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BAB I
Pendahuluan

Undang-undang Nomor 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(SPPN) mengamanatkan adanya tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang 
nasional (RPJPN) dengan kurun waktu 20 tahun, jangka menengah nasional lima tahunan 
(RPJMN), dan perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Visi RPJPN 2005-2025 adalah 
“mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”. Dalam rangka mencapai visi 
RPJP tersebut, dilakukan empat tahapan pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan 
masing-masing, yaitu RPJMN 1 2005-2009: menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang 
aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; RPJMN 
2 2010-2014: memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun 
kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian; RPJMN 3 2015-2019: memantapkan 
pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif 
perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, dan kemampuan iptek; 
RPJMN 4 2020-2024: mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur 
melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh 
berlandaskan keunggulan kompetitif.

RPJMN tahap pertama, periode 2004-2009, memuat tiga agenda utama pembangunan nasional 
untuk mencapai visi sesuai dengan arah kebijakan. Pertama, mewujudkan Indonesia yang aman dan 
damai yang ditunjukkan dengan berbagai kemajuan penyelesaian konflik di daerah, penanggulangan 
berbagai bentuk kriminalitas, semakin kokohnya NKRI, dan makin berperannya Indonesia dalam 
menciptakan perdamaian dunia. Kedua, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis yang 
tercermin dari peningkatan keadilan dan penegakan hukum, peningkatan peran perempuan 
dalam pembangunan, peningkatan pelayanan pada masyarakat, dan terselenggaranya Pemilihan 
Umum 2009 secara demokratis, jujur, dan adil. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 
penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antarwilayah, 
peningkatan kualitas manusia, peningkatan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya 
alam, dan peningkatan kondisi infrastruktur. Seluruh capaian pelaksanaan pembangunan RPJMN 
tahap pertama ini telah dilaporkan secara detil dalam Lampiran Pidato Presiden RI selama periode 
2004-2009, maupun Evaluasi Pembangunan Pelaksanaan RPJMN 2004-2009.
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Sementara itu, tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dengan 
visi “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. RPJMN tersebut 
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 terjaga 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 yang terwujud 
dalam sistem hukum yang berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian 
pula, kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten terus menerus dilakukan dan ditingkatkan 
agar terbangun rasa keadilan dan pemerintah yang bersih. Berbagai hasil pembangunan dengan 
segala permasalahannya telah memberi warna dalam pembangunan Indonesia.

Sebagai satu kesatuan dengan Pidato Kenegaraan Tahun 2014, dokumen Lampiran Pidato ini disusun 
untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam 
dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Secara garis 
besar pelaksanaan tahunan visi RPJMN 2010-2014 dituangkan dalam Tema RKP yang ditunjukkan 
dalam Gambar 1.1.
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BAB I
Pendahuluan

Gambar 1.1
Pejabaran Tahunan Visi RPJMN 2010-2014

Hasil yang dicapai dari RPJMN 2010-2014 merupakan kesinambungan dari hasil pembangunan RPJMN 
2004-2009. Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan telah mampu mewujudkan 
visi RPJMN 2010-2014 dengan tercapainya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, lebih 
demokratis, dan lebih berkeadilan. Indonesia telah menjadi lebih sejahtera yang ditunjukkan oleh 
meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan 
akses dan kualitas pendidikan. Pencapaian itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup 
memuaskan yang diimbangi oleh stabilitas yang terjaga. Selain itu, Indonesia telah menjadi 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. Terwujudnya visi RPJMN 
tahap kedua ini merupakan dasar yang kokoh untuk menyongsong dilaksanakannya RPJMN tahap 
ketiga dengan arah kebijakan memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan 
pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang 
tersedia, SDM yang berkualitas, dan kemampuan iptek.

Dokumen Lampiran Pidato tahun ini disusun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena 
mencakup laporan capaian penting yang diraih sepanjang periode RPJMN tahap pertama (2004-
2009) dan kedua (2010-2014). Dengan demikian, sebagai kesatuan dengan Pidato Kenegaraan 
Presiden RI tahun 2014, dokumen Lampiran Pidato ini merekam semua informasi pembangunan 
lima tahun terakhir, yang dilengkapi dengan capaian penting pembangunan Indonesia sepanjang 
2004-2009. Untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam 
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Indonesia telah 
menjadi lebih sejahtera 

yang ditunjukkan 
oleh meningkatnya 

indeks pembangunan 
manusia, penurunan 

angka kemiskinan, dan 
peningkatan akses dan 

kualitas pendidikan. 

periode pembangunan jangka menengah yang akan datang, dalam dokumen Lampiran Pidato ini 
diuraikan tantangan yang akan dihadapi dalam RPJMN 2015-2019. Selain berdasarkan pertimbangan 
di atas, sistematika penyusunan Lampiran Pidato ini merujuk pula pada sembilan bidang seperti 
yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Dengan demikian, Lampiran Pidato ini disusun terdiri 
dari 14 bab berikut: (1) Pendahuluan; (2) Kerangka RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014; (3) 
Capaian Utama Pembangunan; (4) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (5) Ekonomi; (6) Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi; (7) Sarana dan Prasarana; (8) Politik; (9) Pertahanan dan Keamanan; 
(10) Hukum dan Aparatur; (11) Wilayah dan Tata Ruang; (12) Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup; (13) Sistem Pendukung Manajeman Pembangunan Nasional; dan (14) Tantangan yang 
Dihadapi dalam RPJMN 2015-2019. 
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2.1 Arahan RPJPN 2005-2025 

Saat ini pembangunan nasional tengah berada pada akhir tahapan kedua Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Seperti diketahui, visi RPJP 2005-2025 adalah untuk mewujudkan  
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Penerjemahan visi pembangunan jangka panjang 
tersebut, sebagai berikut: 

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

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

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

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

Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi 
pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 
berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui 
pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, 
melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai 
luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka 
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya 
manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek 
melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; 
membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; 
dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju 
keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan 
pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan 
demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas 
desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media 
dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur 
hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, 
tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 II-3

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga 
melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; 
memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi 
dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; 
membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan 
keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung 
pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan 
daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, 
kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran 
secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan 
sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai 
aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan 
pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, 
keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga 
fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, 
melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan 
sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya 
alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam 
dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan 
kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman 
hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 
kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah 
agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber 
daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan 
kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah 
memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; 
melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi 
internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral 
antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.



BAB II
Kerangka RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014II-4

2.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah 

Gambar 2.1 
Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan RPJP 2005-2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan 
rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dengan periode masing-masing tahapan selama 
lima tahun dan telah pula memuat rumusan indikatif arahan Presiden dan prioritas kebijakan.  
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak 
diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas 
dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu berkesinambungan dari periode ke periode 
berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJM ke-I (2004-2009)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) No. 7/2005 untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) No. 
25/ 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menjabarkan visi dan misi presiden terpilih pada 2004 ke 
dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan 
tersebut telah dilaksanakan sepanjang lima tahun yang lalu. 

Dalam RPJMN 2004-2009, visi pembangunan nasional ditetapkan sebagai berikut: Pertama, 
terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. 
Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri, dan gangguan dari dalam 
negeri. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. 
Adapun damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan keadaan tidak bermusuhan 
dan rukun dalam sistem negara hukum.
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Kedua, terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, 
dan hak asasi manusia (HAM). Kondisi ini secara garis besar tercermin dari keadaan Indonesia yang 
adil dan demokratis. Adil mengandung arti tidak berat sebelah atau memihak. Dari konteks adil ini, 
demokrasi kemudian menjadi pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban 
serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di muka hukum. Adil juga berarti berpihak 
kepada yang benar serta berpegang pada konstitusi dan hukum.

Ketiga, terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan 
yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Terciptanya 
kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera 
merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau 
tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani.

Upaya pencapaian visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009 pada tahap berikutnya 
diturunkan ke dalam langkah-langkah strategis melalui sebuah penetapan misi pembangunan 
nasional. Misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009 meliputi: (1) Mewujudkan Indonesia 
yang aman dan damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; (3) Mewujudkan 
Indonesia yang sejahtera.
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Strategi pokok pembangunan dalam RPJMN 2004-2009 meliputi: 

 1. Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem 
ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar 
yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 2. Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala 
bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan 
landasan pembangunan yang kokoh. 

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangun an RPJMN 2004-2009, ditetapkan tiga agenda 
pembangunan nasional 2004-2009, yaitu: (1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, (2) 
Mewujudkan Indonesia yang adil dan demo kratis, dan (3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai

Dalam agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, terdapat tiga sasaran pokok dengan 
prioritas dan arah kebijakan yang dilakukan. Pertama, meningkatnya rasa aman dan damai, yang 
tercermin dari: (1) Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan 
masyarakat; (2) Menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan perdesaan; serta 
(3) Menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan 
lintas batas. Kedua, semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin dari: (1) Tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin 
memisahkan diri dari NKRI; dan (2) Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman 
bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Ketiga, semakin berperannya Indonesia 
dalam menciptakan perdamaian dunia. 

Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis

Dalam agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, terdapat lima sasaran pokok 
dengan prioritas dan arah kebijakannya. Pertama, meningkatnya keadilan dan penegakkan hukum 
yang tercermin dari: (1) Terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif  
serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; (2) Terja-
minnya konsistensi seluruh peraturan perundang -undang  an di tingkat pusat dan daerah; dan (3) 
Ditindak nya pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara, 
dicegahnya dan ditanggulanginya terorisme serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. 
Kedua, terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang 
pembangunan. Hal ini akan tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, 
kebijakan publik, membaiknya angka Gender-related Development Index (GDI) dan angka Gender 
Empowerment Measurement (GEM), menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan 
anak serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Ketiga, meningkatnya pelayanan 
kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang 
baik, menjamin konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan 
peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Keempat, meningkatnya pelayanan birokrasi kepada 
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masyarakat yang tercermin dari: (1) Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi yang 
dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) Terciptanya sistem pemerintahan dan 
birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) Terhapusnya aturan, 
peraturan, dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan 
masyarakat; serta (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 
Kelima, terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan 
menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan 
umum secara langsung tahun 2004. 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada lima sasaran pokok dengan prioritas dan arah 
kebijakan yang dilakukan. Pertama, menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen tahun 
2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 
persen tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan 
pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang 
berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Kedua, 
berkurangnya kesenjangan antarwilayah yang tercermin dari: (1) Meningkatnya peran perdesaan 
sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
perdesaan; (2) Meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; (3) 
Meningkatnya masyarakat di perdesaan; (4) Meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah 
terbelakang dan tertinggal; (5) Meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing 
kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta (6) Meningkatnya keseimbangan pertumbuhan 
pembangunan antarkota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan 
keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Ketiga, meningkatnya kualitas manusia 
yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Keempat, membaiknya 
mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan 
(mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. 
Kelima, membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kua litas 
berbagai sarana penunjang pembangunan.
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RPJM ke-II (2010-2014)

Rencana pembangunan nasional tahap kedua pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah 
memasuki tahun terakhir pelaksanaan. Pemerintah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan 
kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang 
tertuang dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran 
dari visi dan misi Presiden terpilih yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, 
Prioritas Nasional, dan Program serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L. Dokumen 
ini menjadi acuan bagi K/L dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerjanya. 

Visi pembangunan Indonesia 2014 adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan 
berkeadilan” yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi diarahkan pada 
peningkatan keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia dan 
budaya bangsa yang akan dicapai dengan dukungan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat akan dicapai melalui terwujudnya masyarakat, 
bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan 
yang bertanggung jawab, serta hak asasi manusia. 
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Hal ketiga yang juga sangat penting dalam mencapai visi pembangunan 2014 adalah mewujudkan 
pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang 
hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Lebih lanjut visi pembangunan Indonesia 2014 diuraikan dalam misi-misi pembangunan. Misi 
pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia 
yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia 
yang adil dan demokratis, meliputi: Pertama, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia 
yang sejahtera, yang tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam 
bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran melalui program 
perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan 
terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. 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. 

Selanjuntnya visi dan misi diwujudkan melalui lima agenda pembangunan yaitu: Agenda I. 
Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; Agenda II. Perbaikan tata kelola 
pemerintahan; Agenda III. Penegakan pilar demokrasi; Agenda IV. Penegakan hukum; serta Agenda 
V. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
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Pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJMN 2010-2014 secara umum telah menunjukkan 
capaian yang cukup baik di berbagai bidang, baik di bidang politik, hukum, dan pertahanan 
keamanan, bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, bidang sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup, maupun di bidang pembangunan kewilayahan. Capaian-capaian ini diharapkan menjadi 
modal untuk meningkatkan kinerja pembangunan di masa yang akan datang.

Kondisi politik, hukum, dan keamanan yang stabil dan cenderung terus membaik merupakan salah 
satu prasyarat bagi berkembangnya ekonomi nasional. Selanjutnya, momentum pertumbuhan 
ekonomi yang relatif cukup tinggi selama sepuluh tahun terakhir perlu dipertahankan, dan jika 
mungkin terus ditingkatkan. Sementara itu, di bidang kesejahteraan rakyat, Pemerintah terus 
melakukan upaya perbaikan dari segala hal serta terus meningkatkan efektifitas pelaksanaan 
pembangunan, sehingga untuk beberapa program dengan kinerja yang belum memenuhi harapan 
dapat terus ditingkatkan.  

3.1 Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, demokrasi di Indonesia tetap tumbuh dinamis menuju demokrasi 
yang substansial. Pemerintah berupaya keras mendorong dan memperkuat kelembagaan demokrasi 
termasuk lembaga penyelenggara pemilu, ormas dan partai politik (parpol), menjamin hak-hak sipil 
dan politik, mendukung secara konsisten penyelenggaraan Pemilu 2014, serta menjaga stabilitas 
sosial dan politik dari berbagai potensi konflik sosial politik dan terorisme. Upaya ini tercermin dari 
terselenggaranya Pemilu langsung pada tahun 2009 dan 2014 dengan aman, adil dan demokratis. 
Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2014 telah menghasilkan produk final berupa 
jumlah perolehan suara, dan jumlah komposisi kursi dari partai-partai yang ikut serta dalam pemilu 
legislatif.

Sementara itu, demokrasi di daerah berkembang pesat. Sejak dilaksanakan pada tahun 2005, 
pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi instrumen pelaksanaan demokrasi yang 
perlu ditingkatkan perannya. Hal ini penting untuk mencapai demokrasi substansial yang mampu 
mewujudkan masyarakat yang demokratis, serta melahirkan kepala daerah yang berkualitas, 
visioner, dan mampu menggerakan perubahan nilai-nilai demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. 

Capaian pembangunan bidang hukum tercermin dalam penanganan tindak pidana korupsi yang 
dilaksanakan tanpa tebang pilih, baik menyangkut pejabat negara maupun masyarakat umum. 
Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan. 
Pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas 
PPK) melalui PP No.55/2012 Tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 
Menengah Tahun 2012-2014. Angka Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) meningkat dari 3,55 pada 
tahun 2012 menjadi 3,63 pada tahun 2013 (skala 1-5), yang menunjukkan masyarakat cenderung 
berperilaku semakin anti korupsi.

Upaya peningkatan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN telah mengalami kemajuan 
yang berarti. Hal ini ditunjukkan berbagai capaian pembangunan bidang aparatur negara antara 
lain semakin meningkatnya jumlah K/L/pemda yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan 
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keuangan instansi pemerintah dari tahun ke tahun, dan peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi 
(IPK) dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2009 (skala 1-10) dan 32 pada tahun 2013 
(skala 1-100). Dari sisi peringkat IPK, terjadi kenaikan dari peringkat 118 dari 176 negara menjadi 114 
dari 177 negara. Skor IPK 32 dari skala 100 memang masih jauh dari harapan masyarakat Indonesia, 
namun yang terpenting adalah proses menuju perbaikan dilakukan secara konsisten, transparan, 
dan akuntabel.

Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), telah dilakukan percepatan pelaksanaan 
reformasi baik di pusat maupun daerah. Hingga pertengahan 2014, sebanyak 64 K/L telah mulai 
melaksanakan RB sesuai dengan kebijakan nasional, dan telah menerapkan tunjangan kinerja 
berbasis prestasi kerja. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, telah ditetapkan 33 
provinsi, 32 kota, dan 33 kabupaten sebagai pilot project. Hingga pertengahan tahun 2014, sebanyak 
19 provinsi, 75 kabupaten, dan 26 kota telah menyusun Road Map pelaksanaan RB. Selanjutnya, 
dalam rangka penyempurnaan manajemen kepegawaian negara, telah diundangkan UU No. 5/2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi landasan bagi perubahan yang mendasar menuju 
manajemen kepegawaian negara yang terbuka, kompetitif, dan berbasis sistem merit.

Untuk mendukung pelaksanaan RB, telah dilakukan perbaikan kualitas pelayanan publik, yang  ditandai 
dengan terbitnya UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan 
pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, perbaikan pelayanan publik juga 
ditandai dengan semakin meluasnya penerapan e-services pada berbagai jenis pelayanan publik 
dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti: e-licensing (ina-trade), e-tax (layanan pajak online), 
e-pasport, sisminbakum (registrasi perusahaan online), sistem pelayanan informasi dan perizinan 
investasi secara elektronik online (penanaman modal), sistem pendaftaran jaminan fidusia online, 
Surabaya single window, dan SAPK online (layanan kepegawaian). Peningkatan kinerja pelayanan 
publik ditunjukkan pula oleh peningkatan integritas penyelenggara pelayanan publik. Hasil survei 
KPK memperlihatkan peningkatan dari 5,5 pada tahun 2007, kemudian 6,6 pada tahun 2009, dan 
7,4 pada tahun 2013 untuk integritas penyelenggara pelayanan publik K/L. Sedangkan skor integritas 
penyelenggara pelayanan publik di instansi daerah meningkat dari 6,5 pada tahun 2009 menjadi 6,8 
pada tahun 2013.
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Pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam kurun waktu 2004-2014, 
secara umum berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan negara serta meningkatkan upaya 
pemeliharaan keamanan dalam negeri. Hal ini tercermin dari relatif tidak adanya gangguan 
kewibawaan dan kedaulatan NKRI serta keberhasilan dalam mencegah terjadinya gangguan 
kamtibmas, menurunkan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menurunkan 
jumlah kejahatan jalanan, pengamanan kegiatan internasional dan keikutsertaan dalam misi 
perdamaian dunia. Disamping itu, meningkatnya peran industri pertahanan nasional dalam 
dukungan pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF) mampu meningkatkan kesiapan alutsista 
TNI dan alut Polri baik secara kuantitas, kualitas, maupun teknologi. Sementara itu dari aspek 
keamanan, Polri berhasil membangun kemampuan pelayanan dasar seperti menurunkan rasio 
Polri terhadap masyarakat menjadi 1:575 dengan merekrut 50 ribu anggota Polri bersertifikat 
IS0 9001:2008, program 1 Polsek 2 Polwan, kemampuan pengendalian massa, dan kemampuan 
penanganan keamanan dalam negeri berkadar tinggi khususnya terorisme.

