kebijakan, insentif dan 

disinsentif, peningkatan kesadaran publik, pendidikan dan pelatihan, 

program kemitraan konservasi energi, kerja sama internasional, standar 

dan label, pilot project penggunaan lampu hemat energi pada 

penerangan jalan umum dan pusat informasi tentang konservasi dan 

efisiensi energi. 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil capaian pembangunan ketahanan dan kemandirian energi 

tercermin dari besarnya cadangan dan produksi minyak dan gas bumi, 

produksi dan konsumsi BBM, pemanfaatan gas, batu bara, serta EBT, 

dan penghematan energi.  

Jumlah cadangan minyak dan gas bumi saat ini mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana 

terlihat pada Tabel 12.11. Pada tahun 2012, total jumlah cadangan 

minyak bumi mengalami penurunan 0,3 miliar (4,2 persen), yaitu 

menjadi 7,4 miliar barel dari 7,7 miliar barel pada tahun 2011. Di sisi 

lain, total cadangan gas mengalami penurunan pula 2,2 trilions 

standard cubic feet (TSCF) (1,4 persen), yaitu menjadi  150,7 TSCF 

dari 152,9 TSCF pada tahun 2011. 

Penurunan cadangan minyak dan gas bumi terutama disebabkan 

karena penemuan cadangan baru relatif kecil dan tidak dapat 

mengimbangi laju produksi per tahun, dimana Reserves Replacement 

Ratio untuk minyak bumi 10,0 persen (dengan produksi minyak bumi 

pada tahun 2011 0,3 miliar barel dan penemuan cadangan baru 0,03 

miliar barel) dan untuk gas bumi 58,5 persen (dengan produksi gas 

bumi pada tahun 2011 3,1 TSCF dan penemuan cadangan baru 1,8 

TSCF). 

Upaya untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi 

nasional terus dilakukan dengan menemukan cadangan baru melalui 
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kegiatan survei dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D), serta 

pemboran eksplorasi. Survei 2D dan 3D telah dilakukan sepanjang 

+14,9 km dan seluas +5,7 km
2
 serta pemboran 106 sumur eksplorasi 

pada tahun 2012 (Tabel 12.11). 

Produksi minyak bumi dan kondensat pada tahun tahun 2012 

mencapai 860 ribu barrel per hari (BPH). Angka ini mengalami 

penurunan 42 ribu BPH dibandingkan produksi minyak bumi dan 

kondensat tahun 2011, yaitu 902 ribu BPH. 

TABEL 12.11 

CADANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 

TAHUN 2009-2012 
 

No. Kegiatan/Indikator Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

A. CADANGAN MINYAK    

1. Terbukti Potensial  MMSTB 4.303,1 4.230,2 4.039,6 3.741,3 

2 Potensial  MMSTB 3.695.4 3.534,3 3.692,7 3.666,9 

3 Total  MMSTB 7.998.5 7.764,5 7.732,3 7.408,2 

B. CADANGAN GAS    

1 Terbukti Potensial TSCF 107,3 108,4 104,7 103,3 

2 Potensial  TSCF 52,3 48,7 48,2 47,4 

3 Total  TSCF 159,6 157,1 152,9 150,7 

Sumber: KESDM, 2013 
 

 

 

Untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, penawaran 

WKP baru terus dijalankan. Pada tahun 2012 telah ditandatangani 13 

Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan total investasi komitmen 

eksplorasi USD226,8 juta dan bonus tanda tangan USD16,2 juta. 

Khusus untuk sumur yang sudah tua, telah diupayakan agar produksi 

dapat dipertahankan dan umur sumur produksi dapat diperpanjang 

dengan menerapkan penggunaan teknologi enhanced oil recovery. 
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TABEL 12.12 

PERKEMBANGAN KEGIATAN HULU DAN HILIR MIGAS 

TAHUN 2009-2012 

No. 
Kegiatan/ 

Indikator 
Satuan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 Kontrak Kerja Sama (KKS) Kontrak 21 21 27 23 

2 Survey Seismik (2D) Km 31.656 33.906 12.549 14.943 

3 Survey Seismik (3D) Km 6.997 8.990 8.147 5.723 

4 Pemboran Sumur      

  * Eksplorasi Titik bor 74 95 107 106 

  * Discovery Titik bor 35 35 34 39 

5 KKS Gas Methane Batu 

bara 

Kontrak 13 3 19 12 

6 Persetujuan Harga Gas 

Bumi 

Kontrak 13 17 26 13 

Sumber: KESDM, 2013 

Kebutuhan BBM dalam negeri pada tahun 2012 sekitar 47 

persen dipenuhi dari impor meskipun pada tahun 2012 jumlah BBM 

yang dihasilkan di Indonesia 39,8 juta kilo liter (Tabel 12.13). 

Besarnya kebutuhan BBM dalam negeri menuntut adanya tersedianya 

fasilitas pengolahan minyak bumi dengan kapasitas yang cukup 

memadai. Pada tahun 2012 total kapasitas kilang di dalam negeri 

adalah 1.157 million barrels crude per day (MBCD). 

Pengembangan diversifikasi energi terutama pemanfaatan gas, 

batu bara, dan EBT untuk kebutuhan dalam negeri diharapkan dapat 

memenuhi pasokan energi yang terus meningkat. Produksi gas bumi 

pada tahun 2012 adalah 8.150 million standard cubic feet per day 

(MMSCFD), mengalami penurunan 960 MMSCFD dari 8.415 

MMSCFD pada tahun 2011 (Tabel 12.14), yang sebagian 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri, baik 

dalam bentuk LNG/LPG mapun gas pipa, terutama sebagai bahan 

bakar pembangkit listrik dan bahan bahan baku industri. 
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TABEL 12.13 

REALISASI PRODUKSI DAN KONSUMSI BBM BERSUBSIDI 

(RIBU KILO LITER)  

TAHUN 2009-2012 

No. Kegiatan/Indikator 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 Produksi BBM     

 Pertamax 578 627 396 358 

 Premium 11.885 10.557 9.989 10.596 

 Minyak Diesel  3.118 3.616 3.306 190.832 

 Minyak Bakar 4.686 2.999 2.355 2.440 

 Solar 17.605 16.962 18.835 19.234 

 Avgas dan Avtur 2.650 2.483 2.595 3.030 

2 Konsumsi BBM bersubsidi     

 Premium 20.950 22.950 25.530 28.340 

 Kerosene 4.590 2.350 1.700 1.200 

 Solar 11.810 12.960 14.560 15.730 

Sumber: KESDM, 2013 

Produksi LNG tahun 2012 diperkirakan adalah 19,5 juta ton, 

mengalami penurunan sekitar 11,4 persen dari tahun sebelumnya 21,9 

juta ton. Untuk produksi LPG tahun 2012 diperkirakan 2,4 juta ton 

atau naik 12,4 persen dibanding tahun 2011. 

Diversifikasi energi melalui pemanfaatan batu bara untuk 

kebutuhan dalam negeri (DMO) terus meningkat. Pada tahun 2011, 80 

juta ton dari total produksi batu bara, yaitu 353 juta ton digunakan di 

dalam negeri dibanding tahun sebelumnya sebanyak 67 juta ton. 

Dalam rangka mendukung sustainability environment, kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batu bara dilakukan dengan 

mengutamakan prinsip good mining practice, yaitu dengan 

pelaksanaan reklamasi tambang. Selain itu dalam rangka konservasi, 

dilakukan beberapa upaya penelitian dalam meningkatkan nilai tambah 

batu bara diantaranya: (1) Penelitian meningkatkan kualitas batu bara 

melalui teknologi upgrading; dan (2) Konversi menjadi energi lainnya 

dengan kegiatan Pre-Feasibility Study Coal to Syntetic Natural Gas, 
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Feasibility Study Coal to Ethanol, dan Pembangunan Demo Plant 

untuk kapasitas sepuluh MT per tahun 

TABEL 12.14 

PRODUKSI MINYAK, GAS BUMI, BATU BARA, LNG, DAN 

LPG  

TAHUN 2009-2012  

No. Indikator Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 Minyak 

Bumi 

MBOPD 949 945 902 860 

2 Gas Bumi MMSCFD 7962 8857 8415 8150 

3 Batu bara Juta Ton 254 275 353 386 

4 LNG Ribu Metrik 

Ton 

19.932,9 24.184,4 21.971,6 19.459*) 

5 LPG Ribu Metrik 

Ton 

2.119,8 2.478,3 2.285,4 2.509,8*) 

Sumber: KESDM 2013 

Kontribusi EBT pada tahun 2012 cukup meningkat, yaitu 

mencapai 1.593 MW. Panas bumi menyumbang sebagian besar dari 

EBT untuk pembangkitan, yaitu mencapai 1.341 MW. Hingga saat ini 

telah ditetapkan sebanyak 58 WKP panas bumi untuk pembangkit 

listrik, yang terdiri dari 39 WKP baru, 9 lapangan panas bumi di 8 

WKP sudah menghasilkan energi listrik. Selain panas bumi, energi 

terbarukan yang intensif dikembangkan di Indonesia adalah BBN. 

Pengembangan BBN didukung oleh kewajiban pencampuran BBN 

jenis biodiesel ke dalam solar bersubsidi 7,5 persen atau B-7,5 di tahun 

2012. Pada tahun 2012, volume BBN yang telah tersalurkan adalah 

669 ribu kilo liter, lebih tinggi dibandingkan 2011 sekitar 358,8 ribu 

kilo liter atau naik 46,0 persen. Sedangkan pemanfaatan bioenergi 

untuk pembangkit listrik on-grid sudah mencapai 75,5 MW pada tahun 

2012 (Tabel 12.15). 

Konservasi energi dilaksanakan dengan peningkatan kesadaran 

publik untuk melakukan penghematan energi. Pada tahun 2012 telah 

dilaksanakan bimbingan teknis penghematan energi di 12 kota, di 
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samping itu juga dilakukan audit energi untuk industri dan bangunan. 

Jumlah industri dan bangunan yang diaudit pada tahun 2012 adalah 

159 objek yang terdiri dari 104 industri dan 55 gedung  dengan potensi 

penghematan 1.532 GWH/tahun atau setara dengan Rp 624 triliun dan 

1.380 kilo ton CO2. 

TABEL 12.15 

REALISASI PEMANFAATAN BIODIESEL DI INDONESIA 

(KILO LITER) 

TAHUN 2010-2013 

Kegiatan/ Indikator Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

Biodiesel 223.041 358.812 669.398 349.664 

    Sumber: KESDM 2013 

    Keterangan: *) Realisasi s/d 17 Juni 2013 

 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan dalam penemuan cadangan baru dengan 

menggunakan survei seismik 3D adalah sulit mendapatkan kapal survei 

seismik yang sesuai dengan spesifikasi survei seismik di laut dalam oleh 

KKS. Untuk pemboran sumur eksplorasi permasalahannya disebabkan 

lamanya penyelesaian pembebasan lahan dan perizinan, dan tidak 

tersedianya rig eksplorasi. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah 

meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, terutama 

untuk menyelesaikan dan mempercepat upaya pembebasan tanah dan 

perizinan dengan pemerintah daerah.  

Permasalahan dalam memenuhi kebutuhan BBM adalah 

terbatasnya kapasitas kilang minyak dalam negeri. Tindak lanjut yang 

akan dilakukan adalah menyelesaikan kajian awal pembangunan kilang 

Balongan Refinery II dengan kapasitas 300 MBCD dan kilang minyak 

Tuban di Jawa Timur, dengan kapasitas 300 MBCD untuk dapat 

beroperasi pada tahun 2019. Selain itu perlu adanya kajian 
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komprehensif mengenai insentif fiskal untuk pembangunan fasilitas 

kilang minyak dalam negeri. Hingga saat ini telah diberikan fasilitas 

pembebasan (tax holiday) atau pengurangan Pajak Penghasilan pada 

industri kilang minyak bumi dengan terbitnya PMK 

No.130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau 

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.  

Ketersediaan gas untuk pembangkit listrik dan industri di dalam 

negeri masih terkendala oleh rendahnya harga gas di dalam negeri, 

infrastruktur yang terbatas, serta masih berlakunya kontrak jangka 

panjang gas untuk ekspor. Tindak lanjut yang akan dilakukan antara 

lain: (1) Penentuan harga gas mendekati harga ekspor untuk 

memberikan daya tarik badan usaha dalam memasok kebutuhan dalam 

negeri; (2) Percepatan penyelesaian pembangunan jaringan transmisi 

dan distribusi gas bumi; (3) Pelaksanaan revitalisasi fasilitas 

penyimpanan/kilang LNG seperti Arun untuk menjadi terminal 

penerima LNG, di samping mempercepat penyelesaian pembangunan 

fasilitas terapung terminal penampungan LNG (Floating Storage 

Receving Unit); dan (4) Penyempurnaan aturan alokasi gas guna 

menjamin ketersediaan/pasokan gas bumi untuk pasar dalam negeri. 

Pengembangan panas bumi terkendala oleh tumpang tindih 

peruntukan lahan terutama dengan hutan produksi dan hutan lindung 

dan penetapan harga uap dan harga listik dari pembangkit listrik panas 

bumi (PLTP). Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan 

koordinasi antarkementrian guna mempercepat proses perizinan 

pengusahaan panas bumi di kawasan hutan, dan mempersiapkan 

langkah-langkah agar kegiatan panas bumi dapat dilakukan di kawasan 

hutan konservasi. Sedangkan masalah penetapan harga, tindak lanjut 

yang akan dilakukan adalah penerapan harga patokan tertinggi. 

Pemanfaatan BBN sampai saat ini masih belum memenuhi target 

yang diharapkan. Tindak lanjut yang dilakukan adalah: (1) Melakukan 

revisi Indeks Harga BBN; (2) Menentukan persentase campuran 

menjadi sepuluh persen biodiesel pada solar bersubsidi; (3) 
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Mengimplementasikan kewajiban pencampuran BBN pada BBM 

nonsubsidi dua persen untuk sektor transportasi non-PSO (Public 

Service Obligation) dan industri; dan (4) Meningkatkan pemanfaatan 

BBN pada pembangkit listrik milik PLN. 

Permasalahan konservasi energi adalah penggunaan teknologi 

yang belum ramah lingkungan dan efisien. Tindak lanjut yang akan 

dilakukan adalah menerapkan insentif kepada pelaku usaha yang 

melakukan peralihan teknologi dan penerapan penggunaan material 

bangunan yang hemat energi. 

12.3 PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

MINERAL DAN PERTAMBANGAN 

Kebijakan 

Dalam rangka meningkatkan kontribusi industri pertambangan 

bagi perekonomian nasional, arah kebijakan dalam pengembangan 

subsektor mineral dan batu bara, antara lain: (1) Melaksanakan prioritas 

pemenuhan mineral dan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri; (2) 

Memberikan kepastian dan transparansi di dalam kegiatan 

pertambangan; (3) Melaksanakan peningkatan pengawasan dan 

pembinaan; (4) Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan 

negara; (5) Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi 

hasil tambang; dan (6) Mempertahankan kelestarian lingkungan melalui 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk reklamasi dan 

pascatambang.  

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan mineral dan batu bara 

dilakukan melalui: (1) Pelaksanaan perundingan ulang atau renegosiasi 

Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 

Batu bara (PKP2B) untuk menyesuaikan syarat dan ketentuan KK dan 

PKP2B yang ada dengan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batu bara; (2) Peningkatan nilai tambah mineral dengan 

mewajibkan badan usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan dan 

pemurnian mineral di dalam negeri atau hilirisasi; (3) Penetapan 
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Wilayah Pertambangan (WP) guna memberikan kepastian usaha dan 

pemanfaatan ruang bagi usaha pertambangan; (4) Penataan Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) sebagai dasar untuk pengembangan database IUP 

secara nasional; dan (5) Pengaturan produksi batu bara/mineral dan 

pemenuhan pasokan batu bara untuk keperluan dalam negeri.  
 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil capaian pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara 

tercermin dari besarnya sumber daya, cadangan, dan produksi batu bara, 

serta produksi komoditas tambang utama, yakni tembaga, emas, timah, 

bauksit, bijih nikel, dan bijih besi, serta pemanfaatan produk tambang 

tersebut di dalam negeri. Sumber daya dan cadangan batu bara tahun 

2012 mencapai masing-masing 119,4 miliar ton dan 28,9 miliar ton 

(Tabel 12.16). 

Produksi batu bara pada tahun 2012 mencapai 386 juta ton, 

mengalami peningkatan sekitar 8,5 persen dibandingkan dengan tahun 

2011 yang mencapai 353 juta ton. Sementara itu produksi tembaga 

mencapai 447 ribu ton, emas mencapai  66 ribu kg, bauksit mencapai 29 

juta  ton, timah mencapai 95 ribu ton, dan bijih nikel serta bijih besi 

masing-masing mencapai  37 juta ton dan 10 juta ton (Tabel 12.17). 

TABEL 12.16 

SUMBER DAYA DAN CADANGAN BATU BARA  

(JUTA TON) 

TAHUN 2010-2013 
 

No. Indikator 
Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

1 Sumber Daya 104.940,2 105.187,4 120.338,6 119.446,4 

2 Cadangan 21.131,8 21.131,8 28.017,5 28.978,6 

 Total 126.072,1 126.319,3 148.356,1 148.424,9 

Sumber: KESDM 2013  

*) capaian sampai bulan Juni 2013;   na: Data tidak tersedia 
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TABEL 12.20 

POTENSI FASILITAS  

PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL 
 

No Perusahaan Lokasi  Komoditas Produk 
Total Kapasitas 

(Ton per tahun) 

Investasi *) 

(USD) 

1 PT. Antam, 

Tbk 

Halmahera 

Timur, Maluku 

Utara 

Nikel FeNi 67.645 1 miliar 

2 PT.Indonesia 

Chemical 

Alumina 

Sanggau, 

Kalimantan 

Barat 

Bauksit CGA 80.000 450 juta 

3 PT.Bintang 

Delapan 

Energy 

Morowali, 

Sulawesi 

Tengah 

Nikel FeNi 350.000 282 juta 

4 PT Stargate 

Pasific 

Resources 

Konawe Utara 

Sulawesi 

Tenggara  

Nikel NPI 50.000 1.8 miliar 

5 PT. Meratus 

Jaya Iron 

Steel 

Batu Licin, 

Kalimantan 

Selatan 

Besi Pig Iron 315.000 110 juta 

6 PT. Sebuku 

Iron Lateric 

Ore (SILO) 

Kotabaru, 

Kalimantan 

Selatan  

Besi Sponge 

Iron 

700.000 (Fase 1) 

1.800.00 (Fase 2) 

1.200.000 (Fase 3) 

1.16 miliar 

7 PT. Indoferro Cilegon, 

Banten 

Besi Pig Iron 500.000 133.5 juta 

8 PT. Harita 

Prima Abadi 

Mineral 

Tanah Laut, 

Kalimantan 

Selatan 

Bauksit CGA 2.000.000  2.28 miliar 

9 PT Putra 

Mekongga 

Sejahtera 

Kolaka, 

Sulawesi 

Tenggara  

Nikel Sponge 

FeNi 

6 ton per tungku 

per hari (rencana 

10 tungku) 

1.4 juta 

10 PT. Indosmelt Maros, 

Sulawesi 

Selatan 

Tembaga Copper 

Cathode 

120.000 700 juta 

11 PT. Sumber 

Suryadaya 

Prima 

Sukabumi, 

Jawa Barat 

Pasir Besi Pelet 

Besi 

500.000 200 juta 

Sumber: KESDM 2013 

*) Perkiraan capaian 2013 
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TABEL 12.21 

IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA 

No Indikator 
Mineral Barubara 

ER OP ER OP 

1 Clear and Clean 1.507 2.028 1.472 967 

2 Non-Clear and Clean 1.458 1.990 1.065 404 

3 Total 2.965 4.018 2.537 1.371 

Sumber: KESDM 2013 

Keterangan: Status 5 Juni 2013 

Untuk menyelesaikan IUP Non-Clear and Clean, telah 

dilakukan koordinasi antarkementerian, termasuk Kemendagri dan 

Badan Informasi Geospasial (BIG), untuk melakukan evaluasi dan 

verifikasi atas keabsahan IUP. 

Kebijakan pengutamaan pemenuhan batu bara dan mineral 

untuk keperluan dalam negeri (DMO) dilakukan guna menjamin 

pasokan bahan baku industri di dalam negeri. Pada tahun 2012 target 

DMO adalah 82,1 juta ton terdiri atas 40 PKP2B, 1 BUMN, dan 22 

IUP dan direvisi menjadi 67,3 juta ton. Penurunan ini disebabkan oleh 

mundurnya jadwal Commercial Operation Date dari program 

pengembangan pembangkit listrik batu bara 10 ribu MW. Adapun 

rencana DMO tahun 2013 adalah 74,3 juta ton. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan 

pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara adalah rendahnya 

penyerapan batu bara oleh konsumsi dalam negeri. Tindak lanjut yang 

akan dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan end user  

terutama PLN agar penyelesaian proyek PLTU berbahan bakar batu 

bara dapat tepat waktu. 

Permasalahan penyesuaian KK dan PKP2B adalah masih 

terdapat hal-hal yang belum dapat diambil kesepakatan atas pasal-

pasal dalam amandemen penyesuaian kontrak/perjanjian. Langkah 

yang akan diambil adalah melanjutkan dan mempercepat proses 
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renegosiasi dengan memfokuskan pembahasan pada hal-hal yang 

menjadi pending issues seperti penerimaan negara, pengolahan dan 

pemurnian, serta divestasi. 