3.2 Bidang Perekonomian

Kinerja pembangunan ekonomi Indonesia secara umum menunjukkan hasil yang baik ditengah 
kondisi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Pemerintah bersama masyarakat 
secara intensif dan bersungguh-sungguh melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, 
yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan ekonomi secara bertahap mengalami peningkatan sejak tahun 2004, walaupun 
mengalami perlambatan pada tahun 2008 karena tekanan yang kuat dari perekonomian dunia 
yang mengalami krisis ekonomi global. Dalam periode 2010-triwulan I 2014, kinerja perekonomian 
Indonesia sebagian besar juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang merupakan dampak 
perlambatan ekonomi global. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia masih sangat baik 
yang tercermin dari perekonomian yang tumbuh rata-rata 6,2 persen pada periode 2010-2013.

Stabilitas ekonomi Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia. Rata-rata 
bulanan nilai tukar rupiah mencapai Rp.12.087 per USD pada tahun 2013, terdepresiasi 25,3 persen 
dibandingkan tahun 2012. Dalam periode 2004-2014 stabilitas moneter relatif terjaga dengan laju 
inflasi umum yang berfluktuatif. Pergerakan inflasi umum dalam beberapa tahun terakhir adalah 6,9 
persen pada tahun 2010, 3,8 persen pada tahun 2011, 4,3 persen pada tahun 2012, dan 8,4 persen 
pada tahun 2013.

Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kualitas perekonomian. Kondisi ketenagakerjaan 
menunjukkan perbaikan yang digambarkan dengan menurunnya tingkat pengangguran. Pada periode 
2009-2014, jumlah lapangan kerja bertambah sebanyak 13,3 juta orang. Dengan peningkatan jumlah 
angkatan kerja 11,6 juta orang, maka jumlah penganggur menurun 2,1 juta orang dengan tingkat 
pengangguran terbuka yang menurun dari 8,1 persen pada 2009 menjadi 5,7 persen pada 2014. 
Dalam kurun waktu tersebut, terjadi fenomena perpindahan pekerja dari lapangan kerja informal 
ke formal, sehingga proporsi pekerja formal meningkat. Lapangan kerja formal pada 2009 sebesar 
30,5 persen (31,8 juta orang) meningkat menjadi 40,2 persen (47,5 juta orang) pada Februari 2014. 
Dengan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat pengangguran 
terbuka, tingkat kemiskinan juga menurun, yaitu dari 11,4 persen pada Maret 2013 menjadi 11,3 
persen pada Maret 2014.
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Investasi menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka 
panjang. Selama 5 tahun terakhir, realisasi PMA dan PMDN mengalami pertumbuhan yang sangat 
tinggi. Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp.37,8 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp.128,2 
triliun pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh 44,7 persen, dan pada semester I tahun 2014 
mencapai Rp.72,8 triliun. Sementara itu, realisasi investasi PMA telah meningkat dari USD10,8 miliar 
pada tahun 2009 menjadi USD28,6 miliar pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh 28,7 persen. Pada 
semester I tahun 2014, realisasi investasi PMA mencapai USD14,3 miliar. 

Iklim investasi yang kondusif mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan 
survei yang dilakukan JBIC (Japan Bank  for International Cooperation) pada tahun 2013, Indonesia 
menempati peringkat pertama negara tujuan investasi utama perusahaan multinasional Jepang. 
Peringkat ini telah meningkat dari peringkat ke-7 pada tahun 2004 dan peringkat ke-8 pada tahun 
2009. Sedangkan, Indeks Daya Saing Indonesia (berdasarkan laporan Global Competitiveness 
Report) mengalami peningkatan, dari posisi ke-50 pada tahun 2013-2013 menjadi posisi ke-38 pada 
tahun 2013-2014.

Peningkatan daya saing investasi dan usaha dilakukan melalui pemberian kemudahan memulai 
berusaha yang diwujudkan dengan terbangunnya 491 PTSP di 31 provinsi, 363 kabupaten, 97 kota. 
Selain itu, penyederhanaan prosedur dalam bidang penanaman modal juga dilakukan dengan 
penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di 203 PTSP. 
Selanjutnya, sejak tahun 2013 Pemerintah telah menerapkan tracking system untuk mempermudah 
investor dalam memantau kemajuan proses perijinan yang diajukan. Upaya-upaya ini telah 
mendorong peningkatan kinerja investasi di Indonesia.

Terkait dengan perdagangan dalam negeri, dari sisi produksi sektor perdagangan berperan sangat 
penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan 
restoran pada struktur PDB nasional terus meningkat dari 13,3 persen pada tahun 2009 menjadi 
14,6 persen pada triwulan I 2014. Sementara itu, perkembangan kinerja logistik di Indonesia 
semakin baik pula dengan meningkatnya skor indikator Logistic Performance Index (LPI) Indonesia 
dari 2,94 pada tahun 2012 (peringkat 59) menjadi 3,08 pada tahun 2014 (peringkat 53).

Perkembangan pariwisata dalam mendukung perekonomian Indonesia sejak 2004 sampai 2013 
menunjukkan pola yang positif meskipun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Pada periode 
tersebut, rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara adalah 7,27 persen per tahun 
dengan jumlah wisatawan mancanegara selama tahun 2013 mencapai 8.802.129 orang. Adapun 
perolehan devisa tumbuh 10,23 persen per tahun sepanjang 2004-2013 dengan perolehan devisa 
pariwisata pada tahun 2013 mencapai USD10.054 juta.

Terkait dengan keuangan negara, realisasi pendapatan negara pada APBN 2010-2013 terus 
mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, secara nominal realisasi pendapatan negara 
meningkat rata-rata 15,2 persen per tahun, dari Rp.403,4 triliun pada tahun 2004 menjadi 
Rp.1.437,0 triliun pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong 
oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata 16,1 persen atau naik dari 
Rp.280,6 triliun di tahun 2004 menjadi Rp.1.077,3 triliun pada tahun 2013. Penerimaan perpajakan 
ini menyumbang lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri. 
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Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan 
dan terjaminnya kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing 
produk nasional, telah menunjukkan kemajuan berarti.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana khususnya transportasi, untuk meningkatkan kapasitas 
jalan dalam rangka mendukung kelancaran pergerakan penumpang maupun logistik, telah 
dilaksanakan pembangunan jalan baru, pelebaran jalan, pembangunan jembatan baru, pembangunan 
flyover/underpass serta jalan bebas hambatan. Kondisi mantap jalan terus mengalami peningkatan 
selama kurun 2004-2013, yaitu 80,6 persen (2004), 86,0 persen (2009) menjadi 92,5 persen (2013). 
Adapun panjang jalan nasional hingga tahun 2004 adalah 34.628 km, dan dalam kurun waktu lima 
tahun mengalami peningkatan 783 km menjadi 35.411 km pada tahun 2009 dan menjadi 38.245 km 
pada tahun 2013. Selanjutnya, terkait dengan transportasi laut untuk meningkatkan sistem logistik 
nasional, hingga pertengahan tahun 2014 telah dikembangkan fasilitas pelabuhan pada 234 lokasi. 
Terkait dengan perkeretaapian, pembangunan yang dilaksanakan diantaranya pembangunan jalur 
KA termasuk jalur ganda pada tahun 2009 sepanjang 135,2 Km’sp, meningkat pada tahun 2013 
sepanjang 497,0 Km’sp.

Pelayanan infrastruktur sumber daya air terhadap ketahanan pangan selama ini telah mengalami 
peningkatan, khususnya untuk mendukung peningkatan produksi padi. Pembangunan infrastruktur 
irigasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional sampai dengan Juni 2014 antara lain telah 
berhasil meningkatkan layanan jaringan irigasi seluas 369,1 ribu ha dan rehabilitasi jaringan irigasi 
seluas 1,75 juta ha. 

Akses penduduk terhadap sumber air minum layak mencapai 48,8 persen pada tahun 2004, 
sempat menurun menjadi 47,7 persen pada tahun 2009 dan meningkat kembali menjadi 67,7 
persen pada tahun 2013. Program dan kegiatan penyediaan air minum yang telah dilaksanakan 
mampu menyediakan kapasitas sebesar 34.065 liter/detik sejak tahun 2005-2009, kemudian 
mampu meningkatkan kapasitas sebesar 25.260 liter/detik pada tahun 2010-2013 dan diperkirakan 
menambah kapasitas lagi sebesar 8.179 liter/detik pada tahun 2014.  Pembangunan infrastruktur 
energi dan ketenagalistrikan selama periode 2004-2009 telah meningkatkan rasio elektrifikasi dari 
57,5 persen menjadi 65,8 persen, dan pada akhir tahun 2014 diperkirakan mencapai 81,5 persen. 
Dengan demikian, selama satu dasawarsa terakhir rasio elektrifikasi meningkat tajam sebesar 24 
persen.

Komoditas berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan berperan 
penting dalam perekonomian nasional maupun dimensi pembangunan lainnya seperti sosial, 
budaya, dan lingkungan. Dalam kurun waktu 2004-2014, ketersediaan pangan dalam negeri telah 
menunjukkan peningkatan. Produksi padi nasional meningkat dari 66,5 juta ton gabah kering giling 
(GKG) tahun 2010 menjadi 71,3 juta ton GKG pada tahun 2013 (ATAP BPS) atau meningkat rata-
rata 2,4 persen setiap tahunnya. Sementara untuk tahun 2014, produksi padi ditargetkan dapat 
mencapai 70,2 juta ton GKG. Pada tahun 2013 diperkirakan tercapai surplus beras 9,1 juta ton, 
mengingat produksi padi mencapai 71,3 juta ton GKG atau setara beras sebesar 40,1 juta ton 
sedangkan tingkat konsumsi sebesar 31,0 juta ton, dengan asumsi tingkat konsumsi beras 124 kg/
kapita/tahun. Produksi perikanan selama 10 tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2004, 
produksi perikanan mencapai 6,1 juta ton dan meningkat menjadi 9,8 juta ton pada akhir tahun 
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2009 atau tumbuh rata-rata 9,9 persen per tahun. Selanjutnya pada kurun waktu 2010-2013, 
produksi perikanan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 18,9 persen per tahun. Pada 
kurun waktu tersebut pertumbuhan produksi perikanan didominasi oleh pertumbuhan yang pesat 
dari produksi perikanan budidaya, terutama komoditas rumput laut. Produksi perikanan pada tahun 
2013 mencapai 19,6 juta ton, yang terdiri dari perikanan budidaya 13,7 juta ton (70 persen), dan 
perikanan tangkap 5,9 juta ton (30 persen). Produksi perikanan tersebut meningkat 26,5 persen 
dari tahun sebelumnya yaitu 15,5 juta ton. Kesejahteraan petani/nelayan pembudidaya ikan 
yang dilihat dari Nilai tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), selama tahun 2010-2013 
menunjukkan kecenderungan yang meningkat setiap tahun. NTP tertinggi tercatat pada tahun 2012 
yaitu 105,2 sedangkan rata-rata NTN pada tahun 2013 tercatat 105,3 (BPS, 2014). Nilai tukar di atas 
100 ini menunjukkan bahwa nilai produk yang didapat petani/nelayan lebih besar dari biaya untuk 
kebutuhan hidupnya.

Terkait dengan lifting minyak bumi, realisasinya terus mengalami penurunan rata-rata sekitar 5 
persen per tahun, dari 954 MBOPD di tahun 2010 menjadi 826 MBOPD di tahun 2013. Sementara itu, 
realisasi lifting gas bumi tahun 2010-2014 berfluktuasi, dengan realisasi tahun 2010-2012 yang sedikit 
mengalami kenaikan rata-rata sekitar 1 persen, dan pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan 
rata-rata sekitar 5 persen. Selanjutnya, pada tahun 2013 telah dilakukan kegiatan eksplorasi 101 
sumur dan direncanakan 205 sumur pada tahun 2014. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap 
minyak dan gas bumi telah dilakukan diversifikasi energi terutama dalam pemanfaatan gas, batubara, 
dan EBT untuk pemenuhan kebutuhan di sektor tenaga listrik, rumah tangga, dan transportasi. 
Realisasi penyaluran gas ke domestik mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam sepuluh 
tahun terakhir, dan pada tahun 2013 realisasi penyaluran gas untuk keperluan domestik lebih besar 
dibandingkan jumlah gas yang diekspor. Pada tahun 2013, pemanfaatan gas bumi telah mencapai 
47,5 persen untuk keperluan domestik.

Realisasi capaian investasi sektor mineral dan batubara dalam kurun waktu 2004-2013 mengalami 
peningkatan 18 persen setiap tahunnya, yaitu dari USD1,3 miliar pada tahun 2004 menjadi USD5,1 
miliar pada tahun 2013. Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor 
mineral dan batubara dalam kurun waktu 2004-2013 meningkat rata-rata 32 persen pertahun yaitu 
Rp.2,6 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp.28,5 triliun pada tahun 2013.

Sementara itu, dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan guna mencapai target kawasan 
konservasi perairan seluas 20 juta ha pada tahun 2020, telah dilakukan penambahan luasan kawasan 
konservasi perairan dari 5,4 juta ha pada tahun 2004 menjadi 15,7 juta ha pada tahun 2013.

Keberhasilan pengarusutamaan lingkungan ke dalam berbagai aspek pembangunan ditandai dengan 
disahkannya UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara 
komprehensif telah mencakup pengelolaan dan perlindungan lingkungan, pengelolaan gas rumah 
kaca, serta penerapan prinsip berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan. Pengelolaan 
lingkungan hidup juga terus diintensifkan dengan penyusunan indikator lingkungan hidup terpadu, 
berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan 
hidup Indonesia. Sejak ditetapkan pada akhir 2009 di setiap provinsi, IKLH terus meningkat, dari 
62,8 pada tahun 2009 hingga mencapai 64,2 pada tahun 2012.
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3.3 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Secara umum capaian pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat tercermin dari keberhasilan 
dalam mewujudkan manusia berkualitas yang merupakan modal utama untuk membangun bangsa 
yang maju dan berdaya saing. Capaian pembangunan tersebut dapat dilihat dari peningkatan 
taraf pendidikan, pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian laju pertumbuhan 
penduduk, serta percepatan pengurangan kemiskinan. 

Pembangunan pendidikan yang selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2013 telah berhasil 
memperbaiki taraf pendidikan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama 
sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 7,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,7 tahun pada 
tahun 2009 dan 8,1 tahun pada tahun 2012. Selain itu, angka melek huruf penduduk usia 15 
tahun keatas juga meningkat dari 90,4 persen pada tahun 2004 menjadi 92,6 persen pada tahun 
2009, dan terus meningkat menjadi 94,1 persen pada tahun 2013. Peningkatan taraf pendidikan 
penduduk juga ditentukan oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan. Dalam kurun waktu 
2004-2013, angka partisipasi pendidikan untuk semua jenjang meningkat. Angka partisipasi kasar 
(APK) SMP/MTs/sederajat dari 81,2 persen pada tahun 2004 menjadi 98,1 persen pada tahun 2009 
dan menjadi 103,9 persen pada tahun 2012 atau ekuivalen dengan peningkatan dari 12,2 juta siswa 
pada tahun 2009 menjadi 12,7 juta siswa pada tahun 2012. Sementara itu APK SMA/MA/SMK/
sederajat meningkat dari 48,3 persen pada tahun 2004, menjadi 69,6 persen pada tahun 2009, dan 
78,7 persen pada tahun 2012 atau ekuivalen dengan peningkatan dari 8,5 juta siswa pada tahun 
2009 menjadi 9,8 juta siswa pada tahun 2012. Dalam periode yang sama APK jenjang pendidikan 
tinggi juga meningkat hampir dua kali lipat dari 14,6 persen pada tahun 2004 menjadi 27,9 persen 
pada tahun 2012 atau sebanyak 5,6 juta mahasiswa. 

Dalam rangka memenuhi hak seluruh penduduk untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang 
berkualitas, telah dilakukan berbagai terobosan, yaitu melalui bantuan operasional sekolah (BOS); 
keberpihakan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat bersekolah dengan penyediaan 
bantuan siswa miskin (BSM); dan penambahan daya tampung melalui pembangunan berbagai 
sarana prasarana pendidikan seperti unit sekolah baru (USB) dan penambahan ruang kelas baru 
(RKB), serta rehabilitasi secara masif terhadap ruang-ruang kelas yang rusak.

Bantuan Operasional Sekolah yang dimulai sejak tahun 2005. merupakan perluasan dari beasiswa 
miskin pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Dengan disediakannya dana BOS, sekolah lebih mampu 
memenuhi kebutuhan sekolah khususnya yang terkait dengan proses pembelajaran sehingga tidak 
lagi menarik iuran sekolah, terutama dari keluarga miskin. Alokasi anggaran program ini dihitung 
berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan disalurkan langsung ke sekolah.

Dengan adanya BOS, pada tahun 2005 sampai tahun 2007 bantuan untuk siswa miskin yang disebut 
bantuan khusus murid tidak dilaksanakan lagi. Bantuan tersebut diberikan hanya untuk jenjang 
pendidikan menengah, yang tidak diberi BOS, yang pada tahun 2005 dialokasikan untuk 698,5 
ribu siswa SMA/SMK/MA dengan total biaya sekitar Rp.544,8 miliar. Mulai tahun 2008 bantuan 
untuk siswa miskin diberikan kembali untuk semua jenjang pendidikan dengan jumlah siswa yang 
meningkat secara signifikan dari sekitar 3,0 juta siswa menjadi  8,7 juta siswa pada tahun 2013. 
Penyaluran BSM disempurnakan pada tahun 2013 yaitu dilakukan secara terintegrasi dengan program 
penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan pemberian BSM untuk siswa anggota rumah 
tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Namun demikian bila terdapat siswa miskin 
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yang tidak memiliki KPS maka sekolah dapat mengusulkan pemberian BSM untuk mereka. Untuk 
tingkat perguruan tinggi, Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 66/2010 Tentang Perubahan PP 
No. 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mewajibkan perguruan 
tinggi negeri menerima mahasiswa miskin sebanyak 20 persen dari kapasitasnya dan penyediaan 
beasiswa bagi mahasiswa kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Bidik-Misi 
(Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi).

Upaya peningkatan partisipasi pendidikan dilakukan pula dengan penambahan daya tampung 
melalui pembangunan berbagai sarana prasarana pendidikan seperti unit sekolah baru (USB) dan 
penambahan ruang kelas baru (RKB). Upaya tersebut didukung pula dengan rehabilitasi sekolah/
madrasah yang rusak untuk mempertahankan kapasitas terpasang sekolah/madrasah. Sejak tahun 
2005 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan rehabilitasi di 74.767 SD dan 32.172 SMP, 6.440 
SMA, dan 2.428 SMK. Untuk meningkatkan angka melanjutkan lulusan SD/MI, pada tahun 2005 
diperkenalkan program sekolah SD-SMP satu atap (SATAP) untuk meningkatkan partisipasi Wajib 
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di daerah tertinggal atau terpencil. 

Untuk menata jaminan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dalam rangka mencapai 
pembangunan kesehatan yang berkualitas, keberhasilan dapat dilihat dari meningkatnya derajat 
kesehatan dan gizi masyarakat yang tercermin dari kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan 
pengendalian penyakit. Selama kurun waktu 2007-2012, angka kematian bayi mengalami penurunan 
dari 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007) menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2012). Sedangkan 
angka kematian ibu belum mengalami penurunan yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007) 
menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (2012). Untuk itu perlu mendapat perhatian indikator 
derajat kesehatan seperti kesehatan reproduksi dan pelayanan KB. Sementara itu, perbaikan gizi 
masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal ini ditandai dengan menurunnya 
prevalensi anak balita kurus dari 13,6 persen (2007) menjadi 12,1 persen (2013), serta berhasilnya 
mengendalikan kekurangan vitamin A dan gangguan akibat kekurangan iodium sejak 2007.

Dalam pengendalian penyakit menular, data Global Tuberculosis (TB) Control 2009 menyatakan 
bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan kasus TB dan mencapai target MDGs. Angka penemuan 
kasus Tuberculosis tahun 2013 adalah 80,6 persen dan angka keberhasilan pengobatan TB telah 
mencapai 90,8 persen yang berarti keduanya melampaui target MDGs, 70 persen dan 85 persen. 
Selain itu, target prevalensi TB tahun 2012 telah mencapai angka 231 per 100.000 penduduk yang 
berarti telah pula melampaui target MDGs pada tahun 2015 sebesar 221 per 100.000 penduduk. 
Sementara itu, Annual Parasite Incidence (API) malaria telah mendekati target MDGs sebesar 1 per 
1.000 penduduk, yaitu mencapai 1,38 per 1.000 penduduk pada tahun 2013. Saat ini per tahun 
2013 terdapat 200 kab/kota dengan jumlah penduduk 150,2 juta telah mendapat sertifikat eliminasi 
malaria. Sedangkan capaian pengendalian HIV dan AIDS meliputi dapat dijaganya prevalensi HIV 
dibawah 0,3 persen, cenderung tidak meningkatnya kasus baru HIV dan AIDS dalam waktu tiga 
tahun terakhir, pengobatan ARV berhasil menekan jumlah penderita AIDS dengan pencapaian 44,2 
persen atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan, dan berhasil diturunkannya kasus kematian 
case fatality rate (CFR) AIDS dari 13,5 persen (2004) menjadi 0,8 persen (2013).

Sebagai pelaksanaan mandat konstitusi untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional 
(SJSN), program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diluncurkan pada 1 Januari 2014 melalui 
beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini sudah 77,1 persen penduduk 
tercakup dalam jaminan kesehatan, diharapkan pada tahun 2019 jaminan kesehatan telah 
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mencakup seluruh penduduk. Dengan adanya BPJS, jaminan kesehatan diperluas menjadi Jaminan 
Kesehatan Nasional dengan tujuan akhir adalah Universal Health Coverage, yaitu memastikan 
bahwa seluruh penduduk mempunyai jaminan terhadap pelayanan kesehatan dan dapat akses ke 
fasilitas kesehatan jika memerlukan pelayanan. 

Terkait dengan penataan pertumbuhan penduduk, berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2000 dan 
2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen pada periode 1990-
2000 menjadi 1,49 persen per tahun pada periode 2000-2010. Sementara itu berdasarkan Survei 
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 dan 2012 menunjukkan angka kelahiran 
total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,6 per perempuan usia produktif (15-49 tahun), sedangkan 
angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) menunjukkan peningkatan dari 
57,4 persen (61,4 persen dengan menggunakan suatu cara) menjadi 57,9 persen  (61,9 persen 
dengan menggunakan suatu cara), dan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 
menurun dari 9,1 persen (13,1 persen dengan menggunakan formula baru) menjadi 8,5 persen 
(11,4 persen dengan menggunakan formula baru).

Selanjutnya, dalam percepatan pengurangan kemiskinan, berbagai program penanggulangan 
kemiskinan yang dilaksanakan selama tahun 2009 hingga tahun 2013, secara umum telah berhasil 
menurunkan angka kemiskinan. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin telah 
berhasil turun 3,98 juta orang. Angka kemiskinan telah turun dari 14,2 persen (32,53 juta orang 
berada di bawah garis kemiskinan) pada tahun 2009 menjadi 11,3 persen (28,55 juta orang) pada 
bulan Maret 2013.

Upaya penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan melalui empat klaster program 
penanggulangan kemiskinan: bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
usaha mikro-kecil, dan program pro rakyat. Terkait program berbasis bantuan dan perlindungan 
sosial, cakupan kepesertaan Program Keluarga Harapan terus berkembang hingga mencapai 3,2 juta 
KSM yang tersebar di 4.132 kecamatan, dan 418 kabupaten/kota di 34 provinsi pada tahun 2014. 
Sementara untuk program-program pemberdayaan masyarakat, sejak tahun 2007, mulai dijadikan 
sebagai program nasional yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri. Dari tahun diluncurkannya program tersebut, PNPM Mandiri telah dilaksanakan di seluruh 
kecamatan Indonesia yang tergabung dalam PNPM Mandiri Inti dan diperkuat dengan PNPM 
Penguatan. Salah satu pelaksanaan PNPM Penguatan adalah PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, 
dari tahun 2011–2013, jumlah kelompok penerima sebanyak 30.041 kelompok yang tersebar di 463 
kab/kota di 33 provinsi. Terkait program-program pro rakyat, antara lain telah dilaksanakan Program 
Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dengan basis PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) di 816 lokasi 
dengan 3 kelompok sasaran, yaitu: individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana 
PPI. Selain itu dilakukan pula program rumah murah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya. Pada periode 2010 hingga Juni 2014, pembangunan rumah baru telah mencapai 64.757 
unit dan peningkatan kualitas mencapai 502.540 unit. Terkait dengan pemberdayaan usaha mikro-
kecil, Pemerintah pada periode tahun 2004-2009 telah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) pada tahun 2007 dengan tujuan menyediakan penjaminan bagi kredit yang diterima dari  
perbankan. Dalam kurun waktu tahun 2007 hingga Mei 2014, telah disalurkan KUR sebesar Rp.154,3 
triliun, yang diterima oleh 11,0 juta debitur dengan rata-rata KUR per debitur sebesar Rp.13,9 juta. 
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3.4 Bidang Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah diarahkan pada pemerataan pembangunan dengan mengoptimalkan 
potensi, keunggulan, dan daya dukung masing-masing wilayah, serta peningkatan keterkaitan 
antardaerah dengan perbaikan distribusi manfaat pertumbuhan yang adil dan proporsional. Dalam 
kurun waktu 2004-2012, terdapat beberapa capaian antara lain terkait dengan pembangunan dan 
penataan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perkotaan dan perdesaan, serta 
pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam pembangunan dan penataan wilayah, secara umum pengurangan kesenjangan antarwilayah 
menunjukkan perkembangan yang lebih baik dan mengarah terjadinya keseimbangan antarwilayah 
meskipun masih lambat. Hal ini terlihat dari perkembangan 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 17,1 persen 
pada tahun 2004 menjadi 17,4 persen pada tahun 2012. Terkait dengan percepatan pembangunan 
wilayah timur Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Program Percepatan Pembangunan Papua, 
Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas pembangunan wilayah dalam  RKP 2012. 
Untuk itu, telah diselesaikan dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan 
Papua Barat melalui Perpres No.65/2011 yang dilaksanakan pada periode tahun 2011-2014.

Terkait dengan pembangunan daerah tertinggal, dalam rangka membangun ketertinggalan 
beberapa daerah, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terentaskan daerah tertinggal 
sebanyak 120 kabupaten. Sementara itu, capaian laju pertumbuhan ekonomi di 61 kabupaten telah 
melebihi target, yaitu 7,1 persen pada tahun 2014. Sedangkan, untuk target sasaran pengurangan 
kemiskinan, sebanyak 60 kabupaten tertinggal telah berada dibawah 14,2 persen yang merupakan 
target RPJMN 2010-2014. Selanjutnya untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebanyak 13 
kabupaten telah diatas target RPJMN 2010-2014 (72,2 persen).

Pembangunan perkotaan dan perdesaan dalam kurun 2005-2012 telah menunjukkan peningkatan 
pembangunan perdesaan. Hal itu salah satunya dapat dilihat dari pengurangan persentase angka 
pengangguran. Dalam kurun waktu tersebut, persentase angka pengangguran di desa turun dari 9,1 
persen menjadi 4,7 persen. Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan di perdesaan, telah 
disahkan UU No. 6/2014 Tentang Desa yang memberikan penguatan kapasitas kelembagaan desa 
dan keberdayaan masyarakat desa dalam mengakomodasi pembangunan desa.

Terkait dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan penataan ruang, capaian utama dalam 
pembangunan Tata Ruang antara lain: (1) Telah ditetapkan enam Perpres RTR Pulau yaitu RTR Pulau 
Sumatera, RTR Pulau Jawa-Bali, RTR Pulau Kalimantan, RTR Pulau Sulawesi, RTR Kepulauan Nusa 
Tenggara, dan RTR Pulau Papua; (2) Telah ditetapkan enam Perpres RTR KSN yaitu RTR Kawasan 
Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur), RTR 
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), RTR Kawasan Perkotaan 
Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), RTR Kawasan Perkotaan Medan, 
Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro), RTR Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), 
dan RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya; dan (3) Telah ditetapkan 25 Perda RTRW Provinsi, 
302 Perda RTRW Kabupaten dan 77 Perda RTRW Kota yang disusun dengan merujuk pada UU 
No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang dan PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (RTRWN).
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Untuk menciptakan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara, diperlukan pengelolaan 
perbatasan yang terpadu. Berkaitan dengan hal tersebut, telah disusun instrumen berupa dokumen 
pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang 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, (3) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah 
Negara dan Kawasan Perbatasan yang penetapannya dilaksanakan setiap tahun, serta (4) Rencana 
Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2015-2019 berbasis Lokasi 
Prioritas (dalam tahap penyusunan).
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A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan

4.1 Pemenuhan Layanan Pendidikan yang Berkualitas

4.1.1 Kebijakan

Pendidikan berperan penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Membangun pendidikan 
yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting untuk melahirkan SDM bermutu, yang 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya saing.

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

Selain itu, dilakukan pula upaya pembudayaan gemar membaca masyarakat dan pengembangan 
perpustakaan, melalui revitalisasi perpustakaan; peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan 
secara merata; dan peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan. 

Disamping itu, dalam RPJMN 2010-2014, kebijakan pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan terutama melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan 
pendidik dan tenaga kependidikan. Penguatan nilai-nilai kebangsaan termasuk internalisasi nilai-
nilai budaya ke dalam kurikulum, yang mencakup antara lain proses pembelajaran dan kegiatan 
ekstrakurikuler, serta peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan 
teknologi, seni serta bahasa komunikasi luas antar bangsa. Selain itu juga, dalam upaya peningkatan 
efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan di semua jenjang pemerintahan dan 
satuan pendidikan juga terus dilakukan.

4.1.2 Capaian

Pembangunan pendidikan selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2013 telah berhasil memperbaiki 
taraf pendidikan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk 
usia 15 tahun ke atas dari 7,2 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,7 tahun pada tahun 2009 dan 
8,1 tahun pada tahun 2012. Selain itu, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga 
meningkat signifikan dari 90,4 persen pada tahun 2004 menjadi 92,6 persen pada tahun 2009, 
dan terus meningkat menjadi 94,1 persen pada tahun 2013. Jika dibedakan menurut kelompok 
usia, tampak bahwa yang masih bermasalah adalah keberaksaraan penduduk usia 45 tahun keatas 
yang pada tahun 2013 baru mencapai 84,8 persen, meskipun angka ini juga sudah mengalami 
peningkatan dari 75,1 persen. Untuk kelompok usia 15-44 tahun, angka melek aksara-nya sudah 
sangat tinggi, yaitu 98,4 persen pada tahun 2013 yang meningkat dari 96,7 persen pada tahun 2004 
(Gambar 4.1).
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Gambar 4.1 
Perkembangan Angka Melek Aksara (%) Menurut Kelompok Usia 

Tahun 2004-2013
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Sumber: BPS, 2014

Sejak tahun 2004 taraf pendidikan penduduk Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2004 penduduk 
usia 15 tahun keatas yang berpendidikan SMP/MTs/sederajat atau lebih baru mencapai 43,8 persen, 
dan pada tahun 2013 menjadi 52,2 persen. Sementara itu penduduk dari kelompok usia yang sama 
yang tidak pernah sekolah turun dari 9,0 persen menjadi 5,6 persen (Gambar 4.2). Perubahan 
situasi ini terutama merupakan keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun 
yang dimulai sejak tahun 1994.

Gambar 4.2 
Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut  

Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2004 - 2013

 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BPS, 2014

Gambar 4-2 Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut
Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2004 - 2013
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SMP/sederajat 20,1 19,5 19,9 19,8 20,2 19,9 20,6 20,7 21,0 20,8
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Peningkatan taraf pendidikan penduduk tersebut sangat ditentukan oleh meningkatnya angka 
partisipasi pendidikan. Dalam kurun waktu 2004-2013, angka partisipasi pendidikan untuk semua 
jenjang meningkat sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.3. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/
sederajat meningkat dari 81,2 persen pada tahun 2004 menjadi 98,1 persen pada tahun 2009 dan 
meningkat lagi menjadi 103,9 persen pada tahun 2012 atau ekuivalen dengan peningkatan dari 
12,2 juta siswa pada tahun 2009 menjadi 12,7 juta siswa pada tahun 2012. Sementara itu APK SMA/
MA/SMK/sederajat meningkat dari 48,3 persen pada tahun 2004, menjadi 69,6 persen pada tahun 
2009, dan 78,7 persen pada tahun 2012 atau ekuivalen dengan peningkatan dari 8,5 juta siswa 
pada tahun 2009 menjadi 9,8 juta siswa pada tahun 2012. Dalam periode yang sama APK jenjang 
pendidikan tinggi juga meningkat hampir dua kali lipat dari 14,6 persen pada tahun 2004 menjadi 
28,6 persen pada tahun 2012 atau sebanyak 6,0 juta mahasiswa.

Gambar 4.3 
Perkembangan APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan 

Tahun 2004-2012
 
 
 
 

Gambar 4-3. Perkembangan APM dan APK menurut Jenjang Pendidikan, 2003-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

APK SD/sederajat 112,5       111,2       112,6       115,7       116,7       117,0           115,3     115,4     116,2 
APM SD/sederajat         94,1         94,3         94,7         94,9         95,1         95,2       95,4       95,6       95,8 
APK SMP/sederajat         81,2         88,2         88,7         92,5         96,2         98,1          98,2        101,5        103,9 
APM SMP/sederajat         65,2         65,4         66,5         71,6         73,6         74,2 75,6         77,7         78,8         
APK SMA/sederajat         48,3         52,2         56,2         60,5         64,3         69,6         70,5         76,4         78,7 
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Peningkatan partisipasi pendidikan atau peningkatan jumlah anak yang bersekolah tersebut 
diupayakan dalam rangka memenuhi hak seluruh penduduk untuk mendapatkan pelayanan 
pendidikan yang berkualitas. Beberapa terobosan besar yang telah dilakukan selama 10 tahun 
terakhir adalah disediakannya bantuan operasional sekolah (BOS); ditingkatkannya keberpihakan 
terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat bersekolah dengan penyediaan 
bantuan siswa miskin (BSM); dan penambahan daya tampung melalui pembangunan berbagai 
sarana prasarana pendidikan seperti unit sekolah baru (USB) dan penambahan ruang kelas baru 
(RKB), serta rehabilitasi secara masif terhadap ruang-ruang kelas yang rusak.
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Salah satu program besar yang dilaksanakan sejak tahun 2005 adalah penyediaan Bantuan BOS. 
Bantuan ini merupakan perluasan dari beasiswa miskin pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Dengan 
disediakannya dana BOS, sekolah lebih mampu memenuhi kebutuhan sekolah khususnya yang 
terkait dengan proses pembelajaran sehingga tidak lagi menarik iuran sekolah, terutama dari 
keluarga miskin. Alokasi anggaran program ini dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dan 
disalurkan langsung ke sekolah

Pada awalnya program BOS dialokasikan khusus untuk jenjang pendidikan dasar, yang mencakup 
SD/MI dan SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Program ini mencakup pula pondok pesantren 
salafiyah setara SD (ula) dan SMP (wustha) yang melaksanakan kurikulum pendidikan umum. Dalam 
perkembangannya, program ini disediakan juga untuk anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang 
bersekolah di tempat orangtuanya bekerja di luar negeri. Satuan biaya BOS juga terus ditingkatkan. 
Pada tahun 2005, untuk jenjang SD/MI adalah Rp.235.000,-/siswa/tahun dan terus meningkat 
menjadi Rp.580.000,-/siswa/ tahun pada tahun 2012. Dalam periode yang sama satuan biaya untuk 
SMP/MTs meningkat dari Rp.324.500,-/siswa/tahun menjadi Rp.710.000,-/siswa/tahun. Lebih 
lanjut, mulai tahun ajaran 2013 program ini disediakan juga untuk seluruh SMA/SMK/MA negeri 
dan swasta sejalan dengan pelaksanaan pendidikan menengah universal sebagai pilot pelaksanaan 
Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun. Karena itu, cakupan penerima BOS meningkat dari sekitar 39,6 
juta siswa pada tahun 2005 menjadi sekitar 45,1 juta siswa untuk jenjang pendidikan dasar, dan 
ditambah sekitar 9,6 juta siswa jenjang pendidikan menengah pada tahun 2013. Untuk tahun 2014, 
alokasi BOS mencakup 30,4 juta siswa SD/MI/sederajat, 14,1 juta siswa SMP/MTs/sederajat, dan 
9,8 juta siswa SMA/SMK/MA. Dengan cakupan yang semakin lebar dan satuan biaya yang terus 
meningkat, anggaran program ini meningkat pesat dari Rp.5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi 
Rp.32,2 triliun pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk program 
ini mencapai Rp.37,5 triliun. Penyaluran BOS juga diupayakan untuk semakin lancar dan semakin 
akuntabel dengan penekanan pada kriteria 4T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat 
penggunaan atau pemanfaatan). 