Sehubungan dengan pengendalian ekspor mineral yang 

dilakukan melalui pengaturan tata niaga ekspor dan penetapan bea 

keluar untuk beberapa jenis mineral dengan besaran 20 persen masih 

belum dipahami secara menyeluruh. Pemegang IUP, terutama IUP 

Non Clear and Clean  mengkhawatirkan potensi terjadinya pemutusan 

hubungan kerja karena berhentinya kegiatan produksi mineral untuk 

ekspor. Disamping itu, terkait pembangunan dan operasi dari pabrik 

pengolahan dan pemurnian, infrastruktur yang diperlukan, yaitu 

transportasi dan pembangkit listrik, masih terbatas. Langkah yang akan 

diambil sehubungan dengan hal tersebut adalah: (1) Melakukan 

sosialisasi pengendalian ekspor dan penetapan bea keluar atas mineral 

yang belum diolah/dimurnikan, serta sosialisasi mengenai industri 

pengolahan dan pemurnian bagi industri ekstraktif dalam jangka 

panjang; dan (2) Mempercepat pembangunan infrastruktur, baik 

infrastruktur transportasi maupun pembangkit listrik.  

Selain itu, pemanfaatan batu bara mengalami permasalahan 

dalam hal perizinan, yang masuk ke dalam kategori IUP Non-Clear 

and Clean sehingga banyak kegiatan tambang yang terhenti dan tidak 

dapat berproduksi. Sementara itu, penyelesaian IUP Non-Clear and 

Clean terkendala oleh banyaknya jumlah IUP yang masuk dalam 

kategori ini, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk 

melakukan verifikasi dan pembahasan dengan pihak yang 

berkepentingan. Disamping itu, masih ada keterbatasan kapasitas 

teknologi, database, dan infrastuktur, terutama dalam pemutakhiran 

data dan informasi geologi sumber daya mineral, serta keterbatasan 

jumlah dan kemampuan aparat pemerintah dalam melakukan 

verifikasi. Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain: (1) 

Mempercepat penyelesaian verifikasi KP/SIPD/SIPR dan IUP; (2) 

Melakukan upgrading dan meningkatkan kapasitas IT untuk 
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melakukan pemutakhiran data dan informasi geologi sumber daya 

mineral; (3) Memfasilitasi penyelesaian penegasan batas 

kabupaten/kota dalam satu provinsi melalui berbagai forum koordinasi 

dan dialog. 

Sementara itu berkaitan dengan permasalahan perumusan WP 

adalah rancangan WP masih belum ditetapkan dan masih dalam 

pembahasan dengan DPR sehingga  berdampak kepada tertundanya 

penyiapan WUP, WPN, WPR penerbitan izin usaha pertambangan 

yang baru, dan pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). 

Untuk mempercepat penetapan WP, akan dilakukan koordinasi yang 

lebih intensif dengan DPR serta memberikan informasi kepada 

legislatif akan pentingnya WP untuk ditetapkan segera. 

12.4 PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 

Kebijakan 

Kebijakan umum dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan 

hidup adalah meningkatkan kualitas pengelolaan daya dukung 

lingkungan hidup agar kemampuannya dapat pulih kembali dalam 

mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Arah 

kebijakan difokuskan pada: (1) Penurunan beban pencemaran 

lingkungan dan penekanan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, 

dengan perkuatan aktif daerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (2) Peningkatan kerangka kebijakan 

pengelolaan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi kawasan yang 

rusak (hutan, pesisir dan perairan darat); dan (3) Penguatan 

kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan 

hidup yang responsif gender, serta peningkatan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. 

Dengan arahan ini diharapkan pola pembangunan yang dilakukan 

memenuhi kaidah keberlanjutan (pro-environment) dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. 
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Hasil Pelaksanaan 

GAMBAR 12.1 

PENINGKATAN JUMLAH PERAIH PENGHARGAAN 

ADIPURA 

TAHUN 2009-2013 
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Sumber: KLH, 2013 

Terkait dengan penanganan limbah  padat (sampah) upaya 

penerapan metode Reduce, Reuse dan Recycle masih terus dilakukan. 

Melalui Program Adipura, tingkat kebersihan kota-kota di Indonesia 

diharapkan terus membaik. Pada tahun 2013, dari 374 kota yang 

dipantau, sebanyak 149 kota mendapatkan penghargaan Adipura. 

Upaya penanganan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) 

dan limbah B3 pada tahun 2012 dilakukan antara lain melalui 

bimbingan teknis verifikasi pengelolaan B3 di 33 provinsi untuk 

perusahaan. Sebanyak 1.317 perusahaan telah mengikuti Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PROPER). Selain itu, pengaturan izin pengelolaan 

limbah B3 semakin dipertegas dengan penerbitan 1.624 dokumen 

registrasi B3 dan 20 dokumen notifikasi B3.  
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GAMBAR 12.2 

PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM 

PENGENDALIAN PENCEMARAN  

DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 
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Sumber: KLH, 2012 

Dalam hal pengendalian pencemaran udara, pada tahun 2012 

telah dilakukan evaluasi kualitas udara di 45 kota. Untuk menjaga 

kualitas dan kelestarian lahan/tanah, dilakukan pemantauan tutupan 

vegetasi melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Pada tahun 

2012, tercatat 200 kabupaten mengikuti program tersebut. Lima 

kabupaten berhasil menerima Trophy Raksaniyata (kabupaten dengan 

kinerja sangat baik) dan empat kabupaten berhasil menerima Piagam 

Raksaniyata (kabupaten dengan kinerja baik dan memiliki keunggulan 

di beberapa kegiatan tertentu). 

Terkait konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati 

terus dilakukan: (1) Identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah 

penyangga di beberapa Taman Nasional; (2) Penyusunan RUU 

Pelestarian Sumber Daya Genetik (PSDG) dan Kebijakan Pengelolaan 

Spesies Asing; (3) Pengembangan database dan sistem informasi 

keanekagaman hayati; serta (4) Pengelolaan 15 danau dan situ di 

Jabodetabek. Pada tahun 2013, Indonesia telah secara resmi 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Terus berlangsungnya aktivitas yang menyebabkan penurunan 

kualitas lingkungan hidup merupakan permasalahan yang mendasar 

pada perbaikan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan 

penanganan pencemaran dan kerusakan  lingkungan bersifat parsial 

dan tidak komprehensif. Karena itu, perlu dipadukan pemahaman, 

ketersediaan indikator ukuran kualitas yang disepakati, dorongan dan 

insentif penerapan, konsep pengawasan dan bimbingan pengendalian 

pencemaran, serta kelengkapan instrumen pengawasan dan 

pengendalian fisik dan nonfisik.  

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya 

lingkungan hidup bagi kehidupan bervariasi, yang menyebabkan 

kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memperbaiki 

kerusakan lingkungan belum memadai. Selain itu, tingkat variasi dari 

data dan informasi di berbagai institusi cukup tinggi. Kondisi ini 

berdampak pada lemahnya akurasi data dan informasi lingkungan 

hidup yang bermuara pada ketepatan dalam monitoring dan evaluasi 

kualitas lingkungan hidup, serta penyusunan pengelolaan lingkungan 

pada periode berikutnya. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas 

kelembagaan pengelola lingkungan hidup, kapasitas SDM, serta sistem 

informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dengan baik. 

Tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya perbaikan kualitas 

lingkungan hidup: (1) Penurunan beban pencemaran dari sumber dan 

penanganan kerusakan lingkungan oleh para pelaku pembangunan 

untuk menekan laju kerusakan lingkungan; (2) Peningkatan peran aktif 

pemerintah daerah dalam upaya perbaikan lingkungan hidup melalui 

mekanisme dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan DAK, serta 

peran aktif swasta dan masyarakat melalui sosialisasi yang menyeluruh 

dan implementasi instrumen lingkungan dengan sistem insentif dan 

disinsentif; (3) Penegakan hukum secara konsisten, penyelesaian 

peraturan operasional UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peningkatan upaya pemantauan 

kualitas lingkungan; (4) Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan 

institusi pengelola lingkungan hidup; (5) Peningkatan kualitas dan 

ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup; dan (6) 

Pengembangan penelitian lingkungan dan pemanfaatan teknologi yang 

ramah lingkungan. 

12.5 PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI 

SUMBER DAYA HUTAN 

Kebijakan 

Prioritas peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya 

hutan memiliki fokus prioritas: (1) Pemantapan kawasan hutan; (2) 

Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan; (3) 

Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS; dan (4) Pengembangan 

penelitian dan iptek sektor kehutanan. 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil pelaksanaan kebijakan untuk fokus prioritas pemantapan 

kawasan hutan antara lain pada akhir tahun 2012 telah diselesaikan 

penataan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 16,3 

ribu km (Tabel 12.22) dari target sepanjang 16 ribu km. Secara 

kumulatif, hingga tahun 2012 telah dicapai penyelesaian tata batas 

sepanjang 24,9 ribu km dan akan ditingkatkan sepanjang 19 ribu km di 

tahun 2013. Hingga tahun 2012 telah diselesaikan persetujuan 

substansi kehutanan pada 17 provinsi. 

Terkait dengan pelepasan kawasan hutan, hingga Mei 2013 telah 

dilepaskan 962,6 ribu ha untuk  transmigrasi dan 5,8 juta ha untuk 

perkebunan. Pengukuhan kawasan hutan diperkuat dengan 

pembentukan dan operasionalisasi KPH yang telah mencapai 60 unit. 

Pada tahun 2013, diperkirakan bertambah menjadi 90 unit dan akan 

terus ditingkatkan untuk mencapai target 120 unit pada tahun 2014. 
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TABEL 12.22 

PERKEMBANGAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN 

TAHUN 2009-2012 

Komponen 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Tata batas (km) 1.217 3.366 5.148,8 16.336,1 

Pelepasan Kawasan Hutan 
    

1. Perkebunan 

    a. Izin prinsip Menhut (unit) 2 1 4 17 

    Izin prinsip Menhut (luas) 55.544 5.145 40.765 81.972 

b. SK. Pelepasan (unit) 17 2 27 30 

    SK. Pelepasan (luas) 258.614,3 8.613,0 366.259,6 536.667,2 

2. Permukiman   

    Transmigrasi 

    a. Izin prinsip Menhut (unit) 1 2 1 2 

    Izin prinsip Menhut (luas) 2.316,6 1.836 751,8 2.265,7 

b. SK. Pelepasan (unit) 259 - 2 4 

    SK. Pelepasan (luas) 956.672,8 - 1.329,76 2.247,5 

Tata Ruang  

    Proses Reviu RTRW 

    a.  Persetujuan Menhut 6 10 15 17 

b. Proses persetujuan   

    Menhut 12 3 3 9 

c. Belum mengajukan reviu 15 3 0 0 

d. Proses Tim Terpadu - 17 15 7 

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012 

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Inpres No.10/2011 tentang 

Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 

Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, telah dilakukan penundaan 

izin seluas 65,3 juta ha berdasarkan Penetapan Peta Indikatif 

Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan 

Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Areal 

Penggunaan Lain (Revisi II). 

Hasil pelaksanaan kebijakan untuk fokus prioritas konservasi 

keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan diantaranya adalah 

upaya penurunan konflik di taman nasional dan kawasan hutan 
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konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, dan 

hutan lindung). Hingga tahun 2012, telah diselesaikan konflik seluas 

24,1 ribu ha dari total 25 ribu ha yang harus diselesaikan di akhir 

2014. 

TABEL 12.23 

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN 

KONSERVASI 

TAHUN 2010-2012 

Lokasi Kawasan 
Tahun (ha) 

Jumlah 
2010 2011 2012 

1. TN. Way Kambas 6.000 na na 6.000 

2. TN. Gn. Ciremai 2.300 na na 2.300 

3. TN. Kerinci Seblat 200 na 2.000 2.200 

4. TN. Gn. Leuser 500 1.000 na 1.500 

5. TN. Bukit Barisan Selatan na 5.000 4.000 9.000 

6. CA. Kamojang na 1.000 na 1.000 

7. KSDA Sumatera Utara na na 200 200 

8. KSDA Sumatera Selatan na na 300 300 

9. TN. Bantimurung Bulusaraung na na 400 400 

10. TN. Rawa Aopa Watumohai na na 1.200 1.200 

        Jumlah 9.000 7.000 8.100 24.100 

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012 

Keterangan:  na: data tidak tersedia 

Untuk meningkatkan mekanisme perlindungan kawasan di luar 

kawasan konservasi yang dianggap penting ( kawasan mangrove, karst 

dan habitat burung migran), telah disusun dan ditandatangani nota 

kesepahaman di tiga lokasi, yaitu Kabupaten Tulang Bawang untuk 

perlindungan ekosistem lahan basah, Kabupaten Bengkalis untuk 

perlindungan ekosistem mangrove dan gambut, serta Kabupaten 

Ciamis untuk perlindungan perairan dan karst. 

Pada tahun 2012, spesies prioritas utama telah berhasil 

ditingkatkan populasinya dibandingkan dengan tahun 2008. Dari 95 

lokasi pengamatan yang tersebar di 48 UPT, spesies Bekantan, 

Kakaktua Jambul Kuning dan Maleo memiliki kecenderungan 

peningkatan populasi terbesar.  
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Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, jumlah penangkar 

meningkat menjadi 724 unit dibanding tahun 2011 (709 unit). Kondisi 

yang sama terjadi pula untuk pengedar jenis tumbuhan dan satwa liar, 

tahun 2012 meningkat menjadi 205 unit dibanding tahun 2011. 

Beberapa jenis telah diperdagangkan ke luar negeri dengan perkiraan 

nilai devisa pada tahun 2012 USD319,4 juta (asumsi 1 USD adalah 

Rp.9.000,-).  

Konservasi memberi amanat untuk mendorong peningkatan 

pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui 

pemberdayaan masyarakat. Dari 18 UPT/satuan kerja yang menjadi 

lokasi pemantauan, ditemukan bahwa pada tahun 2012 rata-rata 

peningkatan dibanding tahun 2011 adalah 15,6 persen (Tabel 12.23).  

Wilayah pengelolaan satuan kerja yang telah melebihi target 

hingga di atas Rp.1 juta/kk/bulan berturut-turut adalah BKSDA Jawa 

Timur (Rp.1,8 juta/kk/bulan), BTN Bogani Nani Wartabone (Rp.1,8 

juta/kk/bulan), BTN Karimunjawa (Rp.1,8 juta/kk/bulan), BKSDA 

Lampung (Rp.1,3 juta/kk/bulan), BBKSDA Bukit Barisan Selatan 

(Rp.1,1 juta/kk/bulan) dan BTN Wasur (Rp.1 juta/kk/bulan).  

Hasil pelaksanaan kebijakan untuk fokus prioritas peningkatan 

fungsi dan daya dukung DAS diantaranya adalah pada tahun 2012 

telah dilakukan rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung seluas 

101,0 ribu ha dan rehabilitasi lahan kritis. Rehabilitasi hutan 

mangrove, gambut, dan rawa terus digiatkan dengan capaian seluas 

8.969 ha (Tabel 12.24).  

Kegiatan rehabilitasi ini diperkuat dengan penyusunan Rencana 

Pengelolaan DAS terpadu (RPDAST). Pada tahun 2012 telah disusun 

23 unit RPDAST, sehingga secara kumulatif hingga tahun 2012 telah 

disusun 95 RPDAST dari target 108 DAS.  

 



 

 

BAB 12 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 12-43 

 

TABEL 12.24 

PERKEMBANGAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 

(HEKTAR) 

TAHUN 2010-2013 

Komponen 
Tahun 

2010 2011 2012 2013*) 

Rehabilitasi hutan di DAS prioritas  100.737 100.743 100.986 100.000 

Rehabilitasi lahan kritis di DAS prioritas  na 400.608 398.531 389.000 

Pembuatan hutan kota  1.055 1.395 1.032 1.000 

Rehabilitasi hutan mangrove/hutan pantai  na 10.401 8.969 10.000 

Sumber: LAKIP Kementerian Kehutanan, 2013 

Keterangan: *) = perkiraan pencapaian    na: Data tidak tersedia 

Hasil pelaksanaan kebijakan untuk fokus prioritas 

pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan diantaranya 

adalah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber 

daya hutan sebagai dukungan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim, dan diarahkan untuk mendorong produk kehutanan 

yang dapat menggantikan peran kayu solid, dan meningkatkan peran 

hasil hutan dalam memenuhi kebutuhan makanan, energi, dan obat-

obatan. 

Hasil konkret yang telah diperoleh dan dimanfaatkan dari 

kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan hingga tahun 2012, 

diantaranya: (1) Teknik pembuatan bambu lamina yang sudah diadopsi 

untuk pengembangan industri kreatif mebel bambu; (2) Teknik 

produksi resorsinol yang telah diujicobakan di pabrik kayu komposit; 

(3) Teknik pengolahan arang dan turunannya; (4) Teknik stabilisasi 

dimensi; (5) Pengolahan dan pemanfaatan cuka kayu; (6) Pedoman 

penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok 

karbon hutan di Indonesia; dan (7) Metode penanaman untuk kondisi 

tapak ekstrim. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Beberapa masalah dan tantangan yang masih dihadapi dalam 

pembangunan kehutanan antara lain: (1) Tingginya luas kawasan 

hutan produksi yang belum dibebani hak/izin sehingga rentan terhadap 

perambahan dan penebangan liar; (2)  Kurangnya jumlah dan 

kompetensi SDM untuk mengoperasionalkan KPH serta penyuluh 

kehutanan; (3)  Penyelesaian tata batas kawasan hutan; dan  (4) 

Diversifikasi pemanfaatan kawasan hutan yang masih bertumpu pada 

produksi kayu.  

Untuk mengatasi masalah dan tantangan di atas, langkah-

langkah yang diambil antara lain: (1) Mendorong beroperasinya unit 

pengelolaan di tingkat tapak (KPH) sehingga pengelolaan di tingkat 

tapak diharapkan dapat mengurangi potensi tindak pidana kehutanan 

antara lain penebangan liar, perambahan, dan penambangan liar. 

Upaya mendorong beroperasinya KPH ini telah diusulkan sebagai 

inisiatif baru tahun 2014; (2) Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM 

di tingkat tapak disikapi dengan mendorong pelaksanaan bakti sarjana 

kehutanan untuk membantu pengelolaan KPH, mulai dari 

mengidentifikasi masalah, membantu perencanaan hingga 

mengevaluasi pengelolaan KPH di seluruh Indonesia; (3) Menyikapi 

tingginya konflik atas kawasan hutan, upaya penataan batas dilakukan 

dengan menyertakan para pihak dalam indentifikasi trayek batas, 

penataan batas sementara, hingga penataan batas definitif. Upaya ini 

didorong dengan melibatkan panitia tata batas secara lebih aktif, 

sehingga sejak awal telah diketahui batas antara tanah milik dan tanah 

negara sebagai kawasan hutan. Terkait dengan konflik kawasan hutan, 

didorong upaya melalui pembangunan HTR dan HKm yang 

pemodalannya dapat difasilitasi melalui pinjaman dana bergulir.  

Untuk mengurangi ketergantungan produk hutan berupa kayu, 

dilakukan penelitian terkait potensi ragam hayati dan 

mengembangkannya dalam skala laboratorium, sehingga dapat dijajaki 

kemungkinan pengembangannya di tingkat industri dan masyarakat. 
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Selain itu, dikembangkan pula pemanfaatan hutan dalam bentuk hasil 

hutan bukan kayu dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam 

bentuk penangkaran dan peredaran. 

12.6 PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

KELAUTAN 

Kebijakan 

Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan ditujukan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk 

mendukung pembangunan dan memfungsikan laut sebagai penyedia 

pangan dunia yang dilakukan melalui: (1) Peningkatan rehabilitasi, 

konservasi, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya 

kelautan; (2) Peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, 

dan pulau-pulau kecil, serta tata kelola sumber daya kelautan; serta (3) 

Pengembangan iptek kelautan. 

Upaya peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian, dan 

pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan melalui: (1) 

Peningkatan aktivitas sistem pengendalian dan pengawasan terpadu 

dalam penanganan illegal fishing dan kegiatan-kegiatan yang merusak 

ekosistem; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (3) Peningkatan 

konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir, khususnya penyusunan 

rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; serta (4) 

Peningkatan kerja sama internasional, regional, dan antardaerah dalam 

bidang konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir, terutama di 

wilayah segitiga terumbu karang.  

Selanjutnya, peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, 

pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta tata kelola sumber daya kelautan 

difokuskan pada: (1) Penetapan kebijakan pembangunan kelautan dan 

negara kepulauan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan 

secara terpadu di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (2) 
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Identifikasi potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat di pulau-

pulau kecil, serta pengembangan investasi di pulau-pulau kecil dan 

pulau-pulau terdepan bekerja sama dengan swasta; (3) Penyusunan 

Rencana Tata Ruang/Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) 

pengembangan produk kelautan, terutama garam, dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara bertahap 

menurunkan ketergantungan terhadap garam impor; (5) Peningkatan 

kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak 

perubahan iklim dan bencana alam; serta (6) Peningkatan kerja sama 

pengelolaan sumber daya kelautan antardaerah, baik di kawasan 

ASEAN, maupun lingkup internasional. 

Dalam rangka pengembangan iptek kelautan untuk 

meningkatkan sumber daya kelautan terhadap perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui: (1) Peningkatan kuantitas 

dan kualitas riset dan pengembangan teknologi kelautan; (2) 

Peningkatan penerapan dan diseminasi hasil-hasil riset teknologi 

kelautan terutama dikaitkan dengan perubahan iklim; serta (3) 

Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan. 