Untuk mendukung upaya mengurangi kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin 
dalam mengakses pelayanan pendidikan, penyediaan BSM untuk anak dari keluarga miskin terus 
ditingkatkan dan disempurnakan mekanismenya. Pada tahun 2005 sampai tahun 2007, dengan 
adanya BOS, bantuan untuk siswa miskin yang saat itu disebut bantuan khusus murid untuk jenjang 
pendidikan dasar tidak lagi diberikan. Bantuan tersebut diberikan hanya untuk jenjang pendidikan 
menengah, yang tidak diberi BOS, yang pada tahun 2005 dialokasikan untuk 698,5 ribu siswa 
SMA/SMK/MA dengan total biaya sekitar Rp.544,8 milyar. Pada tahun 2007 jumlah penerimanya 
meningkat menjadi 871,8 ribu orang dengan total anggaran Rp.680 milyar. Sejak tahun 2008 bantuan 
untuk siswa miskin diberikan kembali untuk semua jenjang pendidikan dengan jumlah siswa yang 
meningkat secara signifikan dari sekitar 3,0 juta siswa pada tahun tersebut menjadi  8,7 juta siswa 
pada tahun 2013. Anggaran yang dialokasikan juga meningkat signifikan dari sebesar Rp.1,7 triliun 
pada tahun 2008 menjadi Rp.4,6 triliun pada tahun 2013 (Gambar 4.4). 
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Gambar 4.4 
Jumlah Penerima Beasiswa BSM  

Tahun 2008-2013
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Untuk lebih memastikan bahwa BSM diterima oleh siswa dari keluarga miskin dan anak-anak yang 
sudah putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mekanisme penyaluran BSM 
disempurnakan. Mulai tahun 2013 penyaluran BSM dilakukan secara terintegrasi dengan program 
penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan pemberian BSM untuk siswa anggota rumah 
tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Namun demikian jika terdapat siswa miskin yang 
keluarganya tidak mempunyai KPS maka sekolah dapat mengusulkan pemberian BSM untuk mereka. 
Diharapkan mekanisme ini dapat memperkecil kesalahan dalam penyaluran BSM.

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

Peningkatan partisipasi pendidikan juga dimungkinkan dengan penambahan daya tampung melalui 
pembangunan berbagai sarana prasarana pendidikan seperti USB dan penambahan RKB yang 
jumlah kumulatifnya dapat dilihat dalam Gambar 4.5 dan Gambar 4.6. Upaya tersebut didukung 
pula dengan rehabilitasi sekolah/madrasah yang rusak untuk mempertahankan kapasitas terpasang 
sekolah/madrasah. Sejak tahun 2005 sampai dengan  tahun 2013 telah dilakukan rehabilitasi di 
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74.767 SD, 32.172 SMP, 6.440 SMA, dan 2.428 SMK. Sementara itu, 34.976 ruang kelas MI, 16.743 
ruang kelas MTs, dan 8.133 ruang kelas MA telah direhabilitasi sejak tahun 2008 sampai dengan 
tahun 2012.

Gambar 4.5 
Jumlah Kumulatif Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP, SMA, dan SMK  

Tahun 2005 – 2013
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Sumber: Kemdikbud, 2013

Gambar 4.6 
Jumlah Kumulatif Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMP, SMA, dan SMK 

Tahun 2005 - 2013
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Pembangunan USB untuk jenjang SMP di atas termasuk sekolah SD-SMP satu atap (SATAP) merupakan 
program yang baru diperkenalkan pada tahun 2005 untuk meningkatkan partisipasi Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di daerah tertinggal atau terpencil. Keberadaan SATAP terbukti 
mampu meningkatkan angka melanjutkan lulusan SD/MI untuk mengikuti pendidikan  pada jenjang 
SMP/MTs. 

Dalam periode 2005-2009, untuk meningkatkan mutu pendidikan telah ditetapkan Peraturan 
Pemerintah No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang digunakan sebagai acuan mutu 
pendidikan di Indonesia. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi 
lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 

Dengan ditetapkannya UU No. 14/2005 Tentang Guru dan Dosen, seluruh guru dari jenjang 
pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah harus berpendidikan minimal S1/D4. 
Dalam kaitan ini, pada tahun 2013 untuk sekolah dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan persentase guru yang sudah berpendidikan S1/D4 sudah mencapai 63,8 persen 
untuk jenjang SD, 88,0 persen untuk jenjang SMP, dan 94,1 persen untuk jenjang SMA/SMK. Angka 
tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 yang berturut-turut baru mencapai 9,0 
persen, 54,9 persen, dan 69,2 persen (Gambar 4.7). Sementara itu, persentase dosen berkualifikasi 
S2/S3 juga meningkat secara signifikan dari 50,6 persen pada tahun 2007 menjadi 68,4 persen pada 
tahun 2012.

Gambar 4.7 
Perkembangan Persentase Guru yang Berkualifikasi Akademik S1/D4 

Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2004-2013
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Sumber: Kemdikbud, 2013v

Ketetapan syarat guru untuk memperoleh sertifikasi pendidik sesuai amanat UU No. 14/2005 juga 
telah dilaksanakan. Dalam kurun waktu 2006 sampai 2009, persentase guru yang bersertifikasi 
meningkat dari 3,0 persen menjadi 21,1 persen. Pada tahun 2013 persentasenya meningkat 
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lagi menjadi 49,4 persen. Guru TK dan guru SD memiliki persentase yang paling rendah, yaitu 
berturut-turut sebesar 33,3 persen dan 47,2 persen. Sementara itu persentase guru SMA yang 
sudah bersertifikasi sudah mencapai 62,9 persen. Untuk jenjang pendidikan tinggi, sertifikasi baru 
dilakukan mulai tahun 2008, dan pada tahun 2012 persentase dosen yang sudah bersertifikasi 
pendidik mencapai 50,0 persen. 

Selain dilakukan melalui peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan 
guru, peningkatan profesionalisme guru didukung pula oleh perbaikan sistem pembinaan guru. 
Upaya peningkatan kompetensi guru terhadap konten dan pendekatan pedagogi dilakukan melalui 
Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk jenjang SD/MI dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
untuk jenjang SMP/MTs, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Program induksi untuk 
guru PNS baru juga dikembangkan untuk menjamin guru baru dapat melaksanakan pembelajaran 
secara baik. Untuk mendukung program ini, di beberapa kabupaten/kota juga telah mulai dilakukan 
redistribusi guru untuk menyeimbangkan ketersediaan guru antarsekolah. 

Berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan agar 
lulusan SMK dapat memiliki standar kompetensi industri. Kerangka kompetensi nasional Indonesia 
(KKNI) telah dikembangkan dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan 
vokasi di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
maupun oleh berbagai balai latihan kerja dan industri.

Mutu pendidikan tinggi juga terus ditingkatkan sejalan dengan besarnya peran pendidikan tinggi 
dalam membangun SDM dan meningkatkan daya saing bangsa, karena lembaga ini dapat melahirkan 
lulusan berkualitas dengan pengetahuan luas, menguasai teknologi, serta memiliki kemahiran dan 
keterampilan teknikal. Dalam persaingan yang ketat, sejauh ini perguruan tinggi Indonesia sudah 
mampu menembus peringkat pada kisaran 300-500 universitas terbaik di dunia. Menurut survei 
Quacquarelli Symonds (QS) tahun 2012, terdapat tiga perguruan tinggi Indonesia yang mencapai 
peringkat pada kisaran tersebut, yaitu: Universitas Indonesia (273), Universitas Gadjah Mada (401-
450), dan Institut Teknologi Bandung (451-500). Pencapaian peringkat ini tentu saja masih perlu 
terus ditingkatkan karena perguruan tinggi sejumlah negara Asia yang lain, seperti China (7 PT), 
Korea (6 PT), Hong Kong (4 PT),  Singapura (2 PT), Taiwan (2 PT), dan Malaysia (1 PT), sudah mampu 
menembus 200 universitas terbaik dunia.

Untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012 telah ditetapkan 
UU No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang antara lain mengatur tentang: penyelenggaraan 
pendidikan tinggi; penjaminan mutu; fungsi dan peran, bentuk, pendirian, organisasi penyelenggara, 
pengelolaan, ketenagaan, kemahasiswaan, akuntabilitas, dan pengembangan perguruan tinggi. Di 
samping itu, UU  tersebut juga mengatur tentang pendanaan dan pembiayaan, penyelenggaraan 
pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain, peran serta masyarakat, sanksi administratif, serta 
ketentuan pidana. Diharapkan UU itu dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
pendidikan tinggi Sejalan dengan itu, pelaksanaan otonomi perguruan tinggi makin dimantapkan 
dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PTN Badan Hukum untuk empat universitas/
institut: PP No. 65/2013 untuk ITB, PP No. 66/2013 untuk IPB, PP No. 67/2013 untuk UGM, dan PP 
No. 68/2013 untuk UI. Pemberian status PTN Badan Hukum ini juga disertai penerbitan Peraturan 
Pemerintah No. 58/2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan, yang mengatur tata kelola 
keuangan untuk keempat PTN Badan Hukum tersebut. Terkait dengan upaya menjamin kualitas 
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pendidikan tinggi, sejak tahun 2009 sampai dengan 2012 telah pula dilakukan akreditasi terhadap 
67,0 persen dari 17,5 ribu program studi.

Untuk menjamin pelaksanaan pendidikan kedokteran yang profesional, juga telah diundangkan 
UU No. 20/2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Pemberlakuan UU ini sangat penting untuk 
mendukung upaya meningkatkan kompetensi dokter agar mereka mampu meningkatkan pelayanan 
di bidang kesehatan primer. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui UU ini Pemerintah memberi 
perhatian serius pada tiga intitusi yang berkepentingan langsung dengan penyelenggaraan 
pendidikan kedokteran, yaitu: (i) Lembaga pendidikan melalui fakultas kedokteran, (ii) Rumah sakit 
pendidikan yang menjadi tempat praktik calon dokter, dan (iii) Organisasi profesi yang terlibat dalam 
penyusunan kurikulum pendidikan kedokteran.

Pembangunan pendidikan terus menjadi prioritas nasional, baik dalam RPJMN 2004-2009 maupun 
RPJMN 2010-2014. Salah satunya ditunjukkan oleh pemenuhan amanat UUD 1945 dan UU No. 
20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang - kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. 
Anggaran pendidikan yang disediakan dalam APBN yang dialokasikan melalui belanja pemerintah 
pusat dan transfer daerah meningkat signifikan dari Rp.76,7 triliun pada tahun 2005 menjadi 
Rp.331,8 triliun pada tahun 2013. Jika dihitung dengan persentase terhadap belanja negara, 
anggaran pendidikan meningkat dari 13,6 persen pada tahun 2005 menjadi 20,8 persen pada tahun 
2009 dan terus diatas atau sama dengan 20 persen sampai dengan tahun 2013 (Gambar 4.8).

Gambar 4.8 
Perkembangan Anggaran Pendidikan yang Disediakan dalam APBN 

Tahun 2005-2013
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Tata kelola pendidikan terus diperkuat melalui implementasi berbagai sistem dan prosedur termasuk 
dalam pengelolaan anggaran, pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dalam upaya 
percepatan pencapaian berbagai target pembangunan pendidikan, berbagai terobosan pelaksanaan 
UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 14/2005 Tentang Guru dan Dosen 
terus dilakukan.
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Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan juga melalui penerapan Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, 
akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola 
pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah disusun PP Nomor 17/2010 
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No. 23/2013 Tentang 
Perubahan atas Permendiknas No. 15/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar 
di Kabupaten/Kota.  

Undang-Undang No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pula pentingnya 
peran serta masyarakat dalam pendidikan. Salah satu yang dilakukan untuk meningkatkan peran 
serta masyarakat di sekolah adalah dengan memperkuat komite sekolah. Diharapkan peran serta 
masyarakat yang lebih baik dapat secara signifikan meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap 
masyarakat yang dilayani. Sementara itu, dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota juga 
diperkuat dan diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun pendidikan 
di daerah masing-masing. Namun demikian efektivitas komite sekolah dan dewan sekolah masih 
belum maksimal. Lebih dari 20 persen SD/MI tidak mempunyai komite sekolah yang berfungsi/aktif. 
Komite sekolah/madrasah yang sudah terbentuk masih cenderung pasif dan tidak cukup berperan 
dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah (RAPBS) dan pelaksanaannya.

Dalam periode 2004-2009 pembangunan perpustakaan telah berhasil meningkatkan pengembangan 
perpustakaan dan minat baca; pelestarian fisik dan kandungan isi naskah kuno nusantara serta 
karya cetak karya rekam (KCKR); serta ditetapkannya Undang Undang No. 43/2007 Tentang 
Perpustakaan. Dalam periode 2010-2014 pembangunan perpustakaan  telah berhasil meningkatkan 
layanan perpustakaan dan budaya gemar membaca yang ditandai oleh: (1) Terlaksananya gerakan 
pemberdayaan perpustakaan dan pemasyarakatan minat baca; (2) Meningkatnya pelestarian 
koleksi sebagai warisan karya intelektual bangsa Indonesia; dan (3) Meningkatnya jumlah 
perpustakaan yang dikelola sesuai standar. Pencapaian tersebut antara lain didukung oleh: (1) 
Penguatan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota melalui pengembangan perpustakaan 
digital nasional di 33 perpustakaan provinsi, penguatan koleksi dan perintisan perpustakaan 
digital di 455 perpustakaan umum kabupaten/kota, pengembangan 21.710 perpustakaan desa/
kelurahan, 105 perpustakaan di pulau-pulau kecil dan terluar, 80 perpustakaan  daerah pesisir, 
50 perpustakaan pelabuhan perikanan, 756 perpustakaan pondok pesantren, 215 perpustakaan 
LAPAS, dan  400 perpustakaan komunitas; (2) Layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi 
dan pengembangan perpustakaan digital nasional yang tersebar di 33 provinsi, 2 UPT Perpustakaan 
Proklamator dan 93 Perpustakaan kabupaten/kota, serta pengembangan 6 perpustakaan provinsi 
sebagai center of excellence dengan layanan perpustakaan berbasis muatan budaya lokal di Provinsi  
Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, DI. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.; (3) 
Diversifikasi layanan perpustakaan pengembangan layanan perpustakaan keliling melalui bantuan 
529 unit mobil perpustakaan keliling dan 7 unit perpustakaan terapung/kapal beserta koleksinya; 
(4) Pemberian/pengelolaan International Standard Book Number (ISBN), dan International Standard 
Music Number (ISMN), penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional 
(KIN), pengelolaan terbitan internasional/regional (Depository Library-72) serta  penerbitan literatur 
sekunder lain; (5)  Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 24/2014 Tentang perpustakaan sebagai 
tindak lanjut terbitnya Undang-Undang No. 43/2007 Tentang perpustakaan, sebagai landasan 
hukum pembangunan di bidang perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia; (6) Pengembangan 
layanan Perpustakaan Nasional RI melalui penyediaan  layanan terbuka di Jalan Merdeka Selatan 
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Nomor 11 Jakarta Pusat, peningkatan layanan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, dan 
Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi, dan sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 
2013 Perpustakaan Nasional telah mendapat sertifikat ISO 9001:2008; dan (7) Ditetapkannya dua 
naskah kuna koleksi Perpustakaan Nasional sebagai Ingatan Dunia (Memory Of the World) oleh 
UNESCO, yaitu Negarakertagama (2005) dan Babad Diponegoro (2013).

4.2 Menata Pertumbuhan Penduduk

4.2.1 Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana (KKB) sesuai 
RPJMN 2010-2014 adalah pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan melalui tiga fokus 
prioritas, yaitu: (1) Revitalisasi program KB; (2) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; (3) 
Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan dan KB yang memadai, 
akurat dan tepat waktu.

4.2.2 Capaian

Dalam upaya mencapai kinerja pembangunan kependudukan dan KB pada tahun 2014 dilakukan 
antara lain: (1) Upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pembangunan kependudukan 
dan KB melalui intensitas pelayanan KB di wilayah yang memiliki daya ungkit tinggi (wilayah 
penyangga utama); (2) Upaya terobosan peningkatan promosi dan pergerakan serta pelayanan 
KB yang berkualitas dan merata; (3) Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB; (4) Peningkatan 
ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan dan KB yang memadai, akurat, dan tepat 
waktu.

Kondisi kependudukan berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010, menunjukan 
terjadinya peningkatan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,45 persen  menjadi 1,49 persen.  
Selanjutnya, berdasarkan hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dan 2012 
menunjukkan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) menjadi 2,6 per perempuan usia produktif 
(15-49 tahun). Sementara itu, angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) 
menunjukan kemajuan yaitu meningkat dari 57,4 persen (61,4 persen dengan menggunakan suatu 
cara) menjadi 57,9 persen (61,9 persen dengan menggunakan suatu cara) dan angka kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menurun dari 9,1 persen (13,1 persen dengan menggunakan 
formula baru) menjadi sebesar 8,5 persen (11,4 persen dengan menggunakan formula baru).
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Tabel 4.1 
Pencapaian Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Deskripsi Satuan Acuan Dasar Capaian

1.
Rata-rata laju pertumbuhan 
penduduk  (LPP) 

Persen 
1,45%

(1990-2000) 
1,49%

(2000-2010) 

2.
Angka kelahiran total (TFR) per 
perempuan usia reproduksi

 Per perempuan usia 
produktif 

(15-19 tahun)

2,6
(SDKI 2007) 

2,6 (SDKI2012) 

3.
Angka pemakaian angka 
kontrasepsi (CPR) cara modern 

Persen
57,4 

(SDKI 2007)
 

57,9
(SDKI 2012)

4.
Angka kebutuhan ber-KB tidak 
terlayani (unmet need) 

Persen
9,1  (13,1)

(SDKI 2007)
 

8,5 (11,4)
(SDKI 2012) 

5.
Angka kelahiran menurut 
kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 
15−19 tahun) 

Per-perempuan usia 15-
19th 

51 
(SDKI 2007)

 
48 

(SDKI 2012) 

6.
Median usia kawin pertama 
perempuan

Tahun
19,8 

(SDKI 2007)
20,1 

(SDKI 2012)

7.
Persentase ketidakberlangsungan 
penggunaan kontrasepsi/DO

Persen
26 

(SDKI 2007)
27,1

(SDKI 2012)

8.
Persentase PUS dan WUS dan 
Remaja yang mengetahui informasi 
KB

Persen
98,6

(SDKI 2007)
98,8

(SDKI 2012)

Sumber:  SP 2000, SP 2010, SDKI 2007, SDKI 2012

Berdasarkan kondisi dan upaya kebijakan terobosan, secara output, sampai dengan tahun 2013 
capaian pembangunan kependudukan dan KB terus menunjukkan kemajuan yang membaik 
dibandingkan tahun 2007. Berdasarkan statistik rutin BKKBN capaian KB sampai dengan bulan 
April 2014 antara lain (1) Jumlah peserta KB aktif (PA) mencapai 34,2 juta akseptor, yang terdiri 
dari jumlah PA dari keluarga pra-sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera-1/KS-1) sebanyak 13,6 juta 
akseptor,termasuk jumlah PA pria sebanyak 1,3 juta akseptor, jumlah PA MKJP sebesar 8,7 juta 
akseptor (25,6 persen); (2) Jumlah peserta KB baru (PB) sebanyak 2,4 juta akseptor, yang terdiri 
dari jumlah PB dari keluarga pra-sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera-1/KS-1) sebanyak 1,2 juta 
akseptor, termasuk jumlah PB pria sebanyak 140 ribu akseptor, jumlah PB MKJP sebanyak  418,2 
ribu akseptor (17,1 persen). Namun capaian tersebut masih terdapat ketidakberlangsungan (DO) 
pemakaian kontrasepsi sebesar 27,1 persen. 

Selanjutnya pada tahun 2012 penurunan angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (kondisi 48 
per 1000 kelahiran) dan pendewasaan usia kawin pertama (kondisi 20,1 tahun) dilakukan melalui 
kegiatan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR), kondisi 
ini lebih baik dari tahun 2007. Data April 2014, capaian jumlah kelompok PIK-KRR yang dibentuk 
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dan dibina mencapai 18.414 kelompok, yang terdiri dari 13.628 kelompok tumbuh, 3.343 kelompok 
tegak, dan 1.443 kelompok tegar.

Upaya memperkokoh ketahanan keluarga dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, 
partisipasi, dan keterampilan keluarga akseptor KB melalui pembinaan dan penggerakkan 
kelompok Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, dan Bina Keluarga Lansia/BKL). 
Data April 2014 menunjukkan jumlah keluarga yang menjadi anggota BKB, BKR, dan BKL masing-
masing adalah 83,5 ribu kelompok, 38,3 ribu kelompok, dan 45,4 ribu kelompok. 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 617 ribu PUS.         
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Tabel 4.2 
Pencapaian Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Tahun 2004, 2009-2014

Deskripsi Satuan
Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1.
Jumlah Peserta KB 
Baru (PB) 

Juta 4,1 7,6 8,6 9,5 9,3 8,5 2,4

2.
Jumlah Perserta KB 
Aktif  (PA) 

Juta 27,2 32,4 33,7 34,8 35,8 35,3 34,2

3.

Jumlah Peserta KB 
Baru yang berasal 
dari keluarga miskin 
(KPS dan KS-1) 

Juta - 2,9 3,7 4,2 4,2 3,7 1,2

4.
Jumlah Peserta KB 
Aktif  (KPS dan KS-1)

Juta - 13,1 14,2 14,6 14,5 14,6 13,6

5.

Persentase 
Peserta KB yang 
menggunakan 
metode kontrasepsi 
jangka panjang 
(MKJP)  

Persen 27,5 23,5 23,5 24,5 24,9 25,4 25,6

6.
Jumlah PIK Remaja 
(1+2+3)

kelompok - 9.489 11.638 14.689 16.811 18.024 18.414

1) Tahap Tumbuh kelompok - 7.912 8.872 11.089 12.204 13.377 13.628

2) Tahap Tegak kelompok - 1.112 1.770 2.371 3.015 3.269 3.343

3) Tahap Tegar kelompok - 465 996 1.229 1.592 1.378 1.443

7.
Jumlah kelompok 
BKR

kelompok 43.387 32.535 33.256 33.933 39.971 40.670 38.298

8.
Jumlah kelompok 
BKB

Kelompok 101.598 78.040 76.581 74.875 84.028 87.264 83.521

9.
Jumlah kelompok 
BKL

Kelompok 35.280 31.728 34.277 34.756 47.152 47.483 45.350

10.
Jumlah kelompok 
UPPKS

Kelompok 367.617 137.923 138.855 116.931 102.499 91.974 88.220

11.
Jumlah KPS dan KS-1 
anggota UPPKS yang 
ber KB

akseptor - - - 845.540 826.126 805.225 617.166

Sumber :  Statistik BKKBN                            
Catatan (*) : s/d April 2014
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Berkenaan dengan perumusan landasan hukum dan harmonisasi kebijakan pembangunan 
kependudukan dan KB, capaian antara lain (1) telah ditetapkan UU No. 52/2009 Tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (2) telah berhasil diidentifikasi sebanyak 
31 kebijakan, dimana sebanyak 18 kebijakan diantaranya telah bersinergi dengan program KB dan 
13 kebijakan lainnya dianggap belum bersinergi; (3) telah disusun Grand Design Pembangunan 
Kependudukan untuk rekomendasi kebijakan pembangunan kependudukan dan KB.

Selanjutnya, ketersediaan data dan informasi kependudukan dan KB, capaian mencakup antara lain 
(1) telah tersedia data Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-
2035, data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) 2010-2013, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2010−2013; (2) telah 
dilakukan pendataan keluarga yang dilakukan secara berkala untuk memonitor dan mengevaluasi 
perkembangan program kependudukan dan KB; (3) telah tersedia pelayanan registrasi penduduk 
dan pencatatan sipil, untuk memperkuat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang 
telah dibangun di 497 kabupaten/kota, dan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 24/2013 
tentang perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

4.3 Menata Jaminan dan Pelayanan Kesehatan yang     
Ber kualitas

4.3.1 Kebijakan

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

4.3.2 Capaian

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan peningkatan, antara lain terlihat 
dari peningkatan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pengendalian penyakit, serta peningkatan 
akses dan kualitas pelayanan kesehatan Beberapa status kesehatan dan gizi mengalami perbaikan 
yaitu, angka kematian bayi dari 35 per 1.000 kelahiran hidup (2003) menjadi 34 per 1.000 kelahiran 
hidup (2007) dan menurun menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2008-2012). Selain itu, angka 
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kematian balita menurun dari 46 per 1.000 kelahiran hidup (2003) menjadi 44 per 1.000 kelahiran 
hidup (2007) dan menurun menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2012-2013). Prevalensi anak 
balita kurus juga menurun dari 13,6 persen (2007) menjadi 12,1 persen (2013). Sedangkan angka 
kematian ibu masih memerlukan upaya dan kerja keras dalam menurunkannya. Angka kematian ibu 
masih cukup tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 meskipun upaya 
perbaikan akses pelayanan kesehatan ibu secara umum telah  menunjukkan peningkatan. 

Gambar 4.9
Angka Kematian Anak Tahun 1991-2012

	  

Gambar	  4.9	  
Angka	  Kematian	  Anak	  Tahun	  1991-‐2012	  

Sumber data: SDKI berbagai tahun
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Kotak 4.1
Inovasi Perbaikan Kesehatan Ibu di Kabupaten Lombok Utara

Salah satu indikator kesehatan yang masih menjadi kendala di NTB adalah Angka Kematian 
Ibu melahirkan (AKI). Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, pada tahun 2007 – 2009 
jumlah kasus kematian ibu saat persalinan relatif tinggi. Hal itu disebabkan pertolongan 
persalinan secara tradisional oleh dukun (tanpa alat medis), minimnya pengetahuan 
tentang proses persalinan dan suami yang tidak siaga. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (NTB) memiliki program unggulan dalam rangka perbaikan status kesehatan, antara 
lain program AKINO (Angka Kematian Ibu Nol) yang dimulai sejak tahun 2009.

Sejak diluncurkannya program AKINO pada tahun 2009, data AKI di NTB mulai menunjukkan 
kecenderungan menurun. Sebagai salah satu contoh daerah di NTB yang berhasil dalam 
penurunan AKI adalah Kabupaten Lombok Utara. Daerah tersebut berhasil memenuhi 
target program AKINO, yaitu tidak ditemukan adanya kasus kematian ibu hamil dan bayi 
saat proses persalinan selama rentang waktu antara tahun 2011 hingga awal tahun 2013. 
Selain itu, Kabupaten Lombok Utara juga berhasil menekan angka gizi buruk hingga di 
bawah 5 persen.

Keberhasilan tersebut tidak luput dari adanya inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Lombok Utara. Inovasi tersebut antara lain berupa Gerakan Sayang Ibu yang 
diimplementasikan melalui sosialisasi dan penyuluhan kesehatan bagi para ibu hamil,  
optimalisasi peran kader kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan berupa pengadaan 
ambulance di Puskesmas dan Pustu, mengintensifkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil 
hingga 9 kali selama kehamilan, dan pemberian pelayanan persalinan gratis melalui 
program Jaminan Persalinan (Jampersal). Selain itu dilakukan pula revitalisasi Posyandu, 
pemusatan pelayanan gizi buruk, serta rekrutmen bidan dan paramedik. Upaya-upaya 
tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi sehingga target program AKINO dapat tercapai 
seiring dengan terbangunnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kematian ibu 
maupun bayi.

Atas kesuksesan tersebut, pihak Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi tinggi dan 
menjadikan Lombok Utara sebagai daerah percontohan di NTB maupun di tingkat nasional, 
sehingga daerah-daerah lainnya dapat turut mempelajari keberhasilan pencegahan 
kematian ibu di daerah tersebut.

Sumber : Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas

Upaya perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu antara lain ditunjukkan dengan 
pemeriksaan kehamilan yang telah meningkat dari 92,5 persen (2003) menjadi 95,7 persen (SDKI 
2012), cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 66,1 persen 
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(2003) menjadi 83,1 persen (SDKI 2012), serta cakupan persalinan di fasilitas kesehatan meningkat 
dari 40 persen (2003) menjadi 63,2 persen (SDKI 2012). Perbaikan akses pelayanan kesehatan juga 
didukung dengan terus meningkatkan puskesmas perawatan yang mampu memberikan pelayanan 
obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) dan rumah sakit kabupaten/kota yang telah 
melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK). Beberapa inisiatif 
dalam mendukung peningkatan kesehatan ibu antara lain pengembangan desa siaga melalui Pos 
Kesehatan Desa (Poskesdes), penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil, peningkatan kesehatan ibu melalui 
keberlanjutan rangkaian pelayanan (continuum of care), Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas) yang merupakan pengembangan dari Askeskin, Jaminan Persalinan (Jampersal), 
pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi (P4K). 

Sementara itu upaya perbaikan kesehatan bayi ditunjukkan dengan meningkatnya persentase 
bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dari 52 persen (2004) menjadi 59,2 
persen (SDKI 2012-2013), meningkatnya kunjungan neonatal pertama (KN1) dari 81,7 persen 
(2004) menjadi 92,3 persen (2013). Upaya yang dilakukan dalam perbaikan kesehatan bayi lebih 
fokus pada penyebab kematian bayi yang terjadi pada periode neonatal, seperti peningkatan akses 
dan kualitas pelayanan neonatal, menurunkan prevalensi dan kematian yang disebabkan oleh diare 
dan pneumonia, mengurangi dan menanggulangi gizi kurang dan gizi buruk serta meningkatkan 
cakupan imunisasi campak. 

Dalam pengendalian penyakit menular, data Global Tuberculosis (TB) Control 2009 menyatakan 
bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan kasus TB dan mencapai target MDGs. Angka penemuan 
kasus Tuberculosis tahun 2013 adalah 80,6 persen yang berarti melampaui target MDGs 70 persen; 
angka keberhasilan pengobatan TB telah mencapai 90,8 persen melampaui target MDGs 85 persen. 
Sedangkan target prevalensi TB tahun 2012 telah mencapai angka 231 per 100.000 penduduk dimana 
target MDGs pada tahun 2015 sebesar 221 per 100.000 penduduk. Atas keberhasilan tersebut 
Sekjen PBB telah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia melalui surat yang ditujukan 
kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Maret 2012 dan penghargaan Champion 
Award for Exceptional Work in the Fight Against TB dari AUSAID. Sementara itu keberhasilan dari 
pengendalian penyakit malaria dapat dilihat dari Annual Paracite Incidence (API) yang mencerminkan 
angka kesakitan per 1.000 penduduk. Angka API terus menurun dari 3,7 (2004) menjadi 1,38 per 
1.000 penduduk (2013) sehingga mendekati target MDGs sebesar 1 per 1.000 penduduk. Saat ini 
per tahun 2013 terdapat 200 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 150,2 Juta telah mendapat 
sertifikat eliminasi malaria. Dengan kata lain lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah terbebas 
dari penularan penyakit malaria. Indonesia telah berhasil menurunkan insiden berbagai penyakit 
yang dapat dicegah melalui imunisasi dasar termasuk polio. Kasus polio liar asli Indonesia  tidak lagi 
ditemukan sejak tahun 1995 dan untuk kasus polio impor tidak ditemukan lagi sejak tahun 2005. 
Keberhasilan tersebut telah menghantarkan Indonesia   memperoleh sertifikasi bebas polio dari 
WHO pada  27 Maret 2014.

Capaian pengendalian HIV dan AIDS meliputi prevalensi HIV dapat dijaga dibawah 0,3 persen, kasus 
baru HIV dan AIDS dalam waktu tiga tahun terakhir cenderung tidak meningkat, pengobatan ARV 
berhasil menekan jumlah penderita AIDS dengan pencapaian 44,2 persen atau lebih tinggi dari 
target yang ditetapkan, dan pelayanan pengobatan infeksi menular seksual (IMS) sampai dengan 
tahun 2013 kasus kematian case fatality rate (CFR) AIDS berhasil diturunkan dari 13,6 persen 
(2004) menjadi 0,8 persen (2013). Inisiatif dalam upaya pengendalian HIV/AIDS dilakukan melalui 
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pencegahan penularan akibat transmisi seksual, pencegahan dampak buruk akibat napza melalui 
layanan metadon dan layanan alat suntik steril, pencegahan penularan dari ibu hamil kepada anak, 
upaya preventif-promotif melalui peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS pada 
remaja dan anak sekolah dalam bentuk kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT). Sementara itu 
dalam upaya pengobatan, dilakukan penemuan kasus sedini mungkin dan memberikan pengobatan 
Anti Retro Viral (ARV), didukung Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB).

Dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular telah dilakukan pendidikan dan promosi 
kesehatan, deteksi dini serta penetapan regulasi. Capaian utama antara lain terbentuknya Pos 
Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) sebanyak 7.225 
Posbindu, penetapan regulasi mendukung pengendalian penyakit tidak menular antara lain PP No. 
109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi 
Kesehatan. Berdasarkan PP ini telah terbentuk kawasan bebas rokok di 113 kabupaten kota di 33 
provinsi. Pencapaian lainnya adalah ditetapkan Permenkes 30/2013 tentang Pencantuman Informasi 
Kandungan Gula, Garam dan Lemak pada pangan olahan dan siap saji serta Permenkes 28/2012 dan 
Permenkes 40/2013 berkaitan dengan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau dan 
Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok. Upaya lain dilakukan dengan mengutamakan 
upaya promotif preventif terutama dengan gaya hidup sehat, seperti peningkatan aktifitas fisik, diet 
sehat dengan kalori seimbang, cukup serat, rendah garam, rendah lemak, dan tidak merokok.

Untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi dasar, pemerintah telah meluncurkan program 
pemberdayaan masyarakat yaitu Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program STBM ini telah 
dilaksanakan di 34 provinsi mencakup 6.836 desa. Sampai dengan bulan triwulan II tahun 2014 
sebanyak 18.334 desa melaksanakan STBM dan sebanyak 2.867 desa telah mencapai status “Stop 
Buang Air Besar Sembarangan (SBS)”. Pada tahun 2013 ini sebanyak 159 kabupaten mendapatkan 
rehab sumur gali dan 60 kabupaten mendapatkan teknologi tepat guna sarana air minum. Kualitas 
air minum pun dijaga melalui surveilans kualitas air. Saat ini kualitas air yang memenuhi syarat 
kesehatan tahun 2013 sebanyak 77,12 persen. Akses terhadap air minum sangat penting bagi 
kesehatan masyarakat. Upaya yang lebih sungguh-sungguh diperlukan agar target pencapaian 
MDGs dapat kita capai. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 akses penduduk terhadap air minum 
yang layak telah mencapai 66,8 persen, atau hampir mencapai target capaian MDGs tahun 2015 (68 
persen). Begitu pula akses penduduk terhadap sanitasi yang layak tahun 2013 adalah 58,8 persen 
sedangkan target capaian MDGs tahun 2015 adalah 62 persen.