Hasil Pelaksanaan 

Untuk menjaga keberlangsungan sumber daya laut dari berbagai 

kegiatan yang merusak dan ilegal, terus dilakukan upaya untuk 

penanganan kegiatan perikanan ilegal dan pelanggaran lainnya 

melalui: (1) Pelaksanaan operasi/pengawasan rutin dan gelar operasi 

bersama; (2) Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat; 

(3) Pemantauan dengan menggunakan vessel monitoring system 

(VMS); serta (3) Peningkatan kerja sama dengan negara tetangga, 

salah satunya melalui implementasi Regional Plan of Action (RPOA) 

to Promote Responsible Fisheries (Including Combating IUU Fishing) 

in The Region bersama 11 negara dan kerja sama Indonesia-Australia 

Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).  



 

 

BAB 12 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 12-47 

 

Sementara itu, pada tahun 2012, luas perairan Indonesia yang 

bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan 

dan perikanan dapat mencapai 41,1 persen atau 100,3 persen dari 

target. Luasan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2011 yang 

hanya mencapai 39,9 persen dan tahun 2010 yang mencapai 38,2 

persen. 

Pada tahun 2012 telah dilakukan pula pemeriksaan terhadap 

3.700 kapal perikanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 112 kapal yang 

terdiri dari 42 kapal perikanan Indonesia dan 70 kapal perikanan asing, 

diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan berupa: (1) 

Beroperasi tanpa dokumen perizinan; (2) Penggunaan alat tangkap 

terlarang; serta (3) Pelanggaran wilayah operasi penangkapan. Jumlah 

tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana 

telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3.348 kapal perikanan. Dari 

jumlah tersebut, sebanyak 106 kapal yang terdiri dari 31 kapal 

perikanan Indonesia dan 75 kapal perikanan asing, diduga melakukan 

tindak pelanggaran bidang perikanan berupa beroperasi tanpa 

dokumen perizinan, penggunaan alat tangkap terlarang, dan 

pelanggaran wilayah operasi penangkapan.  

Dalam rangka menjaga keamanan di kawasan perairan RI, selain 

operasi mandiri secara rutin, dilakukan gelar operasi bersama dengan 

TNI-AL, POLRI, dan Bakorkamla dalam Operasi Gurita dan Operasi 

Sepanjang Tahun Bakorkamla. Kerja sama pengawasan sumber daya 

kelautan dan perikanan dilakukan pula dengan negara tetangga yaitu 

berupa patroli terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia, dan 

Patkor Malindo dengan Malaysia. Dalam rangka pengembangan 

sistem pengawasan berbasis masyarakat, telah dilakukan pembinaan 

pada 1.119 kelompok masyarakat pengawas yang berperan akif. 

Sementara itu, telah terlaksana kegiatan Sail Banda pada tahun 2010 di 

Maluku, Sail Wakatobi-Belitong pada tahun 2011, dan Sail Morotai di 

Maluku Utara pada tahun 2012. Untuk tahun 2013, direncanakan 

dilaksanakan Sail Komodo di Nusa Tenggara Timur. 
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Untuk penanganan kegiatan yang merusak sumber daya 

kelautan dan perikanan, telah dilakukan pengawasan terhadap dampak 

pencemaran dan perusakan ekosistem. Pengawasan pencemaran 

dilakukan terhadap sejumlah kegiatan, baik kegiatan perikanan 

maupun nonperikanan, yang berpotensi menyebabkan kerusakan 

sumber daya perikanan dan habitatnya. Sementara pengawasan 

terhadap perusakan ekosistem, telah dilakukan melalui pengawasan 

terhadap pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem mangrove, 

dalam rangka mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil, agar dapat melayani fungsi ekologinya secara berkelanjutan, 

demi kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya. 

Upaya untuk memelihara fungsi lingkungan di wilayah perairan 

dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, laut, 

dan pulau-pulau kecil. Upaya tersebut memberikan hasil yang 

signifikan, yaitu pada tahun 2012 telah dicapai: (1) Pengelolaan 

kawasan konservasi perairan seluas 3,2 juta ha dan penetapan kawasan 

konservasi perairan seluas 15,8 juta ha, termasuk kawasan konservasi 

laut daerah; serta (2) Peningkatan kerja sama pengelolaan, rehabilitasi, 

dan konservasi terumbu karang dengan Filipina, Malaysia, Solomon, 

Papua New Guinea, dan Timor Leste.  Kerja sama lainnya yang 

melibatkan antardaerah dan negara tetangga antara lain adalah dalam 

pengelolaan ekosistem pesisir dan laut seperti Sulu-Sulawesi Marine 

Ecoregion, Arafura and Timor Seas Action, Mangrove For the Future, 

Selat Karimata, Teluk Tomini, dan Teluk Bone. Untuk tahun 2013, 

diperkirakan pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif 

seluas 3,6 juta hektar. 

Selanjutnya, untuk menjaga eksistensi NKRI dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dilakukan identifikasi 

potensi dan pemetaan di 66 pulau kecil dan penyediaan infrastruktur di 

102 pulau kecil. Infrastruktur yang dibangun di pulau-pulau kecil 

tersebut meliputi pembangunan dermaga, jalan, dan listrik tenaga 

surya. Pada tahun 2013 akan dilakukan identifikasi potensi dan 

fasilitasi penyediaan infrastruktur pada 60 pulau kecil. 
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Upaya untuk meningkatkan potensi laut yang belum 

dimanfaatkan, terus dilakukan melalui pengembangan riset dan iptek 

kelautan. Pada tahun 2011 telah dilakukan penelitian dan pemetaan 

kerentanan kawasan pesisir akibat kenaikan muka air laut sebagai 

dampak perubahan iklim di beberapa kawasan pesisir, pengkajian stok 

sumber daya perairan laut di tiga wilayah pengelolaan perikanan,  

yaitu Laut Cina Selatan, Teluk Tomini, dan Laut Arafura. Pada tahun 

2012 kegiatan ini dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pengelolaan 

sumber daya kelautan adalah: (1) Adanya konflik pemanfaatan 

wilayah laut dan pesisir antarsektor akibat kurangnya pengendalian 

dalam pemanfaatan ruang pesisir; (2) Peningkatan pencemaran yang 

mengancam keberlanjutan ekosistem; (3) Belum memadainya sarana 

dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan 

cakupan pengawasan di wilayah perairan serta lemahnya penegakan 

hukum; (4) Belum memadainya sarana prasarana dasar karena kurang 

memadainya transportasi penghubung antarpulau, serta masih 

tradisionalnya kegiatan ekonomi masyarakat; dan (5) Terbatasnya riset 

teknologi kelautan dan penerapannya, serta kurang memadainya 

diseminasi hasil riset kepada masyarakat dan dukungan pengembangan 

SDM. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sumber 

daya kelautan adalah: (1) Pengembangan dan pengelolaan wilayah laut 

dan pesisir serta pulau-pulau kecil secara terpadu; (2) Perencanaan 

penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta zonasi 

wilayah; (3) Pengelolaan kawasan konservasi perairan; (4) 

Peningkatan pengawasan di wilayah perairan melalui peningkatan 

sarana dan prasarana pengawasan dan kerja sama dengan institusi lain; 

(5) Peningkatan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil, termasuk 

peningkatan akses dari/ke pulau-pulau kecil; (6) Peningkatan 
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perekonomian pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan 

pemberdayaan masyarakat pesisir; dan (7) Peningkatan penerapan 

hasil riset. 

12.7 PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI IKLIM DAN 

BENCANA ALAM SERTA KAPASITAS ADAPTASI DAN 

MITIGASI PERUBAHAN IKLIM 

Kebijakan 

Kebijakan umum dalam upaya peningkatan kualitas dan 

kecepatan penyampaian  informasi iklim, cuaca, dan bencana alam, 

serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah untuk 

mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan 

iklim dan pengelolaan resiko bencana alam secara cepat, tepat, dan 

akurat. Perhatian terutama ditujukan untuk wilayah-wilayah yang 

rentan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim. 

Selanjutnya, kebijakan peningkatan kualitas informasi iklim dan 

bencana alam diarahkan untuk: (1) Peningkatan akurasi, kecepatan, 

dan jangkauan penyampaian informasi dengan menambah dan 

membangun jaringan observasi, telekomunikasi, dan sistem kalibrasi; 

(2) Pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; dan (3) 

Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan dalam 

pengelolaan sistem informasi. Di samping itu, dalam upaya 

penguasaan dan pengelolaan resiko bencana, terutama diarahkan pada: 

(1) Upaya pengintegrasian pengurangan resiko bencana; (2) 

Peningkatan kemampuan tanggap darurat; dan (3) Percepatan 

pemulihan di wilayah pascabencana. 

Sementara itu, kebijakan peningkatan adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim diarahkan untuk: (1) Internalisasi upaya mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim di seluruh sektor dan daerah; (2) 

Inventarisasi gas rumah kaca dan pemantauan perubahan iklim; (3) 

Penyusunan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak 
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perubahan iklim; (4) Peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam 

penanganan perubahan iklim; (5) Penyusunan instrumen kebijakan 

tentang perubahan iklim; dan (6) Pengembangan penelitian dan 

inovasi teknologi untuk penurunan gas rumah kaca. 

Hasil Pelaksanaan 

Hasil yang dicapai melalui upaya peningkatan kualitas informasi 

iklim dan bencana alam serta penanganan bencana peningkatan 

kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai berikut:   

Terkait dengan isu perubahan iklim, telah diterbitkan Perpres 

No.61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas 

Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No.71/2011 tentang 

Inventarisasi GRK, sebagai pedoman penurunan emisi di lima sektor 

utama dan pemantauan penurunan emisi. Selanjutnya, Perpres 

No.61/2011 mengamanatkan setiap provinsi untuk menyusun Rencana 

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai 

dengan karakteristik dan kemampuan daerah masing-masing. Pada 

tahun 2012, telah dilaksanakan sosialisasi kedua Perpres tersebut, 

pendampingan penyusunan RAD-GRK, dan penerbitan pedoman 

penyusunan RAD-GRK melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam 

Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Lingkungan 

Hidup. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2013, sebanyak 32 

provinsi telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang RAD-GRK, 

dan sedang berlangsungnya kegiatan sosialisasi Sistem Pemantauan, 

Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD-GRK. Selain itu, upaya 

adaptasi terhadap perubahan iklim terus ditingkatkan seiring dengan 

upaya mitigasi. Saat ini tengah disusun Rancangan Rencana Aksi 

Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang merupakan 

pedoman untuk melaksanakan aksi adaptasi terhadap perubahan iklim.  

Terkait pelaksanaan RAN-GRK dari sektor kehutanan dan lahan 

gambut telah disusun rancangan Strategi Nasional Reducing Emission 

from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+). Untuk 
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tingkat daerah, telah disusun pula RAD GRK sektor kehutanan dan 

lahan gambut dan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) 

REDD+. Dalam rangka mempersiapkan lembaga pengelola REDD+ 

telah dikeluarkan Perpres No.25/2011 tentang Satgas REDD yang 

diperpanjang hingga Juni 2013. 

Dalam rangka mengkoordinasikan dukungan mitra internasional 

untuk penanganan perubahan iklim, maka pada tahun 2009 

dibentuklah Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Pada 

tahun 2012, ICCTF telah mendanai kegiatan di bidang energi, kegiatan 

berbasis lahan (kehutanan dan pertanian), dan adaptasi serta resiliensi 

terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2013, ICCTF mendanai tiga 

proyek baru di bidang lahan gambut terdegradasi berkelanjutan, kajian 

kerentanan perubahan iklim di sektor kesehatan, dan pengelolaan 

hutan rakyat.  

Selanjutnya, terkait upaya peningkatan peringatan dini cuaca, 

telah mencapai hasil antara lain: (1) Peningkatan kecepatan 

penyampaian informasi cuaca, dimana informasi prediksi terjadinya 

cuaca ekstrim tahun 2010 membutuhkan selama dua jam,  namun 

pada tahun 2012 kejadian cuaca ekstrim sudah dapat diiformasikan 

tiga jam sebelum terjadinya cuaca ekstrim; (2) Deteksi kejadian cuaca 

ekstrim, hingga tahun 2012 telah dibangun perangkat kerja 

pendukung, yaitu sistem radar cuaca sebanyak 28 sistem dan Auomatic 

Weather Station (AWS) di 167 lokasi; (3) Peningkatan jumlah provinsi 

yang memperoleh prakiraan cuaca skala kabupaten melalui media 

elektronik dan cetak lokal dengan tingkat akurasi 80  persen, dari 23 

provinsi di tahun 2011 menjadi 27 provinsi di tahun 2012 (pada tahun 

2013 ditargetkan dicapai 30 provinsi); (4) Peningkatan jumlah provinsi 

yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala 

kabupaten dengan tingkat akurasi 80  persen, dari 21 provinsi di tahun 

2011 menjadi 25 provinsi di tahun 2012 (pada tahun 2013 ditargetkan 

dicapai 29 provinsi); (5) Meningkatnya jumlah bandara yang 

memperoleh pelayanan informasi cuaca penerbangan untuk take off 
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and landing dengan tingkat akurasi 100  persen, dari 15 bandara di 

tahun 2011 menjadi 21 bandara di tahun 2012 (pada tahun 2013 

ditargetkan dicapai 25 bandara); (6) Meningkatnya jumlah bandara 

yang memperoleh pelayanan informasi cuaca untuk rute penerbangan  

dengan tingkat akurasi 80  persen, dari 25 bandara di tahun 2011 

menjadi 30 bandara di tahun 2012 (pada tahun 2013 ditargetkan 

dicapai 35 bandara di tahun 2013); (7) Meningkatnya jumlah 

pelabuhan yang memperoleh informasi cuaca maritim dan prakiraan 

tinggi gelombang laut dengan tingkat akurasi 80 persen, dari 86 

pelabuhan di tahun 2011 menjadi 99 pelabuhan di tahun 2012 (pada 

tahun 2013 ditargetkan dicapai 110 pelabuhan).  

Terkait dengan upaya peningkatan peringatan dini iklim, telah 

mencapai hasil antara lain: (1) Persentase kemajuan pembangunan 

sistem informasi peringatan dini iklim ekstrim (CEWS) yang dibangun 

telah mengalami peningkatan dari 40  persen pada tahun 2012 menjadi 

82  persen pada tahun 2013. Terkait dengan pembangunan CEWS, 

hingga tahun 2012 telah dibangun Automatic Rain Gauge sebanyak 

125 pos pengamatan dan AWS sebanyak 192 pos pengamatan di 

seluruh Indonesia, pembangunan satu unit wall display, dan 

pembangunan AWS center di kantor pusat BMKG Jakarta, serta 

pembuatan dokumen roadmap CEWS; (2) Pembuatan peta/atlas banjir 

di 31 kabupaten/kota di lima provinsi dan penyusunan peta kekeringan 

di 11 provinsi di Indonesia; (3) Penyelenggaraan Sekolah Lapang 

Iklim (SLI) di 18  provinsi; (4) Pembangunan sistem monitoring 

agroklimat otomatis (Automatic Agroklimat Weather Station-AAWS) 

79 lokasi di wilayah sentra pangan dan pos pengamatan utama 

pembangunan; (5) Penyusunan peta kerentaan perubahan iklim untuk 

12 provinsi; dan (6) pengukuran GRK pada sepuluh Provinsi. 

Kemudian, terkait dengan upaya peningkatan peringatan dini 

gempa dan tsunami, telah mencapai hasil antara lain: (1) Hingga tahun 

2012, telah terpasang dan beroperasi 205 Digital Video Broadcast  

untuk mendiseminasikan informasi gempa dan tsunami; (2) 



12-54 BAB 12 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

Pemasangan sirine tsunami sebanyak 33 unit sirine; (3) Dengan 

dibangunnya Ina TEWS, waktu untuk mengolah data sekaligus 

menyebarkan informasinya kepada masyarakat dapat dipertahankan 

selama lima menit; dan (4) hingga tahun 2012, telah terpasang dan 

beroperasi  akselerograph di 247 lokasi dan intensity meter di 38 

lokasi, untuk mendukung perencanaan tata ruang dan kebencanaan 

dikembangkan wahana informasi dalam bentuk peta goncangan. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan 

kualitas informasi iklim dan bencana serta kapasitas adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim adalah: (1) Pemahaman dan kapasitas 

pemanfaatan info secara dini masih belum optimal. Diperlukan 

peningkatan kualitas dan kuantitas data dan penyediaan sistem 

informasi yang cepat, tepat, dan akurat dalam rangka mendukung 

penanganan perubahan iklim dan bencana alam; (2) Ketersediaan 

teknologi instrumentasi untuk penyampaian informasi masih rendah. 

Diperlukan penambahan sebaran peralatan observasi dan kalibrasi, 

metoda diseminasi informasi peringatan dini gempa dan potensi 

tsunami, cuaca dan iklim ekstrim, serta produk informasi meteorologi 

klimatologi kualitas udara dan geofisika lainnya kepada masyarakat. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

dan jangkauan sistem informasi dini cuaca dan iklim ekstrim adalah: 

(1) Peningkatan akurasi, kecepatan, dan jangkauan penyampaian 

informasi ke seluruh wilayah Indonesia (sampai dengan tingkat 

kecamatan), dengan menambah dan membangun jaringan observasi, 

telekomunikasi, dan sistem kalibrasi; (2) Pendirian Pusat Basis Data 

dan informasi yang terintegrasi; dan (3) Peningkatan kapasitas SDM 

dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sistem informasi. 

Disamping itu, dalam upaya peningkatan upaya penurunan emisi GRK 

dan peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, 

diarahkan pada penurunan emisi GRK melalui implementasi dari 
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RAN/RAD-GRK beserta penguatan monitoring dan evaluasinya, 

peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam penanganan perubahan 

iklim, dan pengembangan penelitian dan inovasi teknologi untuk 

penurunan gas rumah kaca. 
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BAB 13  
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN 

PEMBANGUNAN NASIONAL 

Sistem pendukung manajemen pembangunan diarahkan untuk 

mempertajam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai 

amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2010-2014. Dalam pelaksanaan Sistem Pendukung 

Manajemen Pembangunan Nasional dibutuhkan perencanaan 

pembangunan, ketersediaan data dan informasi statistik, serta 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 Dalam bidang perencanaan pembangunan pada tahun 2012 

telah diselesaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 

yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan. Dalam dokumen tersebut disusun perencanaan 

pembangunan nasional yang memberikan arahan yang jelas dan 

terukur bagi proses pembangunan melalui pilihan prioritas dengan 

memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Dalam kerangka 

manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan yang baik 

memiliki arti penting bagi keberhasilan pembangunan secara 

keseluruhan, karena terdapat fungsi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja 

yang saling terkait. 
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Dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang baik 

diperlukan ketersediaan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

terkini, sehingga dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi 

keberhasilan pembangunan guna perencanaan pembangunan 

selanjutnya.  Hal ini akan terwujud apabila penyelenggaraan kegiatan 

statistik mampu menyajikan data yang berkualitas.  

Data dan informasi statistik yang disajikan secara resmi 

digunakan sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, 

pemantauan, dan evaluasi, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, akademisi, swasta, dan pengusaha. Ketersediaan 

data dan informasi statistik baik tingkat nasional maupun tingkat 

wilayah pemerintahan terkecil diperlukan untuk pengembangan 

potensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dengan 

menentukan sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Disamping tersedianya perencanaan yang didukung oleh data 

dan statistik yang andal, salah satu keberhasilan pembangunan 

ditentukan oleh sistem pengadaan barang dan jasanya. Pelaksanaan 

kegiatan pembangunan harus efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, 

peran sistem pengadaan barang dan jasa sangat penting, utamanya 

dalam upaya efisiensi belanja negara, penciptaan iklim persaingan 

usaha yang sehat, pencegahan korupsi, transparansi, dan 

akuntabilitas publik. 

13.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Kebijakan 

Kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional 

dilakukan melalui perumusan rencana pembangunan tahun 2013 

serta penguatan proses perencanaan melalui peningkatan kualitas 

keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya 

penguatan hubungan kelembagaan perencanaan. Penguatan tersebut 
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mencakup proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan 

rencana, pemantauan dan evaluasi.  

Hasil Pelaksanaan 

Dalam bidang perencanaan pembangunan nasional, telah 

disusun RKP untuk tahun 2013 yang telah yang ditetapkan melalui 

Perpres No.54/2012 pada tanggal 14 Mei 2012. Penyusunan 

dokumen RKP 2013 dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari 

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 

termasuk Pra-Rakorbangpus, Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan tingkat Provinsi, Forum Konsultasi Publik dengan 

organisasi masyarakat sipil, akademisi, asosiasi profesi dan media, 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional 

(Musrenbangnas) baik Pra-Musrenbangnas maupun Pasca-

Musrenbangnas, serta rapat-rapat lainnya di tingkat teknis. 

Selanjutnya, dokumen RKP 2013 akan menjadi arah kebijakan 

pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada 

tahun 2013. 

Tema RKP 2013, adalah Memperkuat Perekonomian 

Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. 

Dalam tema tersebut mengandung unsur-unsur untuk memperkuat 

daya saing, daya tahan ekonomi, dan stabilitas sosial dan politik. 

Tema RKP tersebut merupakan rangkaian dari RKP sebelumnya dan 

akan menjadi landasan bagi penyusunan RKP 2014 yang merupakan 

tahun terakhir dari RPJMN 2010-2014. 

 Untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan 

terhadap dokumen RKP 2013, telah ditetapkan indikator kinerja 

utama berupa tingkat kepuasan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan RKP 2013. Dari hasil pengukuran terhadap indikator 

tersebut yang ditargetkan cukup baik, ternyata telah melebihi target 

yang ditetapkan, yaitu nilai indikator menunjukkan bahwa pemangku 

kepentingan berpendapat baik dalam kinerja penyusunan RKP 2013.  
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi 

semakin kompleks dari waktu ke waktu. Oleh karena itu dibutuhkan 

peningkatan kualitas rencana pembangunan. Permasalahan pokok 

yang ada saat ini adalah belum berjalannya beberapa hal sesuai 

dengan yang diharapkan, antara lain: (1) Integrasi, sinkronisasi, dan 

sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi 

pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (2) Koordinasi 

antarpelaku pembangunan; (3) Keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) 

Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan; serta (5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan. Permasalahan tersebut mengakibatkan 

kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan 

menjadi tidak optimal pelaksanaannya. 

Beberapa langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk 

mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih baik, 

antara lain: (1) Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana 

pembangunan, termasuk penentuan sasaran atau target-target yang 

lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan 

lingkungan strategis nasional dan internasional; (2) Meningkatkan 

kompetensi sumber daya manusia perencana agar dapat cepat 

tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini terhadap 

perubahan lingkungan strategis nasional maupun internasional 

sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam 

memecahkan persoalan pembangunan nasional; dan (3) Melanjutkan 

reformasi birokrasi dengan fokus dan konsisten pada pengembangan 

manajemen kinerja sesuai dengan roadmap yang telah disusun.  



 

 

BAB 13 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 13-5 

 

13.2 PEMBANGUNAN STATISTIK 

Kebijakan 

Pembangunan di bidang statistik diarahkan untuk penyediaan 

dan penyajian data dan informasi statistik yang akurat, serta mudah 

diakses dan murah. Kebijakan yang akan ditempuh agar sasaran 

dapat terwujud dengan baik, adalah meningkatkan kesadaran 

responden, koordinasi antarinstansi, kualitas dan keragaman data, 

serta kualitas SDM statistik.  

Peningkatan kesadaran responden dilakukan, melalui: (1) 

Memperbaiki kemitraan dan komunikasi dengan penyedia data; (2) 

Meningkatkan frekuensi sosialisasi akan arti penting dan kegunaan 

statistik serta kegiatan-kegiatan statistik; (3) Meningkatkan 

kemampuan komunikasi petugas pengumpul data; (4) 

Mengefektifkan kegiatan survei-survei berbasis perusahaan. 

Peningkatan koordinasi antarinstansi dilaksanakan, melalui: 

(1) Analisis kebutuhan dan ketersediaan data; (2) Sosialisasi melalui 

Forum Masyarakat Statistik; dan (3) Meningkatkan koordinasi 

dengan penyelenggara statistik sektoral (instansi terkait). 

Peningkatan kualitas dan keragaman data, melalui langkah-

langkah: (1) Memperbaiki kerangka sampel survei, baik yang 

berbasis rumah tangga maupun perusahaan; (2) Memperbaiki peta 

wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi; (3) 

Mengembangkan desain survei untuk statistik wilayah kecil; (4) 

Memperluas tingkat penyajian hasil survei seoptimal mungkin 

(sampai tingkat wilayah administrasi terkecil); (5) Meningkatkan 

koordinasi penyusunan statistik sektoral di daerah; (6) Melaksanakan 

keterpaduan kegiatan statistik; dan (7) Melakukan reviu terhadap UU 

No.16/1997 tentang Statistik beserta peraturan perundangan 

pelaksanaannya. 
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Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM statistik dilakukan, 

melalui: (1) Meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru 

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; (2) Meningkatkan kualitas sumber 

daya tenaga fungsional statistisi dan pranata komputer; dan (3) 

Memperbaiki sistem penerimaan dan penempatan aparatur 

pemerintah di bidang statistik pada semua level dengan 

memperhatikan alokasi yang seimbang baik di pusat maupun daerah. 

Hasil Pelaksanaan 

Pembangunan bidang statistik, hasil-hasil yang telah dicapai 

selama kurun waktu 2011 hingga pertengahan 2013, antara lain, 

kegiatan statistik periodik, kegiatan statistik rutin, dan kegiatan 

statistik spesifik berdasarkan tujuan tertentu. 

Pada tahun 2011, telah dilaksanakan beberapa kegiatan 

perstatistikan yang bersifat periodik (berkala), yaitu (1) Lanjutan 

kegiatan Sensus Penduduk (SP) 2010, dengan melakukan analisis 

tematik yang memanfaatkan Sistem Informasi Geografis terhadap 

data hasil SP 2010; (2) Pendataan Potensi Desa, guna menyediakan 

data bagi penyusunan statistik wilayah kecil (small area statistics); 

dan (3) Kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial, untuk 

memperbarui informasi tentang kehidupan sosial ekonomi rumah 

tangga sasaran.  

Kegiatan pendataan statistik yang dilaksanakan pada tahun 

2012 adalah: (1) Pelaksanaan rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 

2013 (ST2013), meliputi Gladi Bersih, Updating Direktori 

Perusahaan Pertanian, Kajian Batas Minimum Usaha, Persiapan 

Publisitas, dan Persiapan ST2013; (2) Survei Biaya Hidup 2012 

(SBH 2012), untuk menjaga dan meningkatkan kualitas indeks harga 

konsumen (IHK), dengan memperbaharui diagram timbang IHK 

dengan memperluas cakupan wilayah, penduduk/rumah tangga, dan 

jumlah barang/jasa. SBH 2012 dilaksanakan di 82 kota besar di 

seluruh Indonesia yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota 
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besar lainnya; (3) Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar 

Petani (NTP), agar kualitas penghitungan indeks harga yang diterima 

petani, indeks harga yang dibayar petani, dan NTP tetap terjaga; dan 

(4) Survei Demografi Kesehatan Indonesia, bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang rinci mengenai penduduk, keluarga 

berencana dan kesehatan bagi pembuat kebijakan dan pengelola 

program kependudukan dan kesehatan. 

Hingga pertengahan 2013, telah dilaksanakan ST2013 yang 

memasuki tahun pelaksanaan kegiatan utama pada bulan Mei 2013, 

yang meliputi beberapa kegiatan yaitu: (1) Publisitas pelaksanaan 

ST2013, bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas 

bahwa data/informasi statistik pertanian makin dibutuhkan sebagai 

salah satu indikator dalam pembangunan nasional, sehingga dapat 

mempermudah proses pengumpulan data; (2) Pelaksanaan dan 

pengolahan pencacahan lengkap, yang diawali dengan updating 

rumah tangga pertanian; (3) Monitoring kualitas ST2013, untuk 

menjamin pelaksanaan lapangan berjalan dengan baik dan sesuai 

prosedur, serta mengurangi nonsampling error; (4) Post 

Enumeration Survey pencacahan lengkap, yang dilaksanakan pada 

bulan Juni 2013 untuk mengetahui tingkat ketelitian cakupan dan 

isian pada pelaksanaan ST2013; serta (5) Pelaksanaan Survei 

Pendapatan Petani, untuk memperoleh data karakteristik sosial, 

demografi, dan sumber pendapatan rumah tangga petani.  

Dalam rangka menjaga kesinambungan ketersediaan data, 

beberapa kegiatan pendataan statistik rutin dilakukan, yaitu: (1) 

Survei Tenaga Kerja Nasional, untuk  menyediakan data pokok 

ketenagakerjaan; (2) Survei Sosial Ekonomi Nasional untuk 

menyediakan data kemiskinan dan konsumsi rumah; (3) Survei 

Harga Produsen, Survei Harga Perdagangan Besar, Survei Harga 

Konsumen, dan Survei Harga Pedesaan, dalam upaya mengantisipasi 

fluktuasi harga yang terjadi di pasaran; (4) Survei Industri Besar dan 

Sedang, Kompilasi Data Ekspor dan Impor, Survei Bidang 
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Pariwisata, dan data lainnya yang hasilnya digunakan untuk 

menghitung Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional 

Bruto; dan (5) Pengembangan kegiatan analisis statistik dasar dan 

lintas sektor serta penyusunan berbagai neraca seperti neraca 

regional, produksi, konsumsi, dan sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 

adalah: (1) Sensus Perusahaan Penggilingan Padi, untuk mengetahui 

keberadaan dan jumlah produksi beras dalam waktu satu tahun; (2) 

Survei Konversi Gabah ke Beras, guna tersedianya data besaran 

angka konversi gabah ke beras yang akurat dan terkini untuk bahan 

penghitungan produksi beras nasional; dan (3) Survei Konsumsi 

Beras, untuk mendapatkan data tentang konsumsi beras per kapita. 

Hingga pertengahan 2013, pelaksanaan kegiatan pendataan 

meliputi: (1) Survei Indeks Demokrasi Indonesia, untuk 

mendapatkan perangkat penilaian yang sistematis dan obyektif 

mengenai pelaksanaan demokrasi serta mengidentifikasi tingkat 

pelaksanaan demokrasi; (2) Survei Dampak Krisis Bidang 

Ketenagakerjaan, guna menyediakan data monitoring dampak krisis 

global terhadap ketenagakerjaan di Indonesia pascapertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang positif sejak krisis 1998; dan (3) Studi 

Pengukuran Tingkat Kebahagiaan, yang dipandang sebagai indikator 

strategis karena mampu menggambarkan dinamika sosial terkait 

tingkat kebahagiaan penduduk yang sangat terkait dengan 

karakteristik sosial ekonomi lainnya. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan bidang statistik telah menunjukkan kemajuan 

yang berarti dan ikut memberikan kontribusi nyata dalam 

mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan nasional. Namun 

masih terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain rendahnya 

kesadaran responden, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, 

serta terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang statistik.  
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Rendahnya kesadaran responden rumah tangga, perusahaan, 

dan lembaga yang menjadi sumber data, baik dalam memberikan 

informasi yang benar maupun pada rendahnya respon rate dari 

kegiatan statistik, menyebabkan kualitas data menjadi berkurang. 

Koordinasi antarinstansi yang belum optimal, menyebabkan 

duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama statistik 

kabupaten/kota. Hal ini berdampak pada kurang efisiennya 

penggunaan anggaran. Di sisi lain, banyak kebutuhan pengguna data 

yang belum terpenuhi. 

Permasalahan lainnya adalah belum terpenuhinya peningkatan 

kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk 

data mikro (individu). Kebutuhan ini muncul sebagai akibat dari 

implementasi kebijakan otonomi daerah serta kebutuhan target 

group beberapa program yang memerlukan data individu.  

Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM di bidang statistik 

bermula dari cepatnya pemekaran wilayah, sehingga mengakibatkan 

belum memadainya perwakilan pemerintah di bidang statistik pada 

wilayah-wilayah administrasi baru. Dengan terbatasnya jumlah SDM 

yang ada dan minimnya formasi baru, terutama di Wilayah Indonesia 

Bagian Timur, pemenuhan  kebutuhan data di wilayah tersebut 

menjadi terhambat. 

Rencana pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan 

informasi statistik nasional direncanakan dilakukan melalui program 

teknis statistik, yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi 

Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja bagi 

institusi penyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun 

daerah. 

Tindak lanjut ke depan yang akan ditempuh dalam rangka 

pembangunan di bidang statistik adalah: (1) Mengupayakan 

pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di 

semua lembaga pemerintah maupun swasta, dalam penyetaraan 
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pengetahuan tentang statistik sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pembangunan statistik; (2) Mengupayakan 

peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan 

statistik. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan 

kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat 

tergantung pada jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber 

data; (3) Mengupayakan terselenggaranya kegiatan statistik yang 

efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima 

dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan 

pemutakhiran; dan (4) Mengupayakan peningkatan kemampuan 

pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan 

menyajikan data dan informasi statistik. Kompetensi SDM pelaksana 

kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan 

informasi statistik yang dihasilkan. 

13.3 PENGADAAN BARANG DAN JASA 

Kebijakan 

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan 

nasional secara efektif agar dapat mencapai sasaran pembangunan 

sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, diperlukan 

sistem pengadaan barang/jasa yang memadai. Untuk itu, dilakukan 

beberapa upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, langkah-langkah kebijakan yang 

ditempuh pada tahun 2012-2013 diarahkan untuk: (1) 

Menyusun/menyempurnakan kebijakan dan standar prosedur di 

bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Meningkatkan 

kapasitas dan profesionalisme SDM dalam bidang pengadaan 

barang/jasa melalui perumusan dan penyusunan strategi, dan 

pembinaan SDM di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (3) 

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses 

pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi penerapan sistem e-

procurement; (4) Mencegah dan mendorong pengungkapan 
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penyimpangan pengadaan, melalui pemberian bimbingan teknis, 

advokasi, dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa 

pemerintah; dan (5) Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan 

dengan membangun dan melaksanakan whistleblowing system di 

bidang pengadaan barang/jasa. 

Hasil Pelaksanaan 

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan di bidang pengadaan 

barang/jasa pemerintah, hasil-hasil yang telah dicapai antara lain: (1) 

Penerbitan Perpres No.70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 

No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan (2) 

Penerbitan Perpres No.84/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua 

dan Provinsi Papua Barat.  

Sebagai tindak lanjut terbitnya Perpres No.70/2012, telah 

diterbitkan: (1) Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) No.13/2012 tentang Rencana Umum Pengadaan; 

(2) Perka LKPP No.14/2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 

No.70/2012; (3) Perka LKPP No.15/2012 tentang Standar Dokumen 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (4) Perka LKPP No.17/2012 

tentang E-Purchasing; dan (5) Perka LKPP No.18/2012 tentang E-

Tendering. Selain itu, Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah telah diterbitkan sebanyak 32 dokumen.  

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme 

SDM dalam bidang pengadaan barang/jasa, hasil-hasil yang telah 

dicapai antara lain: (1) Hingga Mei 2013, penyelenggaraan ujian 

sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa telah menghasilkan 

sebanyak sekitar 222 ribu ahli pengadaan; (2) PermenPAN dan RB 

No.77/2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. Dengan telah diterbitkannya peraturan 

tersebut, diharapkan profesionalisme SDM pengelola pengadaan 

barang/jasa pemerintah akan meningkat, sejalan dengan telah adanya 
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pengakuan profesi dan jenjang karir yang jelas; (3) Peraturan 

Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No.1/2013 dan No.14/2013 

tentang Ketentuan Pelaksanaan PermenPAN dan RB No.77/2012 

tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; dan (4) Penataan kelembagaan pelaksana pengadaan, 

melalui pembentukan organisasi yang permanen dan fokus 

menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional 

yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) di instansi pusat/daerah. 

Pedoman pembentukan ULP ditetapkan melalui Perka LKPP 

No.5/2012 tentang ULP. Pada tahun 2013, difasilitasi pembentukan 

ULP percontohan di sepuluh instansi pusat/daerah.  

Dalam rangka peningkatan penggunaan teknologi informasi 

dalam proses pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi penerapan 

sistem e-procurement, hingga Juni 2013, hasil-hasil yang telah 

dicapai antara lain: (1) Telah terbentuk 573 Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik (LPSE) di 33 provinsi, melayani 731 instansi dan 

sekitar 306 ribu penyedia terdaftar; (2) Meningkatnya realisasi 

jumlah paket dan nilai pengadaan yang dilelang secara elektronik 

efisiensi penggunaan anggaran pengadaan dari tahun ke tahun (Tabel 

13.1); (3) Terbangunnya sistem aplikasi e-catalogue untuk kendaraan 

bermotor, internet service provider, alat dan mesin pertanian, serta 

obat generik; (4) Perluasan penerapan e-procurement melalui lelang 

100 persen secara e-procurement (e-tendering dan e-purchasing) 

baik di pusat maupun di daerah, sesuai Inpres No.1/2013 tentang 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013; dan (5) 

Meningkatnya kualitas layanan e-procurement di LPSE melalui 

penerapan Service Level Agreement (SLA) dalam pengelolaan 

teknologi informasi dan ISO 27001 tentang Standar Keamanan 

Informasi. Hingga akhir bulan Mei 2013, 369 LPSE di instansi 

pusat/daerah telah berkomitmen menerapkan SLA. 



 

 

BAB 13 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL 13-13 

 

TABEL 13.1 

CAPAIAN IMPLEMENTASI PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK TAHUN 2009-2013 
 

No Indikator Satuan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Realisasi paket 

pengadaan melalui 

LPSE 

paket 1.724 6.397  24.475 91.405 44.827 

2. Nilai pengadaan 

melalui LPSE 
miliar 3.372 13.424 53.786 150.502 86.671 

3. Efisiensi anggaran  

(selisih pagu 

anggaran dengan 

hasil lelang) 

miliar 518,9 1.386 4.474 16.694 4.786 

4. Persentase  

penghematan 

anggaran 

persen 16,5 10,7 11,7 11,6 7,6 

 

Sumber: LKPP, data per minggu pertama Juni 2013 
 

Dalam rangka mencegah dan mendorong pengungkapan 

penyimpangan pengadaan, dilakukan bimbingan teknis, advokasi, 

dan bantuan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. Hingga 

Maret 2013, hasil yang telah dicapai dari kegiatan tersebut, adalah: 

(1) Pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa 

pemerintah di 24 instansi pusat/daerah, dalam bentuk konsultasi 

pengadaan melalui telepon/sms, konsultasi tatap muka, dan email 

sebanyak 2.280 layanan; (2) Penanganan pengaduan dan pemberian 

114 rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan 

barang/jasa pemerintah di  instansi pusat/daerah; dan (3) 

Penanganan permasalahan sengketa kontrak dan sengketa audit, 

melalui pemberian pelayanan kesaksian ahli sebanyak 75 kasus, 

sedangkan jumlah bantuan, nasehat, dan pendapat hukum yang 

diberikan sebanyak 105 kasus.  

Sasaran yang telah dicapai terkait pelaksanaan whistleblowing 

system dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan di bidang 

pengadaan barang/jasa adalah: (1) Tersedianya whistleblowing 

system di portal pengadaan nasional; (2) Tersedianya 
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whistleblowing system di sembilan lokasi pilot project; dan (3) 

Ditetapkannya pedoman implementasi Whistleblowing System 

melalui Perka LKPP No.7/2012 tentang Whistleblowing System 

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan pengadaan 

barang/jasa pemerintah adalah masih adanya ketidakselarasan 

peraturan pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundangan 

sektoral lainnya, misalnya peraturan di bidang keuangan daerah, 

serta kepastian hukum yang lemah akibat belum adanya 

pengaturan/regulasi yang dapat memberikan kekuatan memaksa 

maupun kedudukan hukum yang lebih kuat terhadap peraturan 

perundangan lainnya yang terkait.  

Selain itu, permasalahan lain adalah rendahnya 

profesionalitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Hal tersebut ditandai dengan masih adanya benturan kepentingan 

para pihak pengadaan, jumlah dan distribusi SDM pengadaan yang 

belum memadai, kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan 

yang beragam,  serta pelaksanaan pengadaan yang tidak terfokus 

karena pelaksana masih merangkap jabatan/kegiatan lain dan 

seringkali ditunjuk secara adhoc (dapat berganti setiap tahun). 

Masalah lain adalah masih banyaknya kasus penyimpangan 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang ditangani oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun ditemukan oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Temuan 

KPK, 70 persen kasus korupsi pengadaan barang/jasa yang 85 

persen diantaranya melibatkan 17 gubernur dan 150 bupati/walikota. 

Sedangkan temuan BPKP sejak tahun 2003 adalah 3.423 kasus 

korupsi pengadaan barang/jasa. 

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka mendukung 

pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014 di bidang pengadaan 
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barang/jasa, antara lain: (1) Penyempurnaan aturan dan kebijakan 

pengadaan barang/jasa yang mengikuti perkembangan pengadaan 

barang/jasa sesuai kebutuhan pemangku kepentingan, dan 

melakukan kajian yang mendukung penyempurnaan aturan dan 

kebijakan pengadaan barang/jasa; (2) Harmonisasi peraturan 

pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundang-undangan 

sektoral lainnya; (3) Implementasi jabatan fungsional pengelola 

pengadaan barang/jasa pemerintah di instansi pusat/daerah; (4) 

Operasionalisasi ULP di instansi pusat/daerah; (5) Optimalisasi 

penerapan e-procurement melalui standardisasi LPSE serta 

pembinaan pengelolaan LPSE; (6) Optimalisasi implementasi sistem 

monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

online; (7) Optimalisasi implementasi Whistleblowing System 

pengadaan barang/jasa pemerintah; dan (8) Optimalisasi portal 

konsultansi LKPP. 
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BAB 14  
PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN 

14.1 PEMBANGUNAN WILAYAH NASIONAL 

Pembangunan wilayah nasional diarahkan pada pemerataan 

pembangunan di seluruh wilayah dengan mengoptimalkan potensi, 

keunggulan, dan daya dukung masing-masing wilayah. Disamping itu, 

pembangunan wilayah diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan 

antardaerah disertai dengan perbaikan distribusi manfaat pertumbuhan 

yang adil dan proporsional. 

Kebijakan 

Kebijakan pembangunan wilayah tahun 2012 dan 2013 

meliputi: (1) Mendorong percepatan pembangunan wilayah 

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan 

tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali 

dan Sumatera; (2) Pembangunan kawasan strategis dan daerah 

berpotensi cepat tumbuh di luar Jawa dan penguatan konektivitasnya 

dengan pusat-pusat pertumbuhan melalui pelaksanaan Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); 

(3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun perbatasan 

antara lain dengan percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat, 

Papua, dan Nusa Tenggara Timur; (4) Pengarusutamaan pengurangan 

kesenjangan serta penanggulangan kemiskinan dengan 
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mengintegrasikan percepatan pembangunan perekonomian dengan 

percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Masterplan 

Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia 

(MP3KI); (5) Peningkatan kapasitas daerah melalui peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi; (6) 

Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah; 

(7) Peningkatan kerja sama antardaerah dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, pengelolaan lingkungan dan tata ruang, dan 

kerja sama ekonomi yang bersifat lintas daerah; (8) Penetapan dan 

fasilitasi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam 

rangka meningkatkan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap 

pelayanan publik di daerah; dan (7) Perbaikan kebijakan belanja 

transfer ke daerah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan 

memperbaiki pola belanja pemerintah daerah ke arah proporsi belanja 

modal lebih besar. 