Kondisi geografis dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan dalam penyelenggaraan 
pembangunan kesehatan yang bermutu dan merata, khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan 
Kepulauan (DTPK). Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di DTPK, pemerintah 
telah membangun dan mengembangkan Rumah Sakit (RS) Pratama sebanyak 24 RS. Pada tahun 
2014 dari 24 RS Pratama terdapat 4 RS Pratama yang telah dikembangkan menjadi Rumah Sakit 
Umum Daerah yaitu RS Pratama Blangkejeren Gayo Lues di Provinsi Aceh, RS Pratama Lingga di 
Provinsi Riau, RS Pratama Matak Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau dan Rumah Sakit 
Pratama Manike di Provinsi Sulawesi Barat. Pelayanan kesehatan pada masyarakat di lokasi terpencil 
dan sangat terpencil juga dilakukan dengan program Flying Health Care dan telah dikembangkan di 
18 provinsi. 
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Disamping itu, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui 
registrasi dan akreditasi rumah sakit. Sampai dengan tahun 2014 telah teregistrasi sebanyak 2.317 
RS dan terakreditasi nasional sebanyak 1.279 RS. Khusus untuk akreditasi Internasional “Join 
Commission International” (JCI) telah terakreditasi sebanyak 14 RS. Jumlah puskesmas juga terus 
ditingkatkan untuk menjangkau pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat. Pada tahun 2011 
terdapat sebanyak 9.321 puskesmas dan sampai kuartal pertama tahun 2014 jumlah puskesmas 
mencapai 9.601 puskesmas, yang terdiri dari 3.320 puskesmas perawatan dan 6.281 puskesmas 
non perawatan. Selain itu juga terus dikembangkan puskesmas keliling roda empat dan puskesmas 
keliling perairan. Dalam rangka upaya kesehatan berbasis masyarakat, dikembangkan Pos Kesehatan 
Desa (Poskesdes) yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan 
dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Jumlah Poskesdes sejak tahun 2006 meningkat secara 
tajam, dan pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 55.616 Poskesdes di seluruh Indonesia.

Gambar 4.10 
Perkembangan Jumlah Poskesdes Tahun 2006-2013 
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Sumber : Kemenkes, 2013

Selanjutnya dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih 
dan sehat dilakukan melalui pengembangan Desa Siaga Aktif. Sampai dengan tahun 2014,  jumlah 
Desa Siaga Aktif di lndonesia sebanyak 52.570 desa, jumlah Posyandu sebanyak 280.225 Posyandu 
dan Poskesdes sebanyak 54.731 Poskesdes. Untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif 
di puskesmas, pemerintah telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di 
puskesmas. Dana ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran Puskesmas secara lebih proaktif 
dalam melakukan upaya pencegahan penyakit secara dini pada masyarakat. Upaya promotif sangat 
penting untuk menjaga agar masyarakat yang sehat tidak jatuh sakit, sehingga anggaran jaminan 
kesehatan dapat ditekan. Sampai dengan tahun 2014 jumlah Puskesmas yang mendapat bantuan 
operasioanal kesehatan sebanyak 9.419 Puskesmas. 

Ketersediaan obat dan vaksin terus mengalami peningkatan dari 70,91 persen (2007) menjadi 96,93 
persen (2013). Demikian pula seiring dengan dilakukannya reposisi dan revitalisasi dalam penggunaan 
obat generik, maka Puskesmas yang menggunakan obat generik meningkat dari 82 persen pada 
tahun 2011 menjadi 85,49 persen pada tahun 2013, sedangkan di rumah sakit mencapai 66,5 persen. 
Persentase penggunaan obat rasional (POR) di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah meningkat 
dari 56,28 persen pada tahun 2010 menjadi 61,90 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2011 telah 
dilakukan rasionalisasi harga obat generik sebanyak 499 jenis. Formularium Nasional dalam rangka 
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pelaksanaan SJSN bidang kesehatan juga telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kemandirian 
penyediaan bahan baku obat telah dilakukan berbagai penelitian tentang tanaman yang berkhasiat 
dalam pengobatan dan dapat diproduksi di dalam negeri. 

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat 
dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal,  maka sistem pengawasan 
obat dan makanan yang komprehensif dan menyeluruh terus ditingkatkan. Salah satu indikator 
dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan pengawasan obat dan makanan adalah persentase sarana 
produksi obat yang memiliki sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) yang telah meningkat 
dari 67,8 persen pada tahun 2012 menjadi 78,22 persen pada tahun 2013 dan meningkat lagi 
sampai dengan triwulan 1 tahun 2014 mencapai 79,21 persen. 

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan sumber daya kesehatan telah dilakukan peningkatan jumlah, 
penyebaran dan kualitas tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat dan tenaga kefarmasian. 
Upaya untuk meningkatkan jumlah, penyebaran dan kualitas tenaga kesehatan dilakukan melalui 
program Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sejak tahun 2011, periode pengabdian tenaga PTT untuk 
daerah terpencil dan sangat terpencil diperpanjang dari 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun. 
Pada tahun 2013, periode pengabdian tenaga PTT untuk daerah terpencil dan sangat terpencil 
kembali diperpanjang menjadi 2 (dua) tahun. Pada tahun 2012 telah ditempatkan sekitar 42 
ribu tenaga kesehatan, 4 ribu diantaranya di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). 
Sedangkan tenaga kesehatan PTT yang masih aktif bertugas di puskesmas, sampai dengan Juli 2014 
berjumlah 3.119 dokter, 1.271 dokter gigi, dan 41.883 bidan. Sertifikasi tenaga kesehatan sebagai 
syarat melakukan praktik juga terus meningkat. Hingga tahun 2013 lebih dari 145 ribu dokter dan 39 
ribu tenaga kefarmasian dan 60 ribu tenaga kesehatan lainnya telah melakukan sertifikasi. 

Inisiatif lain dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kesehatan adalah dikembangkannya Program 
Internship Dokter Indonesia (PIDI). Program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan 
mutu pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di bidang kedokteran. Upaya ini juga sejalan 
dengan implementasi Undang-Undang No. 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran dan perkembangan 
global dalam etika praktik kedokteran mensyaratkan bahwa pasien tidak boleh dijadikan objek 
praktik mahasiswa kedokteran. Jumlah keseluruhan dokter yang telah mengikuti internship sejak 
tahun 2010 sampai dengan Juni 2014 sebanyak 11.078 dokter, 5.004 dokter diantaranya telah 
selesai melaksanakan PIDI sementara yang masih melaksanakan PIDI sebanyak 6.074 dokter.  Untuk 
memenuhi kebutuhan dokter spesialis, telah dilaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis/
PPDS. Sampai dengan Januari tahun 2014 telah lulus menjadi dokter spesialis sebanyak 681 orang. 
Sebagian besar lulusan dan telah mengabdi kembali ke daerah pengusul yang terdiri dari spesialis 
penyakit dalam sebanyak 63 orang, spesialis anak sebanyak 50 orang, spesialis bedah sebanyak 44 
orang, serta spesialis kebidanan dan penyakit kandungan sebanyak 67 orang. Sedangkan spesialisasi 
penunjang yang telah lulus terdiri dari spesialis anestesi 60 orang, patologi klinik 33 orang, radiologi 
67 orang dan rehabilitasi medik 13 orang. Pada tahun 2014 diperkirakan akan lulus sebanyak 2.824 
orang.

Untuk mendukung perbaikan status kesehatan dari sisi pembiayaan, telah dikembangkan Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan yang merupakan upaya perlindungan finansial 
terhadap pengeluaran kesehatan sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh 
penduduk. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk 
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(universal coverage) yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014. Saat ini sudah 77,1 persen 
penduduk tercakup dalam jaminan kesehatan. Diharapkan pada tahun 2019 jaminan kesehatan 
telah mencakup seluruh penduduk. Sebelumnya pemerintah telah memberikan jaminan pelayanan 
kesehatan kepada penduduk Indonesia terutama penduduk miskin yang dimulai dengan Asuransi 
Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin), Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin  (JPKMM), 
dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) termasuk Jaminan Pelayanan Persalinan 
(Jampersal) bagi seluruh penduduk. Semua program tersebut kemudian dikembangkan menjadi 
Jaminan Kesehatan Universal yang menjamin seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal 
sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk melaksanakan JKN, pemerintah telah menetapkan 
satu badan khusus yang menangani jaminan kesehatan nasional yaitu Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS). Dengan adanya BPJS, jaminan kesehatan diperluas menjadi Jaminan Kesehatan 
Nasional dengan tujuan akhir adalah Universal Health Coverage, yaitu memastikan bahwa seluruh 
penduduk mempunyai jaminan terhadap pelayanan kesehatan dan dapat akses ke fasilitas kesehatan 
jika memerlukan pelayanan. Saat ini sebanyak 121,6 juta penduduk telah terdaftar dan dijamin 
kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).      
        

4.4 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan  
Perlindungan Sosial       

4.4.1 Kebijakan       

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial, Indonesia telah 
mengembangkan SJSN. Program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, 
pensiun, hari tua, dan kematian. Saat ini terus dikembangkan penataan kelembagaan SJSN 
mencakup penyelesaian berbagai regulasi dan penguatan lembaga BPJS pendukung pelaksanaan 
SJSN, termasuk penguatan sistem monitoring evaluasi terpadu. 

Untuk masyarakat yang tidak mampu, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan juga 
dilaksanakan melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan program-program bantuan 
sosial, meliputi antara lain: (1) Bantuan dan rehabilitasi sosial yang ditujukan bagi penyandang 
masalah kesejahteraan sosial, seperti anak telantar, lanjut usia (lansia) telantar, dan penyandang 
disabilitas; (2) Bantuan sosial untuk korban bencana alam dan sosial; dan (3) Pemberdayaan 
sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian modal usaha, serta pendampingan dan 
pemberdayaan sosial yang ditujukan bagi fakir miskin dan komunitas adat.    
         

4.4.2 Capaian        

Kegiatan yang termasuk dalam prioritas nasional adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, 
pelayanan sosial lanjut usia, dan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan (ODK) telantar. Sebagai 
bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi setiap warga negara, upaya perlindungan anak 
yang terintegrasi dilaksanakan antara lain melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang 
mencakup pelayanan sosial bagi anak balita, anak telantar, anak jalanan, anak yang berhadapan 
dengan hukum (ABH), anak disabilitas, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). 
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Sampai dengan tahun 2013, capaian pelaksanaan PKSA adalah pelayanan bagi 172.927 anak. 
Sejalan dengan implementasi UU No. 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan 
perlindungan sosial bagi ABH dan AMPK telah mengalihkan lembaga peradilan menjadi Lembaga 
Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang saat ini baru terdapat di 8 provinsi. 

Tabel 4.3 
Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial  

Tahun 2005-2014
        

Indikator Kinerja
TAHUN

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Pelayanan 
dan 

Rehabilitasi 
Sosial Anak 

(jiwa) 

Target 129.339 128.019 98.275 139.068 145.000 135.014 151.475 172.637 172.927 147.775

Realisasi 129.339 128.019 98.275 139.068 145.000 135.014 151.475 172.637 172.927 6.127

Pelayanan 
Sosial Lanjut 
Usia (Jiwa)

Target 16.080 19.495 19.825 13.857 24.845 18.000 24.880 45.141 44.630 46.141

Realisasi 16.080 19.495 19.825 13.857 24.845 18.000 24.880 45.141 44.630 27.255

Pelayanan 
dan 

Rehabilitasi 
Sosial 

Penyandang 
Disabilitas 

(Jiwa)

Target 37.910 28.670 16.375 19.963 28.000 28.000 33.717 52.149 49.779 49.991

Realisasi 37.910 28.670 16.375 19.963 28.000 28.000 33.717 51.800 47.798 24.395

Sumber :  Kementerian Sosial, 2014                            
Catatan (*) : s/d Juni 2014.

Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, proporsi 
penduduk berusia di atas 60 tahun bertambah. Namun karena masalah ekonomi dan sosial, 
menurunnya produktivitas kerja, tidak memiliki jaminan sosial, dan adanya perubahan sistem 
kekeluargaan, terdapat lansia yang mengalami ketelantaran. Saat ini, pelayanan sosial lansia baru 
difokuskan pada lansia telantar yang dilaksanakan melalui pelayanan dan perlindungan di dalam 
dan luar panti. Saat ini bantuan kebutuhan dasar telah diberikan kepada 26.500 orang lansia di 33 
provinsi, di 356 kabupaten/kota yang menjangkau 1.188 kecamatan di 3.039 desa di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut UU No. 19/2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas telah mengalami perubahan yang 
cukup signifikan. Pendataan penyandang disabilitas juga semakin baik. Berdasarkan sensus penduduk 
2010, terdapat sebanyak 10,1 juta penduduk (4,45 persen) mengalami berbagai bentuk disabilitas. 
Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas saat ini masih terbatas bagi mereka yang miskin. Sampai 
dengan bulan Juni 2014, sebanyak 24.395 penyandang disabilitas telah mendapatkan pelayanan 
dan rehabilitasi sosial. Sebagian besar penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan hingga 
SD/SDLB (54,1 persen). Sebagian mendapatkan pelatihan, namun mengalami hambatan untuk 
pengembangan usaha lebih lanjut. Hambatan terbesar dalam mengakses fasilitas umum adalah 
terkait dengan transportasi (14,0 persen), informasi (13,4 persen), dan penyeberangan jalan (10,3 
persen). 
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Berdasarkan amanat UU No. 35/2009 Tentang Narkotika, rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan 
Napza menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Selanjutnya diterbitkan PP No. 25/2011 Tentang 
Pelaksana Wajib Lapor dan berlakunya SEMA No. 04/2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, 
Korban Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 
Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial mendapat tugas untuk membangun Institusi Penerima Wajib 
Lapor(IPWL). Dalam perkembangannya hingga saat ini telah ditetapkan 50 IPWL yang terdiri dari 2 
UPT, 5 UPTD, dan 43 LKS di 18 Provinsi, baik dalam bentuk panti sosial maupun lembaga rehabilitasi 
yang diselenggarakan masyarakat. 

Untuk pemberdayaan sosial fakir miskin, diberikan tambahan modal usaha melalui kegiatan 
Kelompok Usaha Bersama (KUBe), serta rehabilitasi rumah tidak layak huni baik di perdesaan 
dan perkotaan. Pada tahun 2014, sebanyak 79.850 KK akan memperoleh bantuan stimulus usaha 
ekonomi dan 4.203 unit rumah tidak layak huni yang akan di rehabilitasi. Pada tahun 2014 juga 
mulai dilakukan komplementaritas penerima KUBe yang merupakan KSM penerima PKH untuk 
mempercepat peningkatan kesejahteraannya.  

Tabel 4.4 
Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin 

Tahun 2008-2014
 

Indikator Kinerja
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Kube Fakir Miskin yang 
mendapatkan bantuan 
stimulus UEP (KK)

Target 117.510 92.841 88.300 131.740 121.370 121.410 79.850

Realisasi 117.510 92.841 88.300 131.740 120.840 121.076 -

Bantuan stimulus RTLH 
bagi keluarga miskin  (KK)

Target 2.042 3.567 6.144 6.903 5.340 6.200 4.203

Realisasi 2.042 3.567 6.144 6.903 5.340 6.190 -

Sumber : Kementerian Sosial, 2014 
Catatan (*) :  s/d Juni 2014

Pemberdayaan sosial juga dilaksanakan terhadap komunitas adat dengan fokus pada mereka yang 
tinggal di daerah terpencil. Pemberdayaan tersebut meliputi bantuan rumah, jaminan hidup, 
peralatan kerja, dan bimbingan sosial mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebesar 51.420 KK, 
menjadi 94.161 KK pada tahun 2014 yang menjangkau 30 provinsi, 293 Kabupaten, 712 Kecamatan, 
dan 1.020 Desa di 1.419 lokasi. Pada tahun 2011, terdapat 3 provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat, di tahun 2012 terdapat 3 provinsi yaitu Bengkulu, Bali, Bangka Belitung, dan 
tahun 2014 Provinsi Banten yang komunitas adatnya dianggap “exit” atau tidak layak lagi mendapat 
program pemberdayaan tersebut.
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Gambar 4.11

Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 
Tahun 2004, 2009-2014
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Sumber: Kementerian Sosial, 2014  
Catatan(*) :  s/d Juni 2014

Untuk mengoptimalkan penargetan program perlindungan sosial, sejak tahun 2012 telah dibangun 
Basis Data Terpadu (BDT). BDT terdiri dari data 40 persen penduduk termiskin yang dikumpulkan 
melalui PPLS 2011. Pengembangan BDT memungkinkan penggunaan satu basis data yang konsisten 
bagi berbagai program K/L dan pemerintah daerah, agar upaya peningkatan kesejahteraan lebih 
terfokus dan saling melengkapi (komplemen). 

Terkait hal tersebut, telah dikembangkan inovasi Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu di tingkat 
kabupaten/kota, dengan fungsi utama untuk pemutakhiran BDT yang lebih reguler dan partisipatif, 
penanganan pengaduan terpadu, serta pengembangan jejaring kerja dan layanan di tingkat lokal. 
Saat ini dalam rangka Pengembangan Sistem Rujukan dan Layanan Terpadu diselenggarakan uji coba 
program Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) 
di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Payakumbuh, Kota Sukabumi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Berau, 
dan Kabupaten Bantaeng. Sistem ini akan terus dikembangkan untuk dapat terus dilaksanakan bagi 
kabupaten/kota lainnya.
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Tabel 4.5 
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial, Tahun 2013

Jaminan Kesehatan Jaminan Ketenagakerjaan

                                            % Cakupan           Jumlah                                      % Cakupan       Jumlah
Jaminan Kesehatan 
Nasional 49,8% 118.631.711

Jaminan Kecelakaan 
Kerja, Hari Tua, dan 
Kematian Jamsostek

13,8%     15.372.353 
PBI APBN (Jamkesmas) 36,3% 86.400.000 

PBI APBD (Jamkesda) 2,0% 4.879.130

Askes PNS dan Jamkes 
TNI/POLRI 7,8% 18.616.365

JPK Jamsostek 3,7% 8.736.216 Pensiun TASPEN 4,1% 4.555.636 

Jamkesda 15,7% 35.083.845
Pensiun ASABRI 0,8%              839.248 Asuransi Swasta dan Dana  

Sehat Perusahaan 8,3% 19.802.975 

Total Cakupan 73,8% 175.590.598 Total Cakupan 28,6% 20.767.237

Penduduk tanpa jaminan 
kesehatan 26,2% 62.425.931

Pekerja tanpa 
jaminan 
ketenagakerjaan

81,4% 90.949.715 

Total Jumlah Penduduk 100% 238.016.529 Total Jumlah Pekerja 100%   111.716.952 

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2013; Road M ap BPJS Ketenagakerjaan, 2013; BPJS Kesehatan, 2014

Sejalan dengan mandat Konstitusi untuk mengembangkan SJSN, program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) telah diluncurkan pada 1 Januari 2014 melalui beroperasinya BPJS Kesehatan. JKN 
menggabungkan pelaksanaan beberapa program jaminan kesehatan yang telah ada, yaitu Askes Sosial 
untuk PNS dan pensiunan, Jaminan Kesehatan TNI/POLRI/PNS Kemenhan/Veteran, JPK Jamsostek 
untuk pekerja swasta formal dan informal, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk 
penduduk miskin dan rentan. Sampai dengan April 2014 cakupan JKN telah mencapai 120.704.090 
jiwa, atau mendekati separuh penduduk Indonesia. Sejumlah 86.400.000 jiwa diantaranya adalah 
Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu penduduk miskin dan tidak mampu yang iurannya disubsidi 
penuh oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2019, JKN direncanakan mencakup seluruh penduduk 
Indonesia (universal). Beberapa daerah saat ini juga masih mendukung jaminan kesehatan bagi 
penduduk yang membutuhkan namun belum terdaftar di BPJS.  

Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan juga telah diluncurkan bersamaan dengan peluncuran BPJS 
Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola Program Jaminan Ketenagakerjaan untuk 
diselenggarakan secara penuh mulai 1 Juli 2015. Sampai dengan saat ini proses pembahasan 
regulasi pendukung masih berlangsung dan direncanakan untuk selesai hingga akhir tahun ini. 
Melalui program jaminan ketenagakerjaan yang telah berjalan, sejumlah 20.767.237 pekerja telah 
tercakup melalui berbagai skema, diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Kematian 
untuk pekerja swasta, serta pensiun PT Taspen dan PT Asabri untuk PNS/TNI/POLRI. Pada tahun 
2019, BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan untuk mencakup 100 persen pekerja sektor formal dan 10 
persen pekerja bukan penerima upah.
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Kotak 4.2
SJSN: Menuju Jaminan Sosial Semesta Bagi Penduduk Indonesia

Pada 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
dan Ketenagakerjaan, serta meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan 
wujud nyata implementasi Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 
dan Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini juga 
merupakan amanat yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan kewajiban pemerintah 
Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. 
Dengan adanya JKN semua rakyat terlindungi dari beban biaya yang harus mereka keluarkan ketika sakit, 
termasuk kelompok miskin yang mengalami kesulitan dalam menanggung biaya pengobatan. Sementara itu 
dengan adanya jaminan ketenagakerjaan, masyarakat mampu mengelola risiko dengan lebih baik, terutama 
yang terkait dengan kecelakaan kerja, usia tua, dan kematian. Dengan perlindungan yang komprehensif, 
kesejahteraan seluruh rakyat  akan terwujud, dan pada dapat mengikis kesenjangan di masyarakat.

Beroperasinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan upaya yang bersejarah untuk peningkatan 
status kesehatan bagi seluruh penduduk. BPJS merupakan badan penyelenggara lima program SJSN yang 
berbasiskan iuran peserta, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari 
tua, dan jaminan kematian. Semua program tersebut diarahkan untuk dapat mencakup seluruh penduduk 
Indonesia secara bertahap. Saat ini baru JKN yang beroperasi penuh sebagai jaminan kesehatan. Keempat 
lainnya yang digolongkan sebagai jaminan ketenagakerjaan akan efektif berjalan pada 1 Juli 2015. 

Dari sisi cakupan program JKN merupakan salah satu program jaminan sosial terbesar di dunia. Hal ini karena pada 
tahap awal implementasi JKN telah mencakup sekitar 120 juta jiwa atau 48 persen rakyat Indonesia. Para peserta 
diantaranya terdiri dari 86,4 juta peserta dari Jamkesmas penduduk miskin dan tidak mampu, 16 juta peserta 
Askes PNS, dan 7 juta peserta JPK Jamsostek. Dari sisi perlindungan yang diberikan, manfaat yang disediakan JKN 
bersifat komprehensif sehingga memiliki tingkat proteksi yang tinggi terhadap risiko biaya kesehatan. Sedangkan 
dari penyetaraan kualitas layanan, JKN juga menjadi sebuah upaya dilakukannya terobosan dengan peningkatan 
iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar hampir tiga kali lipat iuran Jamkesmas, sehingga kualitas layanan 
bagi penduduk miskin dan tidak mampu diharapkan juga akan meningkat.

Amanat UU SJSN dan harapan akan tingginya kualitas layanan JKN juga menarik minat para pemimpin daerah 
untuk mengikutsertakan penduduknya melalui skema PBI yang didanai oleh APBD, melalui integrasi program 
Jamkesda ke dalam program JKN. Sampai dengan Maret 2014, tercatat lebih dari 4,5 juta jiwa PBI daerah 
telah didaftarkan menjadi peserta JKN dari berbagai program Jamkesda. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 
Gorontalo, dan Sulawesi Barat merupakan contoh beberapa daerah yang telah mendaftarkan seluruh PBI 
daerahnya secara serempak ke dalam JKN. Bahkan, beberapa provinsi dengan kapasitas fiskal yang besar, 
seperti Pemerintah Provinsi Aceh dan Provinsi DKI Jakarta telah mengikutsertakan seluruh penduduk yang 
belum memiliki jaminan kesehatan ke dalam program. Dengan cara tersebut, pemerintah daerah telah turut 
mendukung pemerintah pusat untuk mewujudkan universal coverage jaminan sosial di Indonesia.

Keberadaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dalam SJSN merupakan bagian dari komitmen kuat 
pemerintah dalam menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.  
Implementasi nyata dari UU No. 40/2004 melalui pelaksanaan kelima program jaminan sosial, merupakan 
pembuktian dari tiga pilar pembangunan yang dicanangkan Presiden pada tahun 2005 yaitu pro-growth, 
pro-poor, dan pro-job (yang kemudian ditambahkan dengan pro-environment semenjak 2007).  SJSN telah 
mengintegrasikan seluruh penyelenggaran program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, baik yang mampu 
maupun tidak mampu, dengan pendekatan yang menyeluruh. Melalui perlindungan komprehensif, SJSN 
memberikan perlindungan atas risiko siklus hidup, mencegah kemiskinan, sekaligus mendukung pertumbuhan 
ekonomi, dan menciptakan manusia yang sehat agar produktivitas meningkat.

Sumber: Direktorat Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat, Bappenas. Berbagai sumber
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4.5   Perbaikan Status Gizi Masyarakat 

4.5.1 Kebijakan 

Perbaikan status gizi masyarakat dalam periode pembangunan 2010-2014 diarahkan pada dua belas 
prioritas antara lain (1) Asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro 
(kapsul Vitamin A, zat besi (Fe), garam beryodium, dan zat gizi mikro lainnya) untuk memenuhi angka 
kecukupan gizi; (2) Survailans  pangan dan gizi; (3) Pengetahuan masyarakat tentang pola hidup 
sehat dan penerapan gizi seimbang; (4) Pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan; (5) Pemberian 
Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6−24 bulan dan makanan bagi ibu hamil 
KEK; (6) Pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama; (7) Kegiatan gizi 
berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; (8) Fortifikasi; (9) Pemberian makanan 
pemulihan balita gizi-kurang; (10) Penanggulangan gizi darurat; (11) Tatalaksana penanganan gizi 
buruk anak balita (0−59 bulan); dan (12) Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. 

Upaya peningkatan status gizi masyarakat juga didukung dengan penguatan aspek kelembagaan 
pangan dan gizi, baik pada tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Upaya lain yang telah 
dilakukan antara lain (1) Peningkatan kemampuan dan kualitas penelitian serta pengembangan 
pangan dan gizi; serta (2) Peningkatan kemampuan tenaga profesional di bidang pangan dan gizi. 
Pada KIB II, telah UU No.18/2012 tentang Pangan yang juga menekankan integrasi pangan dan gizi. 

Sesuai dengan Perpres No. 42/2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, fokus 
utama perbaikan gizi adalah pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang dilanjutkan pada perbaikan 
gizi anak balita, remaja, dan calon pengantin. Percepatan lainnya yang dilakukan adalah dengan 
meningkatkan intervensi yang bersifat spesifik (langsung) seperti pendidikan gizi, pemberian tablet 
besi dan kapsul vitamin A, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang dan gizi 
buruk, dan meningkatkan intervensi yang bersifat sensitif (tidak langsung) meliputi penanggulangan 
kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi, ketahanan pangan dan gizi, serta 
fortifikasi. Intervensi inovatif lain dalam penanggulangan masalah kekurangan gizi mikro adalah 
melalui pemberian Taburia yang mengandung 12 macam vitamin dan empat mineral untuk anak 
usia 6-59 bulan untuk menekan angka anemia pada balita. Kegiatan lain yang terus dikembangkan 
adalah penyediaan ruang menyusui di tempat kerja, penyediaan SMS gateway untuk mendeteksi 
kasus balita gizi buruk, serta penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi puskesmas 
dalam penanganan gizi. 

4.5.2 Capaian 

Pembangunan gizi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Sejak tahun 
2007 telah berhasil mengendalikan kekurangan vitamin A dan gangguan akibat kekurangan 
iodium. Walaupun demikian berbagai masalah gizi lainnya yang masih memerlukan perhatian 
khusus yaitu masalah stunting dan kekurangan gizi. 
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Tabel 4.6 
Status Gizi Masyarakat, Tahun 2007, 2010, 2013

Indikator
Rata-Rata Nasional (persen)

2007 2010 2013

Kekurangan gizi (underweight) pada balita 1) 18,4 17,9 19,6

Stunting (pendek dan sangat pendek) anak 
baduta 1) 37,2 38,6 32,9

Kegemukan dan obesitas penduduk dewasa 
usia 18+ tahun 1) - 21,7 28,9

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) 1) 11,5 11,1 10,2

Sumber: 1) Riskesdas, berbagai tahun; 2) SDKI, berbagai tahun

Berdasarkan laporan provinsi tahun 2013 pencapaian perbaikan gizi adalah; 80,3 anak balita dipantau 
pertumbuhannya, 84,1 persen anak balita usia 6-59 bulan mendapat vitamin A,  82 persen ibu hamil 
mendapat Fe minimal 90 tablet selama kehamilan, 74,7 persen rumah tangga mengonsumsi garam 
beryodium, 100 persen penyediaan buffer stock makanan pendamping ASI untuk daerah bencana, 
dan seluruh balita gizi buruk ditangani.  Pencapaian untuk mutu dan keamanan pangan, terjadi 
peningkatan jumlah pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang memenuhi syarat keamanan, mutu, 
dan gizi yaitu pada tahun 2004 sebanyak 55,6 persen menjadi 76,11 persen pada tahun 2012.

Sejak tahun 2013 telah diterbitkan Perpres No. 42/2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan 
Perbaikan Gizi untuk mendukung upaya perbaikan gizi masyarakat terutama pada 1.000 Hari 
Pertama Kehidupan yang dilanjutkan pada perbaikan gizi anak balita, remaja, dan calon pengantin.

4.6 Melestarikan dan Memperkukuh Budaya Nasional

4.6.1 Kebijakan

Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada  (1) Peningkatan apresiasi terhadap 
keragaman serta kreativitas seni dan budaya, melalui: (a) Peningkatan perhatian dan kesertaan 
pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong 
berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (b) Penyediaan sarana yang memadai 
bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota 
kabupaten; (c) Pengembangan kesenian dan perfilman nasional; (d) Pemberian insentif kepada 
para pelaku seni dalam pengembangan kualitas seni dan budaya; dan (e) Pengembangan promosi 
kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya; (2) Peningkatan 
kualitas pelindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, melalui: 
(a) Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya; (b) 
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Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; (c) Pengembangan permuseuman; 
dan (d) Peningkatan Pemahaman tentang Kesejarahan; (3) Pengembangan sumber daya kebudayaan, 
melalui: (a) Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan 
inovasi, di bidang kebudayaan; (b) Peningkatan jumlah, pendayagunaan, serta kompetensi dan 
profesionalisme SDM kebudayaan; (c) Peningkatan pendukungan sarana dan prasarana untuk 
pengembangan seni dan budaya masyarakat; (d) Peningkatan penelitian dan pengembangan 
kebudayaan; (e) Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; (f) Penelitian dan 
pengembangan arkeologi nasional; dan (g) Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan 
daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.

4.6.2 Capaian

Dalam periode RPJMN 2004-2009 pembangunan kebudayaan telah menunjukkan kemajuan yang 
cukup berarti, antara lain meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya budaya dan 
perfilman yang ditandai oleh penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran seni dan 
film, pemberian penghargaan di bidang seni dan film, pengiriman misi kesenian ke berbagai acara 
internasional sebagai bentuk promosi budaya Indonesia ke manca negara dan ditetapkannya UU 
No.33/2009 Tentang Perfilman. Pencapaian ini didukung oleh terlaksananya inventarisasi aspek-
aspek tradisi untuk menggali kearifan lokal yang dimiliki suku bangsa dan inventarisasi masyarakat 
adat yang mencakup upacara adat, tempat-tempat spiritual, dan reinventarisasi kepercayaan kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa, serta terlaksananya pengenalan nilai-nilai budaya dalam rangka nation and 
character building.

Selain itu, dalam periode RPJMN 2010-2014 hasil-hasil yang dicapai antara lain  makin meningkatnya 
apresiasi masyarakat terhadap hasil seni, karya budaya dan perfilman yang didukung oleh 
meningkatnya fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, serta pagelaran seni dan karya budaya 
di 25 provinsi dan 399 kabupaten/kota pada tahun 2012; fasilitasi pagelaran, pameran, festival, 
lomba dan pawai kesenian; fasilitasi penyelenggaraan festival film di dalam dan luar negeri, seperti 
pengiriman delegasi dan film ke Asian Film Policy Forum, ASEAN Film Festival, Hongkong International 
Film Market dan Indonesian Movie Week in Hongkong, serta Festival Film Internasional Cannes; 
pelindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) terhadap seni dan karya budaya telah mencapai 
1.231 karya budaya; pengembangan galeri nasional; fasilitasi pendukungan pengembangan seni 
dan karya budaya termasuk fasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia (SDM) di 25 Taman Budaya; dan fasilitasi sarana kebudayaan untuk 3.224 sekolah.

Indonesia dengan ragam kebudayaannya memiliki potensi yang cukup kuat untuk melakukan 
diplomasi budaya di dunia internasional. Selain memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan, 
kegiatan diplomasi budaya juga dapat meningkatkan pengakuan dan penghormatan dunia 
internasional terhadap harkat, martabat, dan peran bangsa dan negara, melalui hubungan berbasis 
kebudayaan. Hasil karya budaya yang memperoleh pengakuan UNESCO pada periode tahun 2010-
2014 adalah Angklung (2010) sebagai Intangible CulturalHeritage of Humanity dan pengukuhan Tari 
Saman (2011) dan Noken (2012) sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding; 
serta Lanskap Budaya Bali (Subak) sebagai World Cultural Heritage (2012). Di samping itu, 
penyelenggaraan World Culture Forum di Bali menunjukkan meningkatnya peran Indonesia dalam 
diplomasi kebudayaan di dunia internasional. Forum tersebut menghasilkan ‘Bali Promise’ yang 
intinya menyerukan pada negara/pemerintah untuk berkomitmen agar mengintegrasikan budaya 
dalam Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan Paska 2015 dan mengukuhkan Indonesia sebagai 
tuan rumah penyelenggaraan WCF pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu dalam rangka 
promosi budaya nasional dan diplomasi budaya  internasional telah dilakukan penetapan 77 karya 
budaya sebagai warisan budaya nasional dan perintisan pembangunan Rumah Budaya Indonesia 
di 7 negara yaitu Amerika Serikat, Perancis, Singapura, Turki, Jerman, Timor Leste dan Belanda. 
Keikutsertaan Indonesia sebagai Guest of Honour (tamu kehormatan) dalam Frankfurt Book Fair di 
Jerman tahun 2015 telah dipersiapkan sejak tahun 2014, sebagai bagian upaya diplomasi Bangsa 
Indonesia dalam sebuah pameran buku tertua dan terbesar di dunia.

Dalam periode RPJMN 2004-2009, hasil-hasil yang dicapai dalam rangka perlindungan, pengembangan 
dan pemanfaatan cagar budaya  antara lain meningkatnya kesadaran, kebanggaan, dan penghargaan 
masyakarat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia, dan meningkatnya upaya perlindungan, 
pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya (CB)/situs. Pencapaian ini didukung oleh advokasi 
penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya, penanganan perlindungan benda cagar 
budaya bawah air dan konservasi serta rehabilitasi berbagai CB/situs. Sementara itu, peran dan 
fungsi museum mulai berkembang sebagai sarana rekreasi dan edukasi. Pengembangan tersebut 
didukung oleh tersedianya pedoman pembangunan museum sebagai landasan bagi Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pendirian museum; sosialisasi pengelolaan museum 
dan diklat teknis permuseuman tingkat daerah; tersedianya monografi museum Indonesia; konsep 
Museum Maritim dan pendirian Museum Sejarah Nasional; serta pedoman Pengembangan 
Museum Situs Cagar Budaya. Di samping itu, di bidang sejarah telah dilaksanakan Penulisan Sejarah 
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Kebudayaan Indonesia mencakup Sejarah Pemikiran, Sejarah Perilaku, dan Sejarah Benda-benda; 
tersusunnya naskah Sejarah Indonesia Jilid VIII, Sejarah Kebudayaan Indonesia, Sejarah Pemikiran 
untuk memperkaya pengetahuan kebudayaan Indonesia, Ensiklopedi Sejarah Perkembangan Iptek, 
dan Ensiklopedi Toponimi Wilayah Indonesia.