Hasil Pelaksanaan 

Pencapaian hasil dari berbagai kebijakan pengembangan 

wilayah diantaranya adalah penerbitan 4 Perpres Kawasan Strategis 

Nasional (KSN), 4 Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, penetapan 13 

Perda  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan 163 Perda 

RTRW Kabupaten/Kota, penyusunan Rancangan Perpres RTR 

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/KAPET (Seram, 

Batulicin, dan Khatulistiwa), penyelesaian RTR KAPET (Manado-

Bitung, Sasamba, dan Parepare), penambahan  kriteria wilayah 

kepulauan, perbatasan, dan kemiskinan dalam perhitungan Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan penguatan 

alokasi Dana Otonomi Khusus untuk menunjang percepatan 

pembangunan di wilayah Aceh dan Papua. 

Pemerintah telah menetapkan Program Percepatan 

Pembangunan Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur menjadi 

prioritas pembangunan wilayah dalam RKP 2012.  Dalam hal ini telah 

diselesaikan dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan 
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Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Perpres No.65/2011 yang 

dilaksanakan pada periode tahun 2011-2014. Dalam konteks 

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) telah disusun 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai hasil dari rakorsus P4B tahun 

2012, bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah 

Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara itu dokumen 

serupa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang dalam proses 

penyusunan. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya menjadi acuan 

K/L dalam menyusun rencana program dan kegiatannya, khususnya 

K/L yang terkait langsung dengan pengembangan ekonomi di ketiga 

provinsi tersebut.  

GAMBAR 14.1 

DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 

ADHB MENURUT WILAYAH 

TAHUN 2004 DAN 2012 (PERSEN) 

 

 

 

 

 

 

    Sumber       : Badan Pusat Statistik 

    Keterangan  : ADHB: atas dasar harga berlaku 

Secara umum pengurangan kesenjangan antarwilayah 

menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih seimbang meskipun 

kecepatannya masih lambat. Hal ini terlihat dari distribusi persentase 

PDRB menurut wilayah pada tahun 2004 dan 2012. Wilayah dengan 

peran cenderung meningkat adalah Sumatera dan Sulawesi. Sejalan 

dengan itu, peran Kawasan Timur Indonesia meningkat dari 16,9 

persen pada tahun 2004 menjadi 17,3 persen pada tahun 2012 

(Gambar 14.1). 
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Perkembangan kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh timbal 

balik terhadap persebaran penduduk dan kesejahteraan sosial. Dengan 

luas sekitar 7 persen dari total luas wilayah nasional, wilayah Jawa-

Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi utama harus menampung sekitar 

59,0 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara, Papua 

dengan luas wilayah sekitar 22,0 persen dari total luas wilayah 

nasional hanya menampung kurang dari 2,0 persen penduduk 

Indonesia. Sebaran penduduk ini mengindikasikan tingkat kepadatan 

penduduk yang tidak merata, dan terjadi pemusatan di wilayah-

wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi (Gambar 14.2).    

GAMBAR 14.2 

DISTRIBUSI PENDUDUK, ANGKATAN KERJA, DAN 

TINGKAT KEPADATAN MENURUT WILAYAH  

TAHUN  2012 

 
Sumber: BPS 2012, Diolah 
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integrasi jaringan dan kapasitas pembangkit listrik; (5) 

Meningkatkan integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah; (6) 

Meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, dan pelayanan 

kesehatan; (7) Mengefektifkan program penanggulangan 

kemiskinan; (8) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban 

serta kegiatan ekonomi kawasan perbatasan; (9) Meningkatkan 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi 

bencana alam; dan (10) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 

pemberantasan korupsi. 

Hasil Pelaksanaan 

Kinerja perekonomian wilayah Sumatera secara umum 

menghadapi tekanan pada tahun 2012-2013 akibat tingginya 

ketidakpastian pemulihan krisis ekonomi di kawasan Eropa dan 

Amerika Serikat serta melemahnya permintaan komoditas di pasar 

dunia. Beberapa provinsi penghasil komoditas ekspor utama 

mengalami pelambatan pertumbuhan, seperti Sumatera Utara, Riau, 

dan Sumatera Selatan. Provinsi-provinsi tersebut merupakan 

penghasil utama komoditas sawit, karet, batu bara, dan timah. 

Namun demikian semua provinsi di wilayah Sumatera masih 

mencatatkan pertumbuhan positif berkat masih kuatnya permintaan 

di tingkat domestik. Bahkan beberapa provinsi mengalami 

peningkatan laju pertumbuhan dan tumbuh lebih cepat dari rata-rata 

nasional, seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau (Tabel 

14.1).  

Berkat kinerja pertumbuhannya yang cukup baik, peran 

wilayah Sumatera dalam perekonomian nasional cenderung 

mengalami peningkatan.  Secara keseluruhan peran PDRB wilayah 

Sumatera terus meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2012.  

Provinsi-provinsi yang mengalami peningkatan peran secara 

nasional adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan 

Lampung (Tabel 14.2). 
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TABEL 14.1 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SUMATERA 

ADHK 2000 (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 2013**) 

Aceh -5,5 2,7 5,1 5,2 4,8 

Sumatera Utara 5,1 6,4 6,6 6,2 6,1 

Sumatera Barat 4,3 5,9 6,2 6,4 7,2 

Riau 3,0 4,2 5,0 3,6 1,2 

Jambi 6,4 7,4 8,5 7,4 8,4 

Sumatera Selatan 4,1 5,6 6,5 6,0 6,2 

Bengkulu 5,6 6,1 6,4 6,6 5,5 

Lampung 5,3 5,9 6,4 6,5 5,8 

Bangka Belitung 3,7 6,0 6,5 5,7 6,1 

Kepulauan Riau 3,5 7,2 6,7 8,2 8,3 

Sumatera 3,5 5,6 6,2 5,8 5,4 

NASIONAL 4,8 6,1 6,3 6,3 5,9 

Sumber        :  Badan Pusat Statistik  

Keterangan  :  *)     Angka sementara 
 **)    Angka sangat sementara 

                                         ***) Angka triwulan I, dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya  (year 

  on year) 

                       ADHK : atas dasar harga konstan 

Sektor unggulan wilayah Sumatera, antara lain industri kelapa 

sawit, industri karet dan barang dari karet di Provinsi Sumatera Utara, 

Sumatera Selatan dan Bengkulu; industri pulp dan kertas di Provinsi 

Riau; industri dasar besi dan baja serta industri logam dasar bukan 

besi di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. 

Komoditas kelapa sawit dan karet wilayah ini berperan strategis bagi 

perekonomian nasional sebagai salah satu komoditas ekspor andalan 

di pasar global. Terdapat kaitan yang erat antara kinerja komoditas  

utama tersebut dan penanaman modal yang berlangsung di tingkat 

wilayah. Secara keseluruhan, pada tahun 2012 investasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Sumatera hanya sekitar 

15,5 persen dari total PMDN secara nasional dan Penanaman Modal 

Asing (PMA) sekitar 15,2 persen dari total PMA secara nasional. 
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Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan 

Riau masih menjadi motor penggerak utama dalam menarik investasi 

(Tabel 14.3 dan 14.4). 

TABEL 14.2 

KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH SUMATERA     

ADHB (PERSEN) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010  2011*)  2012**) 

Aceh 1,5 1,5 1,5 1,4 

Sumatera Utara 5,1 5,2 5,2 5,2 

Sumatera Barat 1,6 1,6 1,6 1,6 

Riau 6,4 6,5 6,9 7,0 

Jambi 0,9 1,0 1,1 1,1 

Sumatera Selatan 3,0 3,0 3,0 3,1 

Bengkulu 0,4 0,4 0,4 0,4 

Lampung 1,9 2,0 2,1 2,1 

Bangka Belitung 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kepulauan Riau 1,4 1,4 1,3 1,4 

Sumatera 22,7 23,1 23,6 23,8 
Sumber     :   Badan Pusat Statistik 

Keterangan :    *)  Angka sementara    
                                     **) Angka sangat sementara 

                   ADHB : atas dasar harga berlaku 

TABEL 14.3 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI 

WILAYAH SUMATERA  

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Aceh 2 13 40 26 0,4 4,6 22,5 172,3 

Sumatera Utara 13 78 115 133 139,7 181,1 753,7 645,3 

Sumatera Barat 1 10 43 45 0,2 7,9 22,9 75,0 

Riau 8 45 64 81 251,6 86,6 212,3 1.152,9 

Jambi 2 12 31 30 40,5 37,2 19,5 156,3 

Sumatera Selatan 4 51 99 107 56,8 186,3 557,3 786,4 

Bengkulu 1 11 18 21 1,1 25,1 43,1 30,4 

Lampung 3 31 54 57 32,7 30,7 79,5 114,3 

Bangka Belitung 2 22 48 30 22,4 22,0 146,0 59,2 

Kepulauan Riau 87 86 155 165 230,7 165,7 219,7 537,1 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 
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TABEL 14.4 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI 

WILAYAH SUMATERA  

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Milliar Rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Aceh  1 5 11 19 79,7 40,9 259,4      259,4  

Sumatera Utara  11 41 61 7 2.060,8 662,7 1.673,0    1.673,0  

Sumatera Barat 2 11 22 3 459,0 73,8 1.026,2    1.026,2  

Riau 4 52 51 2 3.386,6 1037,1 7.462,6    7.462,6  

Jambi  3 17 24 - 213,8 223,3 2.134,9    2.134,9  

Sumatera Selatan 4 29 32 11 580,3 1738,4 1.068,9    1.068,9  

Bengkulu  - 2 1 1 - 8,5 -              -   

Lampung 5 32 48 2 549,9 272,3 824,4      824,4  

Bangka Belitung 3 5 4 1 249,3 0,4 514,4      514,4  

Kepulauan Riau  6 28 33 9 240,0 166,9 1.370,4    1370,4  

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi selanjutnya 

membawa peningkatan produktivitas daerah. Hal ini antara lain 

terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 

wilayah Sumatera yang terus meningkat dari tahun 2009 hingga 

2012. Peningkatan PDRB per kapita ini terjadi di semua provinsi di 

wilayah Sumatera. Namun demikian perbaikan ini masih disertai 

dengan tingginya ketimpangan antardaerah. Dalam hal ini PDRB per 

kapita Riau dan Kepulauan Riau jauh di atas provinsi-provinsi 

lainnya (Tabel 14.5). 

Pertumbuhan ekonomi membuka kesempatan kerja bagi 

angkatan kerja di tingkat wilayah. Secara umum jumlah 

pengangguran di wilayah Sumatera cenderung menurun dari tahun 

2009 hingga Februari 2013. Dari sisi kuantitas, jumlah pengangguran 

terbesar berada di Sumatera Utara (Tabel 14.6). 
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TABEL 14.5 

PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH 

SUMATERA ADHB (RIBU RUPIAH) 

TAHUN 2009-2012 
 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Aceh 16.334,7 17.526,3 19.140,5 20.486,2 

Sumatera Utara 18.351,6 21.108,5 23.991,3 26.568,9 

Sumatera Barat 15.996,7 17.926,1 20.177,0 22.208,6 

Riau 55.357,5 62.075,3 72.092,5 79.112,7 

Jambi 14.580,8 17.331,6 19.987,1 22.404,7 

Sumatera Selatan 18.710,0 21.079,8 24.061,1 26.790,9 

Bengkulu 9.678,5 10.797,0 12.209,1 13.682,0 

Lampung 11.797,8 14.193,4 16.630,9 18.611,5 

Kep. Bangka Belitung 19.315,7 21.719,6 24.106,2 26.441,4 

Kepulauan Riau 39.774,0 42.358,6 45.466,5 49.644,3 

Sumber        : Badan Pusat Statistik 
Keterangan :  *)  Angka sementara 
                                 **) Angka sangat sementara 

 ADHB : atas dasar harga berlaku 

TABEL 14.6 

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH 

SUMATERA (RIBU JIWA) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Aceh 173,6  166,3  171,1  164,4  177,8  

Sumatera Utara 521,6  512,8  460,6  413,6  387,9  

Sumatera Barat 172,3  172,1  162,5  147,0  151,3  

Riau 206,5  169,2  185,9  135,6  116,4  

Jambi 69,9  60,1  58,8  56,6  45,9  

Sumatera Selatan 292,2  237,1  228,1  219,8  214,4  

Bengkulu 46,1  35,7  30,5  19,6  19,5  

Lampung 230,9  223,5  201,5  201,3  197,7  

Bangka Belitung 26,8  23,3  19,7  17,1  21,9  

Kepulauan Riau * 52,2  50,7  58,9  52,3  60,7  

SUMATERA 1.792,1  1.650,7  1.577,5  1.427,3  1.395,5  

Sumber:  Badan Pusat Statistik  

Keterangan: Sakernas, Februari (2009-2013)                



14-12 BAB 14 PEMBANGUNAN  BERDIMENSI  KEWILAYAHAN 

 

Pertumbuhan ekonomi wilayah dan terciptanya lapangan kerja 

baru mempunyai andil pada peningkatan kesejahteraan rakyat.  Hal 

ini tercermin pada cenderung menurunnya tingkat kemiskinan di 

wilayah Sumatera.  Sejak tahun 2009 hingga 2012 persentase 

penduduk miskin mengalami penurunan di semua provinsi. Namun 

demikian penurunan lebih cepat masih dibutuhkan di beberapa 

provinsi mengingat tingginya tingkat kemiskinan daerah 

dibandingkan dengan capaian nasional. Di sisi lain, beberapa 

provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan relatif rendah, seperti 

Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau (Tabel 14.7). 

TABEL 14.7 

PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH SUMATERA (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012  2013  

Aceh 21,8  21,0  19,6  18,6  17,6 

Sumatra Utara 11,5  11,3  11,3  10,4  10,1 

Sumatra Barat 9,5  9,5  9,0  8,0  8,1 

Riau 9,5  8,6  8,5  8,0  7,7 

Jambi 8,8  8,3  8,6  8,3  8,0 

Sumatra Selatan 16,3  15,5  14,2  13,5  14,2 

Bengkulu 18,6  18,3  17,5  17,5  18,3 

Lampung 20,2  18,9  16,9  15,6  14,9 

Bangka Belitung  7,5  6,5  5,8  5,4  5,2 

Kepulauan Riau 8,3  8,0  7,4  6,8  6,4 

NASIONAL 14,2  13,3  12,5  11,7  11,4 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari 

capaian pembangunan manusia. Dalam kurun 2009-2011 semua 

provinsi di wilayah Sumatera mengalami peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Secara nasional capaian IPM wilayah 

Sumatera berada pada peringkat menengah, dan capaian cukup 

tinggi adalah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (Tabel 14.8). 
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Kemajuan wilayah salah satunya ditunjang oleh perbaikan 

infrastruktur. Total panjang jalan nasional yaitu 11,6 ribu km pada 

tahun 2011.  Sementara itu suplai energi listrik, infrastruktur wilayah 

penting lainnya, juga cenderung meningkat. Rasio elektrifikasi, 

yakni perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah 

berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga, di wilayah 

Sumatera relatif  baik. Rasio elektrifikasi provinsi di wilayah 

Sumatera berkisar antara 70 hingga 90 persen. 

TABEL 14.8 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH 

SUMATERA 

TAHUN 2009-2011 

Provinsi 
IPM Peringkat 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Aceh 71,3 71,7 72,2 17 17 18 

Sumatera Utara 73,8 74,2 74,6 8 8 8 

Sumatera Barat 73,4 73,8 74,3 9 9 9 

Riau 75,6 76,1 76,5 3 3 3 

Jambi 72,4 72,7 73,3 13 13 13 

Sumatera Selatan 72,6 73,0 73,4 10 10 10 

Bengkulu 72,6 72,9 73,4 12 11 11 

Lampung 70,9 71,4 71,9 21 21 20 

Bangka Belitung 72,6 72,9 73,4 11 12 12 

Kepulauan Riau 74,5 75,1 75,8 6 6 6 

NASIONAL 71,8 72,3 72,8 - - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pembangunan wilayah Sumatera antara lain: (1) 

Kapasitas jaringan pembangkit listrik yang terbatas; (2) Belum 

memadainya pelayanan transportasi, baik secara sistem jaringan 

(intermoda dan multimoda) maupun kapasitas dan kualitasnya dalam 

mendukung konektivitas koridor ekonomi utama maupun dalam 

Kawasan Perhatian Investasi; (3) Belum tuntasnya penetapan batas 
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Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berpotensi menimbulkan 

konflik dalam pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan 

perikanan dengan negara-negara tetangga; (4) Tingginya tingkat 

kerawanan bencana alam; dan (5) Banyaknya provinsi 

kabupaten/kota yang belum memiliki perda tentang RTRW. 

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan wilayah Sumatera antara lain: (1) 

Mengintegrasikan MP3EI ke dalam rencana kerja pemerintah pusat 

dan daerah untuk pengembangan koridor ekonomi Sumatera, 

khususnya terkait tugas dan peran pemerintah; (2) Memantapkan 

koordinasi antara pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha 

dalam penanganan hambatan investasi di daerah; (3) Mempercepat 

penyelesaian RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota di sepanjang koridor 

ekonomi Sumatera; (4) Memantapkan pengendalian dan pemantauan 

pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di koridor ekonomi 

Sumatera; (5) Optimalisasi peran Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang dan KPBPB Batam-Bintan-

Karimun, terutama terkait dengan upaya penyediaan fasilitas ke 

pelabuhan yang bertaraf internasional dan didukung dengan 

percepatan peraturan operasional pengalihan kewenangan dan 

kelembagaan pengusahaan Badan Layanan Umum; (6) Mempercepat 

penuntasan batas ZEE dengan India, Malaysia, dan Thailand; (7) 

Memperkuat pengamanan perairan perbatasan termasuk pulau-pulau 

kecil terluar dan kecamatan di sepanjang pesisir yang berhadapan 

dengan perairan perbatasan negara tetangga, serta mengoptimalkan 

fungsi Sabang, Dumai, Batam, dan Ranai sebagai pusat pelayanan 

kawasan perbatasan dan mendorong pengembangan potensi 

unggulan kawasan; serta (8) meningkatkan kewaspadaan, 

kesiapsiagaan dan antisipasi dalam menghadapi bencana dengan 

pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan penataan ruang 

berbasis mitigasi bencana, dan pengembangan sistem peringatan dini 

(early warning system) bencana dengan memperhatikan karakteristik 

ancaman bencana di daerah bersangkutan. 
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14.3 PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa-Bali tahun 2012 

dan 2013 antara lain: (1) Mempertahankan kinerja pembangunan 

ekonomi sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional; (2) 

Mempertahankan prestasi sebagai lumbung pangan nasional; (3) 

Meningkatkan kapasitas dalam lingkup kerja sama ekonomi 

internasional, termasuk pengembangan kawasan industri, dan 

pelabuhan laut dan udara internasional; (4) Mempertahankan dan 

merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan 

budidaya, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali 

bagian tengah; (5) Meningkatkan standar hidup masyarakat Jawa-

Bali; (6) Mengembangkan sistem jaringan transportasi multimoda 

yang terintegrasi untuk mendukung keterkaitan domestik 

antarwilayah, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan 

pengembangan koridor ekonomi Jawa-Bali; (7) Meningkatkan 

kehandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan 

produksi pangan nasional; (8) Menjaga pasokan energi untuk 

mencukupi kebutuhan wilayah Jawa-Bali; dan (9) Meningkatkan 

kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di 

Pulau Jawa dan Bali. 

Hasil Pelaksanaan 

Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 

menunjukkan peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-

rata nasional. Laju pertumbuhan yang tinggi menunjukkan proses 

pemulihan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebagai  pusat industri 

nasional dan penyumbang ekspor produk manufaktur terbesar (Tabel 

14.9).  Hal ini didukung dengan relatif tingginya laju pertumbuhan di 

provinsi pusat industri wilayah seperti Jawa Timur, Bali, DKI 

Jakarta, dan Jawa Tengah. 
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TABEL 14.9 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH JAWA-BALI 

ADHK 2000 (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 2013***) 

DKI Jakarta 5,0 6,5 6,7 6,5 6,5 

Jawa Barat 4,2 6,2 6,5 6,2 5,9 

Jawa Tengah 5,1 5,8 6,0 6,3 5,7 

DI Yogyakarta 4,4 4,9 5,2 5,3 5,1 

Jawa Timur 5,0 6,7 7,2 7,3 6,6 

Banten 4,7 6,1 6,4 6,1 5,8 

Bali 5,3 5,8 6,5 6,7 6,7 

Jawa dan Bali 4,8 6,3 6,6 6,6 6,2 

NASIONAL 4,8 6,1 6,3 6,3 5,9 

Sumber     :  Badan Pusat Statistik  

Keterangan : *)   Angka sementara 
**)   Angka sangat sementara 

                             **)  Angka triwulan I, dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya  (year 

on year) 

                   ADHK : atas dasar harga konstan 
 

TABEL 14.10 

KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH JAWA-BALI  

ADHB (PERSEN) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

DKI Jakarta 16,3 16,3 16,3 16,4 

Jawa Barat 14,8 14,6 14,3 14,1 

Jawa Tengah 8,5 8,4 8,3 8,3 

DI Yogyakarta 0,9 0,9 0,8 0,8 

Jawa Timur 14,8 14,7 14,7 14,9 

Banten 3,3 3,2 3,2 3,2 

Bali 1,3 1,2 1,2 1,2 

JAWA-BALI 59,9 59,3 58,8 58,9 

Sumber  :  Badan Pusat Statistik 
Keterangan : *) Angka sementara 

 **) Angka sangat sementara 

        ADHK : atas dasar harga berlaku 
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Kontribusi ekonomi wilayah Jawa-Bali dalam perekonomian 

nasional pada tahun 2012 adalah 58,9 persen, sedikit menurun 

dibandingkan kontribusi pada tahun 2009. Namun demikian, 

peningkatan peran secara signifikan hanya dialami oleh DKI Jakarta. 

Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesenjangan internal wilayah 

antara DKI Jakarta dengan provinsi lainnya (Tabel 14.10). 

Pada tahun 2012, PDRB per kapita wilayah Jawa-Bali 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Tabel 14.11). Namun 

demikian terdapat ketimpangan yang tinggi antara provinsi DKI dan 

provinsi-provinsi lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya rasio 

PDRB per kapita antara DKI Jakarta (tertinggi) dan DI Yogyakarta 

(terendah). 

TABEL 14.11 

PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH JAWA-

BALI ADHB (RIBU RUPIAH) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

DKI Jakarta 79.720,4 89.362,3 100.983,4 112.141,7 

Jawa Barat 16.271,0 17.843,4 19.645,1 21.254,6 

Jawa Tengah 12.301,9 13.730,0 15.380,8 17.140,2 

DI Yogyakarta 12.064,4 13.147,9 14.849,5 16.227,1 

Jawa Timur 18.415,1 20.703,4 23.459,8 26.444,8 

Banten 14.692,1 16.071,5 17.595,6 19.003,5 

Bali 15.773,5 17.191,3 18.641,2 20.742,9 

Sumber  :  Badan Pusat Statistik 

Keterangan   : *)   Angka sementara 
                       **) Angka sangat sementara 

              ADHB : atas dasar harga berlaku 

Wilayah Jawa-Bali juga masih menjadi tujuan utama investasi, 

yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai investasi dan jumlah 

kegiatan (proyek) PMA dan PMDN. Secara keseluruhan, pada tahun 

2012 investasi PMDN di wilayah Jawa-Bali sekitar 57,6 persen dari 
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total PMDN secara nasional, sementara untuk PMA sekitar 60,5 

persen dari total PMA secara nasional.  Namun demikian dari sisi 

nilai, distribusi investasi tidak merata antarprovinsi dan masih 

terkonsentrasi di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur 

(Tabel 14.12 dan 14.13). 

TABEL 14.12 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI 

WILAYAH JAWA-BALI 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

DKI Jakarta 459 885 1.094 1.148 5.510,8 6.429,3 4.824,1 4.107,7 

Jawa Barat 293 595 825 682 1.934,4 1692 3839,4 4.210,7 

Jawa Tengah 30 83 122 141 83,1 59,1 175,0 241,5 

DI 

Yogyakarta 
5 20 22 28 8,1 4,9 2,4 84,9 

Jawa Timur 67 110 208 403 422,1 1.769,2 1.312,0 2.298,8 

Banten 92 280 361 405 1.412,0 1.544,2 2.171,7 2.716,3 

Bali 92 279 337 324 227,2 278,3 482,1 482,0 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

TABEL 14.13 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI 

WILAYAH JAWA-BALI 

TAHUN 2009-2012  

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

DKI Jakarta 35 86 84 72 9.693,8 4.598,5 9256,4 8.540,1 

Jawa Barat 58 103 170 125 4.724,8 15.799,8 11.194,3 11.384,0 

Jawa Tengah 8 40 100 78 2.642,6 795,4 2737,8 5.797,1 

DI Yogyakarta 2 3 7 6 32,9 10,0 1,6 334,0 

Jawa Timur 48 89 157 289 4.290,7 8.084,1 9.687,5 21.520,3 

Banten 23 76 83 66 4.381,7 5.852,5 4.298,6 5.117,5 

Bali 5 19 18 15 50,8 313,4 3.131,4 3.108,0 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 
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Dalam kurun waktu 2009-2013, jumlah pengangguran terbuka 

di wilayah Jawa Bali menunjukkan kecenderungan menurun 

(Februari 2013). Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2013 

sebagian besar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa 

Timur, dengan distribusi jumlah pengangguran di Jawa Barat 

mencapai 1.815,3 ribu jiwa, Jawa Tengah 941,4 ribu jiwa, dan Jawa 

Timur 840,4 ribu jiwa. Tingginya pengangguran di Provinsi Jawa 

Barat salah satunya disebabkan oleh posisi Jabodetabek yang sangat 

dominan dalam perekonomian nasional dan menjadi magnet besar 

bagi pencari kerja sehingga terjadi penumpukan angkatan kerja, baik 

yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur di daerah 

tersebut (Tabel 14.14). 

TABEL 14.14 

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH 

JAWA-BALI (RIBU JIWA) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

DKI Jakarta 570,6 537,5 542,7 566,5 513,2 

Jawa Barat 2.257,7 2.031,6 1.982,4 1.969,0 1.815,3 

Jawa Tengah 1.208,7 1.174,9 1.042,5 1.006,5 940,0 

DI Yogyakarta 123,0 124,4 107,1 78,8 72,7 

Jawa Timur 1.193,6 1.012,0 845,6 819,5 840,0  

Banten 663,9 627,8 697,1 579,7 552,9 

Bali 60,4 75,6 65,6 48,6 45,4 

JAWA-BALI 6.077,7 5.583,7 5.283,1 5.068,6   4 .779,4 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali dalam 

periode 2009-2012 cenderung menurun setiap tahunnya, walaupun 

jumlahnya masih mencapai lebih dari 50 persen dari populasi 

penduduk miskin Indonesia. Persentase penduduk miskin tertinggi 

terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (15,9 persen), Jawa Tengah (14,9 
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persen), dan Jawa Timur (13,1 persen). Persentase penduduk miskin 

di Provinsi DKI Jakarta dan Bali tercatat paling rendah, yaitu masing-

masing 3,7 persen dan 3,9 persen (Tabel 14.15). 

TABEL 14.15 

PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH JAWA-BALI (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009  2010 2011 2012 2013 

DKI Jakarta 3,6  3,5  3,8  3,7  3,6 

Jawa Barat 11,2  11,3  10,6  9,9  9,5 

Jawa Tengah 17,7  16,6  15,8  15,0  14,6 

DI Yogyakarta 17,2  16,8  16,1  15,9  15,4 

Jawa Timur 16,7  15,3  14,2  13,1  12,6 

Banten 7,6  7,2  6,3  5,7  5,7 

Bali 5,1  4,9  4,2  4,0  4,0 

NASIONAL 14,2  13,3  12,5  11,7  11,4 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Indeks Pembangunan Manusia, sebagai ukuran kualitas hidup 

manusia wilayah Jawa-Bali memperlihatkan peningkatan secara 

merata di setiap provinsi dalam kurun waktu 2009-2011. Indeks 

Pembangunan Manusia tahun 2011 di wilayah Jawa Bali tertinggi 

berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 78,0 dan terendah di Provinsi 

Banten, yaitu 71,0. (Tabel 14.16). 
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TABEL 14.16 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  

DI WILAYAH JAWA-BALI 

TAHUN 2009-2011 

Provinsi 
IPM Peringkat 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

DKI Jakarta 77,4 77,6 78,0 1 1 1 

Jawa Barat 71,6 72,3 72,7 15 15 16 

Jawa Tengah 72,1 72,5 72,9 14 14 14 

DI Yogyakarta 75,2 75,8 76,3 4 4 4 

Jawa Timur 71,1 71,6 72,2 18 18 17 

Banten 70,1 70,5 71,0 23 23 23 

Bali 71,5 72,3 72,8 16 16 15 

NASIONAL 71,8 72,3 72,8 -  - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Aksesibilitas antardaerah di wilayah Jawa-Bali relatif lebih 

memadai jika dibandingkan dengan wilayah lain. Keberhasilan dalam 

penanganan kinerja ekonomi, sumber daya manusia, dan kemiskinan 

tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan infrastrukur fisik, 

seperti jalan, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, 

dan sumber energi atau penerangan. Secara nasional DKI Jakarta dan 

DI Yogyakarta memiliki tingkat kerapatan jalan tertinggi (panjang 

jalan per luas wilayah). Namun demikian beberapa provinsi sudah 

mengalami tekanan tidak seimbangnya pertumbuhan panjang jalan 

dan jumlah kendaraan. Hal ini ditunjukkan dari rasio panjang jalan 

dengan jumlah kendaraan roda empat (kapasitas jalan) di DKI Jakarta, 

Bali, dan Jawa Barat yang merupakan terendah secara nasional.  

Rasio ketiga daerah tersebut berturut-turut 0,0004 km/unit kendaraan, 

0,01 km/unit, dan 0,02 km/unit. Berdasarkan kondisi energi listrik, 

total kapasitas terpasang unit pembangkit Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) di wilayah Jawa-Bali mencapai 19,1 ribu MW, dan sebagian  

besar dipasok dari PT. Indonesia Power dan PT. Pembangkit Jawa-

Bali hingga mencapai 81 persen. Persentase kapasitas terpasang per 

jenis pembangkit sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik 
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Tenaga Uap (PLTU) 8.020 MW (42 persen) dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas dan Uap 6.033,4 MW (32 persen). Rasio elektrifikasi di 

wilayah DKI Jakarta telah mencapai 100 persen, sementara rasio 

elektrifikasi terendah di Provinsi Banten 68,2 persen. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pembangunan wilayah Jawa-Bali antara lain: (1) 

Belum terpenuhinya penyediaan dan pengembangan prasarana dan 

sarana transportasi yang mendukung pengembangan sistem jaringan 

infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi; (2) Tingginya 

alih fungsi (konversi) lahan pertanian; (3) Tingginya kepadatan 

penduduk di wilayah metropolitan Jawa-Bali, khususnya Jabodetabek 

dan sekitarnya; (4) Rendahnya penyerapan tenaga kerja di pusat-pusat 

pertumbuhan; (5) Menurunnya daya dukung lingkungan; (6) 

Tingginya tingkat kerawanan bencana alam; dan (7) Banyak 

kabupaten yang belum memiliki Perda RTRW. 

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan wilayah Jawa-Bali antara lain: (1) 

Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan 

energi; (2) Mengendalikan konversi lahan sawah dengan 

memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan; (3) Meningkatkan produksi dan 

produktivitas tanaman pangan, peternakan dan perikanan antara lain 

melalui penyuluhan dan introduksi teknologi; (4) Mengembangkan 

kegiatan off-farm untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; 

(5) Mengembangkan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah 

selatan Jawa; (6) Mengembangkan aktivitas ekonomi padat karya 

yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja; (7) Menyediakan 

bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah; (8) Menciptakan iklim investasi yang 

kondusif dan memperluas jaringan perdagangan internasional; dan (9) 

Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir. 
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14.4 PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan tahun 2012 

dan 2013 antara lain: (1) Memelihara dan memulihkan kawasan yang 

berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung 

keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, 

pertanian, dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 

serta mengurangi risiko dampak bencana alam; (2) Mendayagunakan 

posisi strategis secara geografis yang berdekatan dengan negara 

bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam kerangka kerja sama 

ekonomi subregional The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-

Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA); (3) 

Meningkatkan jaringan jalan (Trans Kalimantan dan jalan 

perbatasan), angkutan sungai dan laut, serta angkutan udara dan 

mengintegrasikannya dalam suatu jaringan transportasi terpadu untuk 

mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan pemerataan 

tingkat perkembangan antarwilayah; (4) Mendorong peran kawasan 

andalan sebagai penggerak pengembangan ekonomi wilayah 

Kalimantan sekaligus memperluas kesempatan usaha dan 

meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin; (5) 

Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor 

kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan secara 

berkelanjutan, dan industri pariwisata yang berbasis pada penguatan 

dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan Pontianak, Palangkaraya, 

Banjarmasin, dan Balikpapan sebagai pusat industri pengolahan 

berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi 

sekitarnya; (6) Mengoptimalkan industri migas dan pertambangan 

serta mengembangkan industri energi alternatif terbarukan; (7) 

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan 

keterampilan kerja, dan jangkauan pelayanan kesehatan; (8) 

Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi; dan (9) 
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Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas keamanan 

dan ketertiban di kawasan perbatasan. 

Hasil Pelaksanaan 

Pada tahun 2013 perekonomian wilayah Kalimantan menurun 

dengan laju pertumbuhan wilayah 4,5 persen, lebih rendah dari tahun 

sebelumnya. Laju pertumbuhan tertinggi adalah Provinsi Kalimantan 

Tengah (6,4 persen), sementara laju pertumbuhan terendah di Provinsi 

Kalimantan Timur (0,2 persen) (Tabel 14.17). 

TABEL 14.17 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH KALIMANTAN  

ADHK 2000 (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 2013***) 

Kalimantan Barat 4,8 5,5 6,0 5,8 5,8 

Kalimantan Tengah 5,6 6,5 6,8 6,7 6,4 

Kalimantan Selatan 5,3 5,6 6,1 5,7 5,6 

Kalimantan Timur 2,3 5,1 4,1 4,0 0,2 

Kalimantan 3,5 5,4 5,0 4,8 2,6 

NASIONAL 4,8 6,1 6,3 6,3 5,9 

Sumber      : Badan Pusat Statistik  

Keterangan : *)  Angka sementara 
**)   Angka sangat sementara 

                                  **) Angka triwulan I, dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya  (year 

on year) 
              ADHK : atas dasar harga konstan  

Kontribusi perekonomian wilayah Kalimantan terhadap 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari tahun 

2009-2012 berfluktuasi, dengan kontribusi PDRB wilayah 

Kalimantan tahun 2012 tercatat 9,3 persen. Provinsi dengan 

kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB wilayah Kalimantan 

adalah provinsi Kalimantan Timur (Tabel 14.18). 
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Sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi 

perekonomian di wilayah Kalimantan adalah sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor pertambangan dan 

penggalian memberikan kontribusi cukup besar terhadap sektor 

pertambangan nasional. Sektor pertambangan di wilayah Kalimantan 

terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, 

sedangkan sektor pertanian terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. 

TABEL 14.18 

KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH KALIMANTAN 

ADHB (PERSEN) 

 TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Kalimantan Barat 1,2 1,1 1,1 1,1 

Kalimantan Tengah 0,8 0,8 0,8 0,8 

Kalimantan Selatan 1,1 1,1 1,1 1,1 

Kalimantan Timur 6,1 6,1 6,5 6,3 

Kalimantan 9,2 9,1 9,5 9,3 

Sumber         :  Badan Pusat Statistik  
Keterangan    :  *) Angka sementara 

ADHB: atas dasar harga berlaku 

Pada tahun 2012, PDRB per kapita wilayah Kalimantan 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Tabel 14.19). Namun 

demikian terdapat ketimpangan yang tinggi antara provinsi 

Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi lainnya. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingginya rasio PDRB per kapita antara Kalimantan Timur 

(tertinggi) dan Kalimantan Barat (terendah). 
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TABEL 14.19 

PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH 

KALIMANTAN 

ADHB (RIBU RUPIAH) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Kalimantan Barat 12.424,8 13.723,0 15.111,2 16.831,7 

Kalimantan Tengah 17.041,9 19.162,5 21.807,2 24.467,6 

Kalimantan Selatan 14.421,0 16.422,4 18.453,2 20.196,9 

Kalimantan Timur 83.107,8 90.022,9 106.057,8 109.664,4 

Sumber       :  Badan Pusat Statistik 

Keterangan  : *) Angka sementara 
 **) Angka sangat sementara 
                    ADHB: atas dasar harga berlaku 

Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang 

cukup besar yang meliputi pertambangan, kehutanan, pertanian dan 

perkebunan, serta perikanan dan kelautan. Wilayah Kalimantan 

memiliki komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi, baik di pasar 

domestik maupun pasar luar negeri. Komoditas unggulan di wilayah 

Kalimantan diantaranya adalah: (1) Minyak dan gas bumi yang 

terpusat di Provinsi Kalimantan Timur;  (2) Kelapa sawit yang 

terpusat di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah; (3) 

Karet yang terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, dan Kalimantan Selatan; dan (4) Perikanan dan kelautan, 

dengan perikanan tangkap dan budi daya laut yang terpusat di 

Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.  

Perkembangan investasi PMA dan PMDN di wilayah 

Kalimantan dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2009-2012)  

meningkat. Nilai investasi PMA tahun 2012 terbesar di Provinsi 

Kalimantan Timur, sementara untuk nilai terendah di Provinsi 

Kalimantan Selatan. Nilai investasi PMDN terbesar di Provinsi 

Kalimantan Timur dan terendah di Kalimantan Barat (Tabel 14.20 

dan 14.21). 
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TABEL 14.20 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI 

WILAYAH KALIMANTAN 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Kalimantan 

Barat 
4 50 47 45 27,8 170,4 500,7 397,5 

Kalimantan 

Tengah 
3 62 91 89 4,9 546,6 543,7 524,7 

Kalimantan 

Selatan 
5 44 47 54 171,8 202,2 272,1 272,3 

Kalimantan 

Timur 
19 98 146 167 79,9 1.092,2 602,4 2.014,1 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

TABEL 14.21 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI 

WILAYAH KALIMANTAN 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Kalimantan    

Barat  
5 43 56 53 517,1 1.171,7 1.404,0 2.811,0 

Kalimantan 

Tengah  
7 34 55 46 1.464,2 3507,7 3.376,0 4.529,6 

Kalimantan  

Selatan  
4 26 39 40 870,9 2.015 2.118,3 3.509,8 

Kalimantan  

Timur  
6 46 48 44 82,2 7.881,3 6.569,1 5.889,3 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Dalam kurun waktu Februari 2009-Februari 2013, jumlah 

pengangguran terbuka di wilayah Kalimantan menunjukkan 

kecenderungan menurun, dengan perkembangan terakhir (Februari 

2013) sekitar 333,2 ribu jiwa. Sebagian besar pengangguran terbuka 

berada di Provinsi Kalimantan Timur (Tabel 14.22). 
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TABEL 14.22 

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH 

KALIMANTAN (RIBU JIWA) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

 Kalimantan Barat  127,2  125,2  112,5  75,8  68,6  

 Kalimantan Tengah  49,0  42,7  41,6  31,4  21,1  

 Kalimantan Selatan  118,4  108,7  103,5  81,5  75,8  

 Kalimantan Timur  165,1  160,5  174,8  170,1  167,6  

KALIMANTAN 459,7  437,1  432,4  358,8  333,2  

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Keterangan: Sakernas,  Februari  (2009-2013) 

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Kalimantan dalam 

periode 2009-2012 relatif rendah dan cenderung menurun setiap 

tahunnya. Tingkat kemiskinan setiap provinsi di wilayah Kalimantan 

sudah berada di bawah tingkat kemiskinan nasional. Persentase 

penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu 

8,0 persen, dan terendah di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 5,0 

persen. (Tabel 14.23). 

TABEL 14.23 

PENDUDUK MISKIN WILAYAH KALIMANTAN (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Kalimantan Barat 9,3 9,0 8,5 8,0 8,2 

Kalimantan Tengah 7,0 6,8 6,6 6,2 5,9 

Kalimantan Selatan 5,1 5,2 5,4 5,0 4,8 

Kalimantan Timur 7,7 7,7 6,6 6,4 6,1 

NASIONAL 14,2 13,3 12,5 11,7 11,4 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Indeks Pembangunan Manusia, sebagai ukuran kualitas hidup 

manusia wilayah Kalimantan memperlihatkan adanya peningkatan 

secara konsisten dalam kurun waktu 2009-2011, namun menunjukkan 
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ketimpangan dalam pencapaian IPM antarprovinsi. Hal ini 

ditunjukkan dari IPM tahun 2011 tertinggi berada di Provinsi 

Kalimantan Timur, mencapai 76,2 dengan ranking ke-5 dari 33 

provinsi, sementara Provinsi Kalimantan Barat baru mencapai IPM 

69,7 dengan ranking ke-28 dari 33 provinsi (Tabel 14.24). 

TABEL 14.24 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH 

KALIMANTAN 

TAHUN 2009-2011 

Provinsi 
IPM Peringkat 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Kalimantan Barat 68,8 69,2 69,7 28 28 28 

Kalimantan Tengah 74,4 74,6 75,1 7 7 7 

Kalimantan Selatan 69,3 69,9 70,4 26 26 26 

Kalimantan Timur 75,1 75,6 76,2 5 5 5 

NASIONAL 71,8 72,3 72,8 na na na 

Sumber:  Badan Pusat Statistik 

Keterangan: na: Data tidak tersedia 

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang 

mengindikasikan kerapatan jalan di wilayah Kalimantan adalah 0,1 

km/km², lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat nasional, yaitu 0,2 

km/km², dengan kerapatan jalan tertinggi terdapat di Provinsi 

Kalimantan Selatan (0,2 km/km
2
) dan terendah di Provinsi 

Kalimantan Timur (0,05 km/km²). Berdasarkan kondisi energi listrik, 

total kapasitas terpasang unit pembangkit PLN di wilayah Kalimantan 

mencapai 1.414,1 MW, dengan kapasitas terpasang tertinggi di 

Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 610,9 MW (43 persen). Persentase 

kapasitas terpasang menurut jenis pembangkit sebagian besar 

bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 968,7 MW 

(69 persen) dan PLTU 202,0 MW (14 persen). Rasio elektrifikasi 

pada tahun 2011, tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan 75,6 

persen dan terendah di Provinsi Kalimantan Timur 63,4 persen. 
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pembangunan wilayah Kalimantan antara lain: 

(1) Belum optimalnya pengembangan sektor dan industri unggulan 

berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. 

Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai tambah komoditas pertanian, 

perkebunan, kehutanan dan perikanan akibat belum berkembangnya 

mata rantai industri pengolahan; (2) Belum terintegrasi dan masih 

terbatasnya pelayanan jaringan jalan darat dengan jaringan 

transportasi lainnya; (3) Pasang surutnya jalur transportasi sungai, 

yang secara tradisional diandalkan, mengakibatkan aksesibilitas desa-

desa di pedalaman semakin terbatas; (4) Tingginya laju konversi 

lahan hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan 

yang meningkatkan kekritisan lahan pada Daerah Aliran Sungai 

(DAS), meningkatnya frekuensi bencana banjir, dan menurunnya 

fungsi sungai sebagai salah satu jaringan transportasi wilayah, serta 

meningkatnya polusi dan kebakaran hutan; (5) Rendahnya kualitas 

sumber daya manusia; (6) Minimnya aksesibilitas menuju kawasan 

perbatasan mendorong masyarakat setempat untuk mengakses 

berbagai pelayanan dari negara tetangga yang lebih mudah dijangkau; 

(7) Kurang optimalnya pengawasan di sepanjang perbatasan darat 

yang memicu pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal khususnya 

di wilayah laut; dan (8) Belum ada provinsi dan kota di Kalimantan 

yang menetapkan Perda RTRW dan hanya satu kabupaten yang telah 

menetapkan.   

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan antara lain: (1) 

Mengintegrasikan MP3EI ke dalam rencana kerja pemerintah pusat 

dan daerah untuk pengembangan koridor ekonomi Kalimantan, 

khususnya terkait tugas dan peran pemerintah; (2) Memantapkan 

koordinasi antara pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha 

dalam penanganan hambatan investasi di daerah; (3) Mempercepat 

penyelesaian RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota di sepanjang koridor 
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ekonomi Kalimantan; (4) Memantapkan pengendalian dan 

pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di koridor 

ekonomi Kalimantan; dan (5) Menuntaskan sepuluh Outstanding 

Border Problems dan penyelesaian penetapan batas laut dengan 

Malaysia, meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan dan 

pelayanan lintas batas, meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan 

perbatasan, meningkatkan pelayanan sosial dasar, serta  

mengoptimalkan Paloh-Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, Nanga 

Badau, Long Pahangai, Long Nawang, Long Midang, Simanggaris, 

dan Nunukan  sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan dan 

pendorong pengembangan potensi unggulan kawasan. 

14.5 PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi tahun 2012 

dan 2013 adalah: (1) Sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Timur 

Indonesia dan sub-regional ASEAN yang menjadi salah satu lumbung 

pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan 

pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional, serta 

pengembangan gugus (cluster) industri makan dan minuman; (2) 

Pengembangan kawasan industri dan jasa skala nasional melalui: (a) 

Pengembangan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan 

berbasis hasil laut; (b) Mengembangkan Gorontalo, Palu, Kendari, 

dan Mamuju sebagai pusat industri pengolahan tanaman pangan dan 

hortikultura dan pengembangan pertambangan, terutama nikel; (c) 

Mengembangkan metropolitan Maminasata sebagai pusat industri 

pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan; (d) Memperkuat jalur 

pariwisata bahari Toraja-Tomohon-Bunaken dengan Bali, serta 

wisata bahari Wakatobi; (3) Pengembangan sistem jaringan 

infrastruktur sebagai hub Kawasan Timur Indonesia khususnya untuk 

mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor 

ekonomi Sulawesi serta meningkatkan intensitas perhubungan laut, 
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integrasi jaringan perhubungan udara, dan kapasitas pelayanan 

pelabuhan Makassar dan Bitung; (4) Peningkatan kapasitas dan 

integrasi sistem jaringan listrik dan diversifikasi sumber energi 

primer yang menekankan pada pemanfaatan potensi energi setempat; 

(5) Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta 

pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah 

nasional; dan (6) Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan 

ketrampilan kerja,  memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, serta 

meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan 

kemiskinan dan perlindungan sosial. 

Hasil Pelaksanaan 

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi meningkat 

cukup pesat pada kurun waktu 2009-2013. Semua provinsi tumbuh 

dengan laju di atas tujuh persen per tahun, bahkan laju petumbuhan 

terendahpun masih jauh di atas laju pertumbuhan rata-rata nasional 

(Tabel 14.25). 

TABEL 14.25 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SULAWESI  

ADHK 2000 (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 2013***) 

Sulawesi Utara 7,8 7,2 7,4 7,9 7,6 

Sulawesi Tengah 7,7 8,7 9,2 9,3 10,6 

Sulawesi Selatan 6,2 8,2 7,6 8,4 7,8 

Sulawesi Tenggara 7,6 8,2 9,0 10,4 9,7 

Gorontalo 7,5 7,6 7,7 7,7 7,6 

Sulawesi Barat 6,0 11,9 10,3 9,0 8,4 

Sulawesi 6.9 8,2 8,1 8,7 8,5 

NASIONAL  4.8 6,1 6,3 6,3 5,9 

Sumber      :  Badan Pusat Statistik  
Keterangan : *)    Angka sementara 

**)   Angka sangat sementara 
                               ***)  Angka triwulan I, dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya (year on 

year) 

ADHK : atas dasar harga konstan 
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TABEL 14.26 

KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH SULAWESI  

ADHB (PERSEN) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Sulawesi Utara 0,7 0,7 0,7 0,7 

Sulawesi Tengah 0,7 0,7 0,7 0,7 

Sulawesi Selatan 2,1 2,2 2,3 2,4 

Sulawesi Tenggara 0,6 0,5 0,5 0,5 

Gorontalo 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sulawesi Barat 0,2 0,2 0,2 0,2 

SULAWESI 4,5 4,5 4,6 4,7 

Sumber     :  Badan Pusat Statistik  

Keterangan  :  *)    Angka sementara 

                     **)   Angka sangat sementara 

ADHK: atas dasar harga konstan 

Kontribusi perekonomian wilayah Sulawesi terhadap 

pembentukan PDB nasional dari tahun 2009-2012 terus meningkat. 

Kontribusi perekonomian wilayah Sulawesi terhadap pembentukan 

PDB nasional tahun 2012 adalah 4,7 persen, dengan penyumbang 

terbesar Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat wilayah (Tabel 14.26). 

Produk Domestik Regional Bruto per kapita wilayah Sulawesi 

terus mengalami peningkatan dengan tingkat ketimpangan 

antarprovinsi relatif kecil. PDRB per kapita terbesar di Provinsi 

Sulawesi Utara sementara PDRB per kapita paling rendah di Provinsi 

Gorontalo dan Sulawesi Barat (Tabel 14.27). 

Secara keseluruhan, pada tahun 2012 investasi PMDN di 

wilayah Sulawesi adalah 5,3 persen dari total PMDN secara nasional 

dan PMA sekitar 6,1 persen dari total PMA secara nasional. Nilai 

investasi PMA  tahun 2012 terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, 

sementara nilai terendah di Provinsi Sulawesi Barat (Tabel 14.28).  

Nilai investasi PMDN terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dan 

terendah di Provinsi Gorontalo (Tabel 14.29). 
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TABEL 14.27 

PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH 

SULAWESI ADHB (RIBU RUPIAH) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Sulawesi Utara 14.689,2 16.148,6 18.217,5 20.344,8 

Sulawesi Tengah 12.515,8 14.098,6 16.511,5 18.709,4 

Sulawesi Selatan 12.547,4 14.613,7 16.929,0 19.465,5 

Sulawesi Tenggara 11.689,2 12.652,8 14.103,1 15.785,7 

Gorontalo 6.924,6 7.709,4 8.612,1 9.563,0 

Sulawesi Barat 8.301,8 9.433,6 10.834,1 11.828,9 

Sumber        : Badan Pusat Statistik 

Keterangan  :  *) Angka sementara 

                      **) Angka sangat sementara 

   ADHB : atas dasar harga berlaku 

TABEL 14.28 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA  

DI WILAYAH SULAWESI 

TAHUN 2009-2012 
 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Sulawesi Utara 6 25 40 70 57,7 226,8 220,2 46,7 

Sulawesi Tengah 1 7 18 27 3,3 138,5 370,4 806,5 

Sulawesi Selatan 6 33 36 29 77,0 441,8 89,6 582,6 

Sulawesi 

Tenggara 
3 10 28 41 3,6 14,0 17,0 35,7 

Gorontalo na 1 19 17 na 0,8 12,5 35,3 

Sulawesi Barat na 4 5 3 na 37,3 5,6 0,2 
 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Keterangan:  na: Data tidak tersedia 
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TABEL 14.29 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI 

WILAYAH SULAWESI  

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Sulawesi Utara 1 13 11 8 49,5 95,8 331,6    678,5 

Sulawesi 

Tengah  
na 7 12 2 na 153,6 2620,2    602,8 

Sulawesi 

Selatan 
6 23 42 34 1.137,9 3.212,3 3.986,3 2.318,9 

Sulawesi 

Tenggara  
na 5 8 6 na 19,2 59,0    907,3 

Gorontalo na 3 3 2 na 16,7 11,8    164,9 

Sulawesi Barat  na 7 6 7 na 840 218,6    228,6 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Keterangan: na: Data tidak tersedia 

Dalam kurun waktu 2009-2013 jumlah pengangguran terbuka 

di wilayah Sulawesi mengalami penurunan. Konsentrasi 

pengangguran terbuka pada Februari tahun 2013 sebagian besar 

berada di Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 211,1 ribu jiwa, dan 

terendah di Provinsi Sulawesi Barat 11,5 ribu jiwa (Tabel 14.30). 

TABEL 14.30 

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA  

DI WILAYAH SULAWESI (RIBU JIWA)  

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

 Sulawesi Utara  114,50  112,60  98,20  92,70  78,3  

 Sulawesi Tengah  63,20  63,00  55,80  50,50  35,1  

 Sulawesi Selatan  296,60  284,40  243,00  235,20  211,1  

 Sulawesi Tengggara  53,10  49,30  46,20  33,90  36,8  

 Gorontalo  23,40  24,50  21,10  22,60  20,7  

 Sulawesi Barat   25,40  22,40  15,50  11,60  11,5  

SULAWESI 576,10  556,10  479,90  446,5 393,4  

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Keterangan: Sakernas,  Februari (2009-2013) 
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Perkembangan tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi selama 

periode 2009-2012 cenderung menurun, namun di sebagian besar 

provinsi masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Tingkat 

kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Gorontalo 17,2 persen; 

Sulawesi Tengah 14,9 persen; dan Sulawesi Tenggara 13,1 persen. 

Sementara hanya terdapat dua provinsi yang sudah berada di bawah 

tingkat kemiskinan nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Utara 7,6 

persen, dan Sulawesi Selatan 9,8 persen (Tabel 14.31). 

Indeks Pembangunan Manusia sebagai ukuran kualitas hidup 

manusia wilayah Sulawesi memperlihatkan adanya peningkatan 

secara konsisten di setiap provinsi dalam kurun waktu 2009-2011. 

IPM tahun 2011 tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara 76,5 dan 

menduduki ranking ke-2 dari 33 provinsi, sementara IPM terendah di 

Provinsi Sulawesi Barat 70,1 dan menduduki ranking ke-27 (Tabel 

14.32). 
 

 

TABEL 14.31 

PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH SULAWESI (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012*) 2013 

Sulawesi Utara 9,8 9,1 8,5 7,6 7,9 

Sulawesi Tengah 19,0 18,1 15,8 14,9 14,7 

Sulawesi Selatan 12,3 11,6 10,3 9,8 9,5 

Sulawesi Tenggara 18,9 17,0 14,6 13,1 12,8 

Gorontalo 25,0 23,2 18,8 17,2 17,5 

Sulawesi Barat 15,3 13,6 13,9 13,0 12,3 

NASIONAL 14,2 13,3 12,5 11,7 11,4 

Sumber  :  Badan Pusat Statistik 

Keterangan   :  *) September 2012 
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TABEL 14.32 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

DI WILAYAH SULAWESI  

TAHUN 2009-2011 

Provinsi 
IPM Peringkat 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Sulawesi Utara 75,7 76,1 76,5 2 2 2 

Sulawesi Tengah 70,7 71,1 71,6 22 22 22 

Sulawesi Selatan 70,9 71,6 72,1 20 19 19 

Sulawesi Tengggara 69,5 70,0 70,6 25 25 25 

Gorontalo 69,8 70,3 70,8 24 24 24 

Sulawesi Barat  69,2 69,6 70,1 27 27 27 

NASIONAL 71,8 72,3 72,8 - - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Kerapatan jalan di wilayah Sulawesi (0,4 km/km²), lebih tinggi 

dari kerapatan jalan tingkat nasional (0,2 km/km²). Kerapatan jalan 

tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan (0,7 km/km²), dan 

terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara (0,2 km/km²). Berdasarkan 

kondisi energi listrik, total kapasitas terpasang unit pembangkit PLN 

di wilayah Sulawesi mencapai 1.025,0 MW, dengan satuan PLN 

wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, 

dan satuan PLN wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan 

Gorontalo. Persentase kapasitas terpasang per jenis pembangkit 

sebagian besar bersumber dari PLTD 567,4 MW (55 persen) dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 219,8 MW (22 persen). 

Rasio elektrifikasi pada tahun 2011, tertinggi di Provinsi Sulawesi 

Selatan 74,2 persen dan terendah di Provinsi Gorontalo 54,7 persen. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pembangunan wilayah Sulawesi antara lain: (1) 

Belum terpenuhinya penyediaan dan pengembangan prasarana dan 

sarana transportasi dalam mendukung peningkatan aksesibilitas, 

mobilitas, serta integrasi jaringan transportasi multimoda 
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antarwilayah; (2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia; (3) 

Terbatasnya kapasitas energi listrik sebagai akibat rendahnya 

pasokan tenaga listrik; (4) Belum optimalnya pengelolaan batas 

wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-

pulau terpencil; (5) Minimnya pengamanan di kawasan perbatasan 

khususnya kawasan Sangihe-Talaud yang berhadapan dengan 

wilayah negara Filipina memunculkan kegiatan-kegiatan illegal 

lintas batas negara seperti pencurian ikan, penyelundupan barang, 

dan imigran gelap; dan (6) Masih sedikit provinsi/kabupaten/kota 

yang telah memiliki Perda RTRW. 

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi antara lain: (1) 

Mengintegrasikan MP3EI ke dalam rencana kerja pemerintah pusat 

dan daerah untuk pengembangan koridor ekonomi Sulawesi, 

khususnya terkait tugas dan peran pemerintah; (2) Mempercepat 

pengurangan kemiskinan melalui MP3KI; (3) Memantapkan 

koordinasi antara pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha 

dalam penanganan hambatan investasi di daerah; (4) Mempercepat 

penyelesaian RTRW provinsi/kabupaten/kota di sepanjang koridor 

ekonomi Sulawesi; (5) Memantapkan pengendalian dan pemantauan 

pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di koridor ekonomi 

Sulawesi; (6) Revitalisasi peran KAPET sebagai KSN dan pusat 

pertumbuhan di wilayah Sulawesi, yang terdiri dari KAPET Menado-

Bitung (Sulawesi Utara), KAPET Palapas (Sulawesi Tengah), 

KAPET Pare-Pare (Sulawesi Selatan), dan KAPET Bank Sejahtera 

(Sulawesi Tenggara); (7) Meningkatkan kapasitas dan integrasi 

sistem jaringan listrik dan diversifikasi sumber energi primer; (8) 

Penuntasan ZEE RI-Filipina; dan (9) Meningkatkan sarana dan 

prasarana pengamanan dan pelayanan lintas batas, meningkatkan 

aksesibilitas menuju pulau-pulau kecil terluar, meningkatkan 

pelayanan sosial dasar, serta  mengoptimalkan fungsi Melonguane 

dan Tahuna sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan dan 

pendorong pengembangan potensi unggulan kawasan. 
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14.6 PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengembangan wilayah Nusa Tenggara tahun 

2012 dan 2013 adalah: (1) Mengembangkan  kota-kota  di  wilayah  

pesisir  sebagai  pusat  pelayanan  kegiatan industri  kemaritiman  

terpadu  sebagai  sektor  basis  yang  didukung  oleh  prasarana dan 

sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber 

daya air;  (2) Mengembangkan  wilayah  darat,  laut,  pesisir,  dan  

pulau-pulau  kecil  sebagai  satu kesatuan  wilayah  Kepulauan  Nusa  

Tenggara  melalui  kegiatan  pemanfaatan  dan pengendalian 

pemanfaatan ruang yang  terpadu yang didukung oleh prasarana dan 

sarana yang memadai; (3) Meningkatkan  aksesibilitas  antara  kota-

kota  pesisir  yang  menghubungkan  poros Aceh-Atambua sehingga 

membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat;  (4) Meningkatkan  

keterkaitan  pengembangan  antarkawasan  (Kawasan  Andalan  dan 

Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata 

budaya dan wisata alam,  termasuk wisata  bahari,  dengan 

mengembangkan  jalur wisata terpadu Bali-Lombok-Komodo-Tana 

Toraja; (5) Menetapkan  fokus  spesialisasi  penanganan  komoditas  

unggulan  termasuk pemasarannya, yang berorientasi eksport, dengan  

mengutamakan pengelolaan sumber daya  alam  terbarukan  

berdasarkan  prinsip  kemanfaatan  bersama antarwilayah, maupun 

antarkawasan;  (6) Meningkatkan  keberadaan  Forum  Kerja sama  

Daerah  dan  Forum  Kerja sama Ekonomi  Internasional,  baik  

secara  bilateral  dengan  Australian  dan Timor  Leste, maupun 

secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi sub-regional; 

(7) Meningkatkan perlindungan  kawasan  konservasi  nasional  di  

Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar 

kelestariannya terpelihara, serta mengelola kawasan perbatasan darat 

dengan Timor Leste dan kawasan perbatasan laut  dengan Timor 

Leste dan Australia sebagai beranda depan Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia; (8) Mengembangkan fokus spesialisasi 

komoditas unggulan termasuk pemasarannya dengan 

menitikberatkan pada produksi rumput laut, jagung, kakao, 

peternakan, dan perikanan tangkap; serta (9) Meningkatkan 

produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal. 

Hasil Pelaksanaan 

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada tahun 2012 relatif  baik, walaupun masih di bawah rata-rata laju 

pertumbuhan nasional. Sementara itu, laju pertumbuhan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan 

negatif. Percepatan pertumbuhan dibutuhkan di wilayah Nusa 

Tenggara yang selama empat tahun terakhir rata-rata 

pertumbuhannya di bawah rata-rata laju pertumbuhan nasional 

(Tabel 14.33). 

TABEL 14.33 

PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA 

ADHK 2000 (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 2013***) 

Nusa Tenggara Barat 12,1 6,3 -3,2 -1,1 4,7 

Nusa Tenggara Timur 4,3 5,3 5,6 5,4 5,4 

NASIONAL 4,8 6,1 6,3 6,3 5,9 

Sumber         : Badan Pusat Statistik  

Keterangan  :  *)   Angka sementara 
                           **)   Angka sangat sementara 

                                  ***)  Angka triwulan I, dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya  (year 

on year) 

                      ADHK : atas dasar harga konstan 

Kontribusi perekonomian wilayah Nusa Tenggara terhadap 

pembentukan PDB nasional masih sangat kecil dan menunjukkan 

penurunan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 (Tabel 14.34). 
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TABEL 14.34 

KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH NUSA TENGGARA 

ADHB (PERSEN) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Nusa Tenggara Barat 0,9 0,9 0,8 0,7 

Nusa Tenggara Timur 0,5 0,5 0,5 0,5 

Nusa Tenggara 1,4 1,4 1,3 1,2 

Sumber      : Badan Pusat Statistik 

Keterangan :  *)  Angka sementara 
**)  Angka sangat sementara 

ADHB: atas dasar harga berlaku  

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, PDRB per kapita 

wilayah Nusa Tenggara mengalami peningkatan, namun  nilai PDRB 

per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat 

masih lebih rendah dibandingkan PDRB per kapita nasional, dan jika 

dibandingkan antarprovinsi, pendapatan perkapita di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nusa 

Tenggara Timur (Tabel 14.35). 

TABEL 14.35 

PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH  

NUSA TENGGARA ADHB (RIBU RUPIAH) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Nusa Tenggara Barat 9.865,1 10.987,2 10.741,0 10.796,4 

Nusa Tenggara Timur 5.250,6 5.897,2 6.536,5 7.249,0 

Sumber     : Badan Pusat Statistik  

Keterangan  : *) Angka sementara 
      **) Angka sangat sementara 

                      ADHB: atas dasar harga berlaku  
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Perkembangan investasi PMA dan PMDN di Nusa Tenggara 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2009-2012) terus 

meningkat. Secara keseluruhan, total investasi untuk PMA dan 

PMDN di wilayah Nusa Tenggara relatif rendah dibandingkan 

provinsi-provinsi lainnya. Bila dibandingkan antarprovinsi, nilai 

investasi PMA dan PMDN Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih besar 

dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tabel 14.36 dan 

14.37). 

TABEL 14.36 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI 

WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi  (Juta USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Nusa Tenggara Barat 5 81 113 133 2,7 220,5 465,1 635,8 

Nusa Tenggara Timur 3 12 24 20 4,0 3,8 5,5 8,7 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

TABEL 14.37 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI 

WILAYAH NUSA TENGGARA  

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Nusa Tenggara 

Barat 
na 16 11 11 na 1.805,8 42,3 45,4 

Nusa Tenggara 

Timur 
na 4 3 3 na 0.1 1 14,4 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Dalam kurun waktu Februari 2009-Februari 2013 TPT di 

wilayah Nusa Tenggara menunjukkan tren menurun, dengan 

perkembangan terakhir (Februari 2013) jumlah pengangguran 

terbuka di Nusa Tenggara Timur sebesar 46,4 ribu jiwa (Tabel. 

14.38). 
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TABEL 14.38 

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA 

DI WILAYAH NUSA TENGGARA (RIBU JIWA) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nusa Tenggara Barat 124,9  122,8  116,4  113,6  120,0  

Nusa Tenggara Timur 65,2  83,3  59,7  54,1  46,4  

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Tingkat kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara dalam waktu 

empat tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan tren menurun, 

namun masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Tingkat 

kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 20,4 persen, sementara 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat 18,0 persen (Tabel 14.39). 

TABEL 14.39 

PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH NUSA TENGGARA 

(PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nusa Tenggara Barat 22,8 21,6 19,7 18,0 18,0 

Nusa Tenggara Timur 23,3 23,0 21,2 20,4  20,0 

NASIONAL 14,2 13,3 12,5 11,7 11,4 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Nusa Tenggara dari 

tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan, namun masih 

jauh tertinggal di banding provinsi-provinsi lain di Indonesia. Indeks 

Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 

2011 baru mencapai 66,2 atau ranking ke 32 dari 33 provinsi, 

sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 67,7 atau 

ranking ke 31 (Tabel 14.40). 
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TABEL 14.40 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  

DI WILAYAH NUSA TENGGARA 

TAHUN 2009-2011 

Provinsi 
IPM  Peringkat  

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Nusa Tenggara Barat 64,7 65,2 66,2 32 32 32 

Nusa Tenggara Timur 66,6 67,3 67,8 31 31 31 

NASIONAL 71,8 72,3 72,8 - - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Kerapatan jalan di wilayah Nusa Tenggara 0,4 km/km², lebih 

tinggi dari kerapatan jalan tingkat nasional 0,2 km/km², dengan 

kerapatan jalan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur 0,4 

km/km², sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,4 km/km². 

Berdasarkan kondisi kualitas jalan, jalan nasional tidak mantap di 

wilayah Nusa Tenggara cenderung meningkat dalam kurun waktu 

lima tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang jalan 2.030,6 

km sebanyak 252,0 km kondisinya tidak mantap. Kinerja pelayanan 

infrastruktur untuk listrik, total kapasitas terpasang unit pembangkit 

PLN di wilayah Nusa Tenggara mencapai 199,7 MW, dan sebagian 

besar terdapat di wilayah Nusa tenggara Barat. Persentase kapasitas 

terpasang per jenis pembangkit sebagian besar bersumber dari PLTD 

193,9 MW (97,1 persen), dan sisanya bersumber dari PLTA, 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS). Rasio elektrifikasi pada tahun 2011 di 

Provinsi NTT 39,9 persen dan NTB 52,9 persen.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pembangunan wilayah Nusa Tenggara antara 

lain: (1) Masih banyak terjadinya kegiatan illegal lintas batas seperti 

penyelundupan dan imigran gelap di wilayah-wilayah perbatasan 
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karena lemahnya pengamanan; (2) Minimnya sarana, prasarana, dan 

pelayanan publik di kawasan perbatasan; (3) Rendahnya 

interkonektivitas domestik pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara; 

(4) Kualitas sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara dapat 

dikatakan tertinggal dari wilayah-wilayah lain; (5) Tingginya 

ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut; dan (6) 

Masih banyak kabupaten yang belum memiliki Perda RTRW. 

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan wilayah Nusa Tenggara antara lain: (1) 

Mengintegrasikan MP3EI pada koridor ekonomi Nusa Tenggara-Bali 

ke dalam rencana kerja pemerintah pusat dan daerah khususnya 

terkait tugas dan peran pemerintah; (2) Mempercepat penyelesaian 

RTRW provinsi/kabupaten/kota di sepanjang koridor ekonomi Nusa 

Tenggara-Bali; (3) Meningkatkan koordinasi pemerintah (pusat dan 

daerah) dan dunia usaha dalam mengatasi hambatan investasi di 

daerah. Selain itu, didukung pula dengan revitalisasi peran KAPET 

sebagai KSN dan pusat pertumbuhan di wilayah Nusa Tenggara, 

yakni KAPET Bima (NTB) dan KAPET Mbay (NTT); (4) 

Meningkatkan koordinasi lintas kementerian terkait pengembangan 

industri unggulan peternakan sapi potong, jagung, kakao, rumput 

laut, dan usaha garam rakyat; (5) Meningkatkan akses dan kualitas 

pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan (6) Meningkatkan 

pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. 

14.7 PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengembangan wilayah Maluku tahun 2012 

dan 2013 adalah: (1) Meningkatkan produktivitas usaha perikanan 

tangkap dan budidaya, mengembangkan diversifikasi produk ke arah 

ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri, serta 

mengembangkan Ambon sebagai pusat klaster industri pengolahan 
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perikanan; (2) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman 

pangan dengan melakukan diversifikasi pangan; (3) Memperkuat 

interaksi perdagangan antarwilayah. (4) Mengembangkan kota-kota 

pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman 

terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana 

dan sarana yang memadai, khususnya tansportasi, energi, dan sumber 

daya air; (5) Mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-

pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku 

melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (6) 

Mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung 

lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; (7) Memacu 

pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui 

pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya 

setempat dan meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat 

pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (8) 

Memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar 

terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-

besarnya berdasarkan prinsip kelestarian; serta (9) Meningkatkan 

ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan 

prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang 

didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal 

dengan mengikutsertakan dunia usaha. 

Hasil Pelaksanaan 

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku pada tahun 2012 

meningkat dari tahun sebelumnya, dan lebih tinggi dari rata-rata 

nasional (Tabel 14.41). 
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TABEL 14.41 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH MALUKU 

ADHK 2000 (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 2013***) 

Maluku 5,4 6,5 6,1 7,8 3,2 

Maluku Utara 6,1 8,0 6,4 6,7 6,0 

NASIONAL 4,8 6,1 6,3 6,3 5,9 

Sumber         :  Badan Pusat Statistik  

Keterangan  :  *)     Angka sementara 
                                 **)    Angka sangat sementara 

                                       ***)  Angka triwulan I, dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya  (year 

on year) 

ADHK : atas dasar harga konstan 

Peran wilayah Maluku dalam perekonomian nasional masih 

relatif kecil. Namun demikian dalam dua tahun terakhir mulai terlihat 

peningkatan kontribusi wilayah Maluku (Tabel 14.42). 

TABEL 14.42 

KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH MALUKU 

ADHB (PERSEN) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Maluku 0,2 0,2 0,2 0,2 

Maluku Utara 0,1 0,1 0,1 0,1 

MALUKU 0,2 0,2 0,3 0,3 

Sumber         :  Badan Pusat Statistik  

Keterangan  :  *)   Angka sementara 
                                 **)  Angka sangat sementara 

ADHB: atas dasar harga berlaku  

Perkembangan PDRB per kapita dengan migas Provinsi 

Maluku dan Maluku Utara menunjukkan peningkatan, namun masih 

lebih rendah dibandingkan PDRB per kapita nasional, dan jika 

dibandingkan antarprovinsi, pendapatan perkapita di Provinsi 

Maluku relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Maluku Utara 

(Tabel 14.43). 
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TABEL 14.43 

PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH 

MALUKU ADHB (RIBU RUPIAH) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Maluku 4.721,2 5.245,3 6.090,9 7.096,8 

Maluku Utara 4.613,6 5.167,0 5.680,2 6.366,7 

Sumber        :  Badan Pusat Statistik 

Keterangan  :  *)  Angka sementara 
                         **)  Angka sangat sementara 

ADHB : atas dasar harga berlaku 

Nilai investasi PMA di wilayah Maluku tahun 2012 

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi 

tahun 2012 di Provinsi Maluku tercatat USD8,5 juta dan di Maluku 

Utara USD90,3 juta.  Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir nilai 

investasi di wilayah Kepulauan Maluku sangat rendah dibandingkan 

provinsi-provinsi lainnya, khususnya provinsi di wilayah Sumatera, 

Jawa-Bali. Namun jika dilihat dari PMDN telah menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan (Tabel 14.44 dan 14.45). 

TABEL 14.44 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI  

PMA DI WILAYAH MALUKU  

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Jumlah Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Maluku na 5 15 10 na 2,9 11,7 8,5 

Maluku Utara 2 5 16 9 5,9 246,0 129,8 90,3 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 
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TABEL 14.45 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI 

WILAYAH MALUKU  

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Jumlah Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Maluku  na 1 2 2 na na 1,1 3,4 

Maluku Utara  na 1 2 2 na na 135,5 320,5 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Dalam kurun waktu Februari 2009-Februari 2013 jumlah 

pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Maluku menunjukkan tren 

menurun. Perkembangan terakhir pada Februari 2013, konsentrasi 

pengangguran terbuka sebagian besar berada di Provinsi Maluku 

sebesar 48,1 ribu jiwa. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka 

di Provinsi Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. 

Perkembangan terakhir pada bulan Februari 2013 sebesar 26,6 ribu 

jiwa (Tabel 14.46). 

TABEL 14.46 

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH 

MALUKU (RIBU JIWA) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Maluku 61,2  57,0  53,5  48,7  48,1  

Maluku Utara 29,1  25,5  26,8  25,0  26,6  

Sumber       : Badan Pusat Statistik 

Keterangan : Sakernas,  Februari (2009-2013) 

Persentase kemiskinan di wilayah Maluku dalam kurun waktu 

empat tahun terakhir (tahun 2009-2012) menunjukkan tren menurun, 

namun penduduk miskin terkonsentrasi di Provinsi Maluku, dengan 

tingkat kemiskinan 20,8 persen, sementara di Provinsi Maluku Utara 

8,1 persen (Tabel 14.47). 
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TABEL 14.47 

PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH MALUKU (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Maluku 28,2  27,7  23,0  20,8  19,5 

Maluku Utara 10,4  9,4  9,2  8,1  7,5 

NASIONAL 14,2  13,3  12,5  11,7  11,4 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Indeks Pembangunan Manusia wilayah Maluku menunjukkan 

tren meningkat, namun masih berada di bawah IPM nasional. IPM di 

Provinsi Maluku 71,9 atau ranking ke 21 dari 33 provinsi, sementara 

di Provinsi Maluku Utara 69,5 atau ranking ke 30 (Tabel 14.48). 

TABEL 14.48 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

DI WILAYAH MALUKU 

TAHUN 2009-2011 

Provinsi 
IPM Peringkat 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Maluku 71,0 71,4 71,9 19 20 21 

Maluku Utara 68,6 69,0 69,5 29 30 30 

NASIONAL 71,8 72,3 72,8 - - - 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Kerapatan jalan di wilayah Maluku 0,1 km/km², lebih rendah 

dari kerapatan jalan tingkat nasional 0,2 km/km
2
, dengan kerapatan 

jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara 0,1 

km/km², sementara di Provinsi Maluku  0,1 km/km². Kinerja 

pelayanan infrastruktur untuk listrik, total kapasitas terpasang unit 

pembangkit PLN di wilayah Maluku mencapai 198,4 MW, sebagian 

besar bersumber dari PLTD 198,3 MW (100,0 persen), dan sisanya 
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bersumber dari PLTS 0,1 MW (0,05 persen).  Rasio elektrifikasi 

pada tahun 2011 di Provinsi Maluku 70,8 persen dan Maluku Utara 

70,3 persen. 

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pembangunan 

wilayah Maluku, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) Masih 

rendahnya pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau 

terpencil, dan kawasan bencana; (2) Masih rendahnya kualitas 

sumber daya manusia; dan (3) Tingginya kerawanan bencana 

berkaitan dengan posisi wilayah Kepulauan Maluku yang berada 

pada jalur pergerakan lempeng bumi yang aktif. 

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan wilayah Maluku antara lain: (1) 

Mengintegrasikan MP3EI untuk koridor Maluku-Papua ke dalam 

perencanaan tahunan di pusat dan daerah; (2) Memperjelas 

pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam 

mendukung pengembangan koridor ekonomi Maluku-Papua; (3) 

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara pemerintah dan dunia 

usaha di tingkat wilayah; (4) Meningkatkan aksesibilitas menuju 

pulau-pulau kecil terluar, meningkatkan pelayanan sosial dasar, serta  

mengoptimalkan fungsi Daruba, Dobo, Ilwaki, dan Saumlaki sebagai 

pusat pelayanan kawasan perbatasan dan pendorong pertumbuhan 

ekonomi kawasan; (5) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

pendidikan dan kesehatan; dan (6) Meningkatkan kewaspadaan, 

kesiapsiagaan dan antisipasi dalam menghadapi bencana dengan 

pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan penataan ruang 

berbasis mitigasi bencana, serta pengembangan sistem peringatan 

dini (early warning system) bencana dengan memperhatikan 

karakteristik ancaman bencana di daerah bersangkutan. 
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14.8 PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA 

Kebijakan 

Arah kebijakan pengembangan wilayah Papua tahun 2012 dan 

2013 adalah: (1) Menempatkan hak ulayat di dalam RTRW sebagai 

salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya 

setempat; (2) Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan 

dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi 

manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip kelestarian dan 

berkelanjutan; (3) Mempertahankan kawasan lindung sekurang-

kurangnya 50 persen dari luas wilayah Papua; (4) Memacu 

pertumbuhan ekonomi wilayah Papua melalui pengembangan sektor 

sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan 

meningkatkan keterkaitan antarpusat pertumbuhan wilayah; (5) 

Menampung berbagai kegiatan ekonomi, memperluas lapangan 

kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha 

melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (6) 

Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara 

kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (7) 

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas 

jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut 

yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan 

optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta (8) 

Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan 

yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan 

antarwilayah. 
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Hasil Pelaksanaan 

Pada kurun waktu 2009-2010 kinerja perekonomian di Papua 

Barat cenderung meningkat, namun pada tahun 2011-2012 menurun. 

Sementara di Papua pada tahun 2012 pertumbuhannya rendah, 

namun masih lebih baik dibandingkan dua tahun sebelumnya yang 

sampai mencapai minus (Tabel 14.49). 

TABEL 14.49 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH PAPUA 

ADHK 2000 (PERSEN) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 2013***) 

Papua Barat 13,9 28,5 27,1 15,8 16,2 

Papua 22,2 -3,2 -5,3 1,1 9,9 

NASIONAL 4,8 6,1 6,3 6,3 5,9 

Sumber        : Badan Pusat Statistik 

Keterangan   : *)  Angka sementara  
                          **)   Angka sangat sementara 

                               ***) Angka triwulan I, dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya  (year on 

year) 
ADHK : atas dasar harga konstan 

Kontribusi wilayah Papua terhadap perekonomian nasional 

dari tahun 2009-2012 cenderung menurun. Kontribusi perekonomian 

wilayah Papua terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2012 

sebesar 1,7 persen (Tabel 14.50).  

TABEL 14.50 

KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH PAPUA  

ADHB (PERSEN) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Papua Barat 0,4 0,5 0,6 0,6 

Papua 1,6 1,7 1,3 1,2 

PAPUA 2,0 2,2 1,9 1,8 

Sumber        :  Badan Pusat Statistik 

 Keterangan  :  *) Angka sementara 
      **) Angka sangat sementara 

  ADHB : atas dasar harga berlaku 
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Perkembangan PDRB per kapita Papua Barat lebih tinggi 

dibandingkan dengan nasional, dan jika dibandingkan antarprovinsi 

pendapatan perkapita di Provinsi Papua Barat relatif lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan Papua (Tabel 14.51). 

TABEL 14.51 

PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH PAPUA 

ADHB (RIBU RUPIAH) 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011*) 2012**) 

Papua Barat 24.648,7 35.133,8 45.853,2 52.383,9 

Papua 28.485,6 30.742,8 25.593,9 24.729,9 

 Sumber     :  Badan Pusat Statistik  
 Keterangan  : *) Angka sementara 

       **) Angka sangat sementara 

ADHB: atas dasar harga berlaku  

TABEL 14.52 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI 

WILAYAH PAPUA 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Papua 2 18 36 21 1,8 329,6 1.312,0 1.202,4 

Papua Barat 1 10 25 18 1,0 17,2 33,1 32,0 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

TABEL 14.53 

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI 

WILAYAH PAPUA 

TAHUN 2009-2012 

Provinsi 
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Papua  na 7 21 7 na 178,0 1.377,9 54,7 

Papua Barat na 1 5 5 na 51,3 47,2 45,8 

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Keterangan: na: Data tidak tersedia 
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Nilai investasi PMA di wilayah Papua tahun 2012 mengalami 

sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya khususnya di 

Papua (Tabel 14.52). Sementara untuk nilai investasi PMDN tahun 

2012 hanya Rp.54,7 miliar di Provinsi Papua dan Rp.45,8 miliar di 

Papua Barat (Tabel 14.53). Perkembangan nilai investasi di wilayah 

Papua dalam lima tahun terakhir relatif rendah jika dibandingkan 

terhadap nilai investasi provinsi lain, khususnya provinsi di wilayah 

Sumatera dan Jawa-Bali. 

Dalam kurun waktu Februari 2009-Februari 2013 jumlah 

pengangguran terbuka di wilayah Papua cenderung berfluktuasi, 

dengan perkembangan terakhir (Februari 2013) sebesar 47,7 ribu 

jiwa (Tabel 14.54). 

TABEL 14.54 

JUMLAH  PENGANGGURAN TERBUKA 

DI WILAYAH PAPUA (RIBU JIWA) 

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Papua Barat  27,9  28,6  30,4  25,2  16,8  

Papua  45,0  47,6  57,9  46,2  47,7  

Sumber      : Badan Pusat Statistik 

Keterangan : Sakernas, Februari (2009-2013) 

Persentase kemiskinan di wilayah Papua dalam kurun waktu 

empat tahun terakhir (tahun 2009-2012) menunjukkan tren menurun, 

namun masih merupakan wilayah dengan persentase kemiskinan 

tertinggi di Indonesia. Persentase kemiskinan di Provinsi Papua 30,7 

persen, sementara di Provinsi Papua Barat 27,0 persen (Tabel 14.55). 
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TABEL 14.55 

PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH PAPUA (PERSEN)  

TAHUN 2009-2013 

Provinsi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Papua Barat 35,7 34,9 31,9 27,0 26,7 

Papua   37,5 36,8 32,0 30,7 31,1 

NASIONAL 14,2 13,3 12,5 11,7 11,4 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

Indeks Pembangunan Manusia wilayah Papua menunjukkan 

tren meningkat, namun masih jauh tertinggal dibanding provinsi lain 

di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 

69,6 atau ranking ke-29 dari 33 provinsi, dan IPM Provinsi Papua 

65,4 dan menjadi ranking terakhir (ke-33) dari perbandingan IPM 

antarprovinsi di Indonesia (Tabel 14.56). 

TABEL 14.56 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH PAPUA 

TAHUN 2009- 2011 

Provinsi 
IPM PERINGKAT 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Papua Barat 68,6 69,2 69,6 30 29 29 

Papua 64,5 64,9 65,4 33 33 33 

NASIONAL 71,8 72,3 72,8 - - - 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Kerapatan jalan di wilayah Papua 0,03 km/km², lebih rendah 

dari kerapatan jalan tingkat nasional 0,2 km/km², dengan kerapatan 

jalan tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat 0,05 km/km². 

Kualitas jalan nasional tidak mantap di wilayah Papua cenderung 

tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari 

total panjang jalan 2.920,3 km, sebanyak 1.394 km kondisinya tidak 

mantap, dengan 37,8 persen termasuk kategori rusak ringan dan 62,2 

persen rusak berat. Kinerja pelayanan infrastruktur untuk listrik yaitu 
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total kapasitas terpasang unit pembangkit PLN di wilayah Papua 

mencapai 270,2 MW, dengan sebagian besar jenis pembangkit 

bersumber dari PLTD 266,2 MW (98,5 persen). Rasio elektrifikasi 

pada tahun 2011 di Provinsi Papua Barat mencapai 58,2 persen dan 

29,2 persen di Provinsi Papua.  

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan pembangunan wilayah Papua antara lain: (1) 

Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang 

di daerah pedalaman, tertinggal, dan perbatasan; (2) Belum 

optimalnya tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi 

khusus; (3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (4) 

Masih tingginya prevalensi HIV dan AIDS; (5) Tingginya potensi 

bencana alam di wilayah Papua, khususnya gempa bumi; dan (6) 

Belum ada provinsi dan kota yang memiliki Perda RTRW. 

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan 

kebijakan pembangunan wilayah Papua antara lain: (1) 

Meningkatkan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Rencana 

Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; (2) 

Mengintegrasikan MP3EI khususnya rencana pengembangan koridor 

ekonomi Papua-Maluku ke dalam rencana kerja pemerintah pusat 

dan daerah, khususnya yang menyangkut tugas dan peran 

pemerintah; (3) Mempercepat penyelesaian RTRW Provinsi/ 

Kabupaten/Kota di sepanjang koridor ekonomi Papua-Maluku; (4) 

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan dunia usaha dalam penanganan hambatan investasi di 

daerah; (5) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 

dan kesehatan; dan (6) Meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan 

dan antisipasi dalam menghadapi bencana dengan pengendalian 

pemanfaatan ruang dan pelaksanaan penataan ruang berbasis mitigasi 

bencana, serta pengembangan sistem peringatan dini (early warning 

system) bencana dengan memperhatikan karakteristik ancaman 

bencana di daerah setempat. 
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