Dalam periode tahun 2010-2014, capaian yang berhasil diraih dalam rangka penggalian nilai 
sejarah dan warisan budaya,  antara lain (1) Ditetapkannya UU No. 11/2010  Tentang Cagar 
Budaya; (2) Meningkatnya kualitas pengelolaan terpadu cagar budaya terutama di kawasan Candi 
Borobudur, Candi Prambanan dan kawasan situs manusia purba Sangiran; (3) Penggalian sumber 
sejarah melalui 385 kajian dan penulisan 15 buku sejarah; dan (4) Revitalisasi 55 unit museum dan 
pembangunan 17 museum.Untuk memperkuat apresiasi masyarakat terhadap nilai sejarah dan 
budaya bangsa yang tersimpan di museum dilakukan Gerakan Nasional Cinta Museum (GNCM). 
Gerakan ini dimaksudkan untuk menggalang kebersamaan antar pemangku kepentingan dalam 
rangka pencapaian fungsionalisasi museum. GNCM dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun 
pada 2010-2014, yang diawali dengan Tahun Kunjung Museum pada Tahun 2010. Dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan museum, telah dilakukan kerjasama dengan 3 (tiga) perguruan tinggi 
negeri (PTN) untuk membuka jurusan/program studi Museologi yaitu Universitas Padjajaran (2009-
2010), Universitas Indonesia (2012-2014) dan Universitas Gadjah Mada (2013-2014). Kerjasama 
ini dilakukan untuk menjaring tenaga pengelola museum di seluruh Indonesia agar memperoleh 
kesempatan mengembangkan ilmu dalam jenjang formal S2 di bidang museologi.

Pembangunan kebudayaan juga didukung oleh sumber daya yang memadai seperti sumber daya 
manusia, sarana dan prasarana kebudayaan, kelembagaan, serta penelitian dan pengembangan. 
Pengembangan SDM kebudayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 
kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM kebudayaan dilakukan antara lain melalui 
pendidikan dan latihan (diklat teknis) terutama untuk SDM pengelola peninggalan purbakala 
baik untuk situs maupun cagar budaya serta museum. Dalam rangka pelaksanaan penelitian di 
bidang kebudayaan pada periode KIB II, telah dilaksanakan 44 judul penelitian, diantaranya 3 judul 
penelitian untuk usulan nominasi warisan budaya tak benda (Intangible Cultural Heritage-ICH) 
UNESCO yaitu Noken kerajinan tangan masyarakat Papua untuk kategori Urgent Safeguarding List 
of ICH; Tari Tradisi Bali untuk kategori Representative List of ICH; Penciptaan Ruang Budaya Untuk 
Perlindungan, Pengembangan, dan Pendidikan Warisan Budaya di Taman Mini Indonesia Indah 
(TMII) untuk kategori Best Practices of ICH.

Penelitian di bidang arkeologi dilakukan dalam rangka menggali pengetahuan dan peradaban 
masa lalu yang dapat diadopsi bagi kehidupan bangsa masa kini, antara lain mencakup Peradaban 
Majapahit: Pola Tata Kota Klasik Trowulan di Situs Kota Kuna Trowulan Jawa Timur; Situs manusia 
purba Floresiensis dan budayanya di Nusa Tenggara Timur dan Situs Manusia Purba Sangiran Jawa 
Tengah; Peradaban masa Sriwijaya di Situs Muaro Jambi; Peradaban awal masa sejarah di Nusantara; 
dan Penemuan 4 kerangka manusia berusia 3.000 tahun di Situs Baturaja Sumatera Selatan.



BAB IV
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014IV-34

4.7 Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga

4.7.1 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.

4.7.2 Capaian

Pada RPJMN 2005-2009 dan RPJMN 2010-2014, pembangunan pemuda dan olahraga semakin 
mantap dan terarah dengan disahkannya peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) UU 
No. 3/2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana 
yaitu: (a) PP No. 16/2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga; (b) PP No. 17/2007 Tentang 
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; (c) PP No. 18/2007 Tentang Pendanaan Olahraga; 
dan (d)  Perpres No. 22/2010 Tentang Program Indonesia Emas (Prima); (2) UU No. 40/2009 Tentang 
Kepemudaan yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana yaitu: : (a) Peraturan Pemerintah No. 
41/2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan 
Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan (b) Peraturan Pemerintah No. 60/2013 Tentang Susunan 
Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; dan (3) 
UU No. 12/2010 Tentang Gerakan Pramuka. 

Dalam periode 2005-2014, pembangunan pemuda telah berhasil meningkatkan partisipasi dan 
peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan yang dilakukan melalui penyadaran, 
pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Upaya penyadaran pemuda untuk melindungi 
pemuda terhadap menurunnya kualitas moral dan hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan yang 
dilaksanakan melalui: (1) Fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan bagi 16.250 pemuda; (2) 
Fasilitasi pendidikan kepramukaan bagi 34.800 pemuda; dan (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas di 
bidang iptek dan imtaq bagi 10.120 pemuda.

Sementara itu pembangunan olahraga telah mampu meningkatkan budaya dan prestasi olahraga 
di tingkat regional dan internasional. Perkembangan budaya olahraga semakin menggembirakan 
dan terus didorong melalui kegiatan antara lain: (1) Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga 
massal, festival dan invitasi olahraga tradisional, olahraga tantangan dan olahraga rekreasi bagi 
19.000 orang; (2) Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga khusus melalui Pekan Olahraga 
Pelajar Cacat Nasional yang diikuti oleh 33 provinsi setiap tahun. Prestasi olahraga di tingkat 
regional dan internasional juga mengalami kemajuan seperti diraihnya peringkat ke-1 (juara umum) 
pada kejuaraan SEA Games 2011 dan kejuaraan Islamic Solidarity Games 2013, meningkatnya 
prestasi pada kejuaraan Asian Games dari peringkat ke-22 pada tahun 2006 menjadi peringkat 
ke-15 pada tahun 2010 dengan perolehan medali 4 emas, 9 perak, dan 13 perunggu. Berbagai 
capaian prestasi olahraga tersebut didukung melalui kegiatan antara lain: (1) Fasilitasi pelatihan 
bagi 6.050 olahragawan andalan nasional; (2) Fasilitasi pemanduan bakat (talent scouting and talent 
identification) bagi 1.235 calon atlet berbakat; (3) Fasilitasi pengembangan sentra keolahragaan 
bagi 66 PPLP/PPLM setiap tahun; dan (4) Fasilitasi pemberdayaan organisasi keolahragaan bagi 210 
orang pembina induk organisasi cabang olahraga dan 12 induk organisasi cabang olahraga unggulan 
nasional.
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4.8 Pembangunan Karakter dan Jati Diri Bangsa

4.8.1 Kebijakan

Sesuai arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014, kebijakan pembangunan karakter bangsa diarahkan pada (i) 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, dan (ii) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat 
akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh; dan 
(iii) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan daya 
saing dan kemandirian bangsa dalam era globalisasi.

4.8.2 Capaian

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pembangunan karakter bangsa, telah memberikan kemajuan, 
yaitu: (i) semakin kokohnya konsolidasi demokrasi yang dilandasi oleh empat pilar bangsa yakni 
NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; (ii) 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, dan rasa cinta tanah air; (iii) meningkatnya kebebasan 
masyarakat untuk berpendapat dan berserikat; dan (iv) 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 dalam RPJMN 
2010-2014  terutama yang memuat upaya strategis dalam membangun karakter bangsa pada 
Bidang Pendidikan; Kesehatan dan Gizi masyarakat; Pemuda dan Olahraga; Agama; Kebudayaan;  
Kependudukan dan Keluarga Berencana; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Politik dan Komunikasi; 
serta Pertahanan dan Keamanan.

Hasil yang dicapai dalam pembangunan karakter melalui bidang-bidang tersebut dalam periode 
2004-2009 dan periode 2010-2014 adalah sebagai berikut. Pembangunan karakter di bidang 
pendidikan, antara lain: (1) Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata 
pelajaran; (2) Pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang proporsional bagi pelajaran 
budi pekerti; dan (3) Peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai role model.

Di bidang kesehatan dan gizi masyarakat dalam upaya membentuk generasi yang berkualitas dan 
berkarakter, telah dilakukan  (1) Pengendalian HIV/AIDS melalui pencegahan penularan akibat 
transmisi seksual, pencegahan dampak buruk akibat napza melalui layanan metadon dan layanan 
alat suntik steril, pencegahan penularan dari ibu hamil kepada anak, upaya preventif-promotif 
melalui peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS pada remaja dan anak sekolah 
dalam bentuk kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT); (2) Peningkatan cakupan dan kepesertaan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu bentuk asuransi sosial yang merupakan bagian 
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dari perlindungan sosial sebagai salah satu pilar dalam pembentukan karakter bangsa; serta (3) 
Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan 
sehat.  

Pembangunan karakter bangsa di bidang pemuda, telah berhasil meningkatkan partisipasi dan 
peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Adapun hasil tersebut dilakukan melalui: 
(1) Fasilitasi pengembangan kepemimpinan bagi 144.000 pemuda; (2) Fasilitasi pengembangan 
kepedulian dan kepeloporan bagi 7.038 pemuda; (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan bagi 
57.000 pemuda dan 66 sentra kewirausahaan pemuda; dan (4) Fasilitasi pendidikan kepramukaan 
bagi 34.800 pemuda. Sedangkan melalui bidang olahraga berbagai upaya yang dilakukan telah 
berhasil menumbuhkan jiwa solidaritas dan sportivitas sebagai pembentuk karakter bangsa.  
Adapun hasil yang dicapai adalah meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional 
dan internasional. Budaya olahraga semakin berkembang dengan dilaksanakannya berbagai 
kegiatan antara lain: (1) Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga massal, festival dan invitasi 
olahraga tradisional, olahraga tantangan dan olahraga rekreasi bagi 19.000 orang; dan (2) Fasilitasi 
penyelenggaraan kejuaraan olahraga khusus melalui Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional yang 
diikuti oleh 33 provinsi setiap tahun.

Di bidang agama, hasil yang dicapai antara lain: (1) Peningkatan pemahaman agama berwawasan 
multikultural dan pengembangan budaya damai antara lain bagi pemuda lintas agama dan guru-
guru agama; dan (2) Peningkatan aktivitas bersama pemuda lintas agama. 

Di bidang kebudayaan, dalam periode RPJMN 2004-2009  telah menunjukkan kemajuan yang 
cukup berarti. Kemajuan yang dicapai adalah menurunnya ketegangan dan ancaman konflik 
antarkelompok masyarakat, serta semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang ditunjukkan antara lain oleh 
semakin berkembangnya kesadaran dan pemahaman akan keragaman budaya yang ditandai oleh 
menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga di tingkat desa; dan tumbuhnya 
sikap saling menghormati dan menghargai keragaman budaya. Pencapaian tersebut didukung oleh 
terlaksananya dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis untuk mengatasi berbagai persoalan 
bangsa, khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi, serta terlaksananya kampanye hidup 
rukun dalam keragaman budaya/multikultur.

Dalam periode RPJMN 2010-2014, hasil-hasil yang dicapai antara lain  semakin meningkatnya 
pemahaman dan kesadaran akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa dalam kehidupan 
masyarakat, serta semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam 
rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan, 
yang antara lain ditunjukkan oleh 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. Pencapaian ini didukung oleh meningkatnya upaya inventarisasi 
nilai-nilai tradisi dan aktualisasi karya budaya; sosialisasi pembangunan karakter bangsa, serta 
anugerah penghargaan terhadap pelaku budaya; pemetaan komunitas adat; kajian, bimbingan dan 
penyuluhan; inventarisasi dan dokumentasi sejarah serta nilai tradisional; revitalisasi kesenian yang 
hampir punah dan inventarisasi seni; pencatatan warisan budaya tak benda; dan layanan sensor 
film.
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Sementara itu di bidang kependudukan dan KB hasil yang dicapai antara lain pengasuhan dan 
pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga 
Remaja (BKR). Sampai dengan Juni 2014, 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 Juni 2014 berturut-turut adalah 7.030 kelompok dan 4.310 
kelompok. Salah satu hal penting dalam kegiatan tersebut antara lain dalam rangka pembentukan 
karakter sejak dini yang dimulai dari keluarga agar nilai-nilai budaya lokal yang positif dan produktif 
tertanam pada anak sejak usia dini.  

Terkait bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil yang dicapai adalah: (1) Penguatan sistem 
inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan; dan (2) 
Peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasional antarlembaga penelitian dan 
pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis 
produk litbang dengan dukungan modal ventura. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan 
jiwa kemandirian yang merupakan salah satu pilar dalam rangka pembentukan karakter bangsa. 

Di bidang politik dan komunikasi, diantaranya: (1) Pendidikan kebangsaaan Indonesia melalui 
program kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, dan pemantapan pokja demokrasi di daerah; 
(2) Pemantapan pembangunan pusat pendidikan kebangsaaan yang berintikan pada pengembangan 
dan pemahaman empat pilar dalam menyelesaikan berbagai perbedaan; (3) Pelembagaaan 
dialog publik antara pemerintah dengan berbagai kelompok yang berbeda kepentingan, melalui 
penguatan berbagai forum; (4) Penyebaran informasi publik melalui berbagai media (termasuk 
media tradisional), (5) Pembangunan dan penguatan media center terutama di daerah terdepan/
terluar/terpencil dan pasca konflik.

Di bidang pertahanan dan keamanan, hasil yang dicapai  diantaranya adalah terbangunnya tiga 
unit fasilitas rehabilitasi pecandu narkoba di Makasar, Batam, dan Samarinda. Dalam periode 
tahun 2010-2014, pengguna narkoba yang telah berhasil direhabilitasi sebanyak 34.467 residen. 
Rehabilitasi pecandu narkoba merupakan sarana untuk memulihkan dan menyembuhkan korban 
atau pengguna narkoba agar menjadi insan yang produktif dan tidak kembali terjebak dalam 
penyalahgunakan narkoba  melalui penanaman nilai-nilai positif.

4.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

4.9.1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam RPMJN 2010-
2014 antara lain diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan 
perempuan melalui penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG), termasuk mengintegrasikan 
perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian 
dan lembaga. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran 
perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai 
tindak kekerasan.
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4.9.2 Capaian

Capaian penting dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 
ditunjukkan dengan meningkatnya IPG dan IDG selama kurun waktu 2004-2012, masing-masing 
dari 63,9 menjadi 68,5 dan 59,7 menjadi 70,0.

Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan 
ekonomi. Di bidang pendidikan, kesenjangan Angka Melek Huruf (AMH) antara perempuan dan 
laki-laki semakin mengecil, yaitu dari 7,2 persen pada tahun 2004 menjadi 5,2 persen pada tahun 
2012. Hal ini karena AMH perempuan meningkat lebih tajam dibanding laki-laki, yaitu dari 86,8 
persen menjadi 90, 6 persen (Susenas, BPS). Di samping itu, kesenjangan rata-rata lama sekolah 
antara perempuan dan laki-laki juga semakin mengecil dari 1,1 tahun pada tahun 2004 menjadi 0,8 
tahun pada tahun 2012. Hal ini karena rata-rata lama sekolah perempuan juga meningkat sedikit 
lebih besar dibanding laki-laki, yaitu dari 6,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 7,7 tahun pada tahun 
2012, atau setara dengan kelas 1 SMP (Susenas, BPS). Di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup 
(AHH) perempuan meningkat dari 69,6 tahun pada tahun 2004 menjadi 71,7 tahun pada tahun 
2012 (Susenas, BPS).  Di bidang ekonomi, rasio upah perempuan terhadap laki meningkat dari 0,77 
persen pada tahun 2008 menjadi 0,80 persen pada tahun 2012 (Sakernas).

Sementara itu, peningkatan IDG didukung oleh meningkatnya perempuan sebagai pengambil 
keputusan di lembaga eksekutif dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Persentase 
perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon IV pada tahun 2013 meningkat 
dibandingkan kondisi 2009. Eselon I meningkat dari 14,8 persen menjadi 16,4 persen, eselon II 
meningkat dari 10,7 persen menjadi 12,8 persen, Eselon III meningkat dari 17,5 persen menjadi 
19,6 persen, dan eselon IV meningkat dari 26,1 persen menjadi 32,4 persen. Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari sekitar 51,0 persen pada tahun 2009 menjadi 
51,4 persen tahun 2012 (Sakernas).

Pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui upaya 
“peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan” di tingkat nasional 
dan daerah, sampai tahun 2014 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk percepatan PUG di 
tingkat pusat dan daerah telah disusun Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan 
Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan 
Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama 
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Selain itu, disahkan 
pula Permendagri No. 67/2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15/2008 Tentang Pedoman 
Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, Permendagri No 23/2014 tentang Pedoman, Pengendalian 
dan Evaluasi RKPD 2015 serta Permendagri No. 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Capaian lainnya dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan 
perempuan (yang secara khusus difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak/Kementerian PP dan PA), antara lain: (1) Telah disusun berbagai pedoman 
pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan di pusat dan daerah, seperti bidang kesehatan, 
pendidikan, pemuda dan olahraga, polhukam, BUMN, perdagangan, perindustrian, parekraf, iptek, 



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 IV-39

kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, 
pertanahan dan infrastruktur; (2) Telah ditetapkan berbagai kebijakan dan peraturan teknis seperti: 
(a) Permen PP dan PA No. 02/2013 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah; 
(b) Permen PP dan PA No. 07/2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di 
Lembaga Legislatif; dan (c) Kebijakan dan strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan 
(PPEP) melalui Grand Design Pengembangan Industri Rumahan; (3) Telah disusun Pedoman 
Pengelolaan Data Gender di Kementerian PP dan PA; (4) Telah diterbitkan publikasi tentang data 
dan informasi gender (pembangunan manusia berbasis gender dan profil perempuan Indonesia 
setiap tahun (kerjasama Kementerian PP dan PA dengan BPS); serta (5) Telah dilaksanakan advokasi, 
sosialisasi, fasilitasi, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33 provinsi.

Di samping itu, capaian dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan 
perempuan untuk mendukung perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, antara 
lain: (1) telah disusunnya berbagai peraturan teknis seperti: (a) Permeneg PP No. 01/2007 Tentang 
Forum Koordinasi Penghapusan KDRT; (b) Permeneg PP dan PA No. 1/2010 Tentang SPM Bidang 
Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (c) Permeneg PP dan PA  No. 
19/2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; (d) Perpres No.69/2008 
Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO; (e) Permeneg PP dan PA No. 22/2010 
Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; (f) 
Permeneg PP dan PA No. 9/2011 Tentang Kewaspadaan Dini TPPO; (g) Permeneg PP dan PA No. 
10/2012 Tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO; serta (h) Permeneg PP 
dan PA No. 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Berbasis 
Masyarakat dan Komunitas; (2) telah dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan 
korban kekerasan, seperti (a) 275 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) yang tersebar di 33 provinsi dan 246 kabupaten/kota; (b) 500 Unit Pelayanan Perempuan 
dan Anak (UPPA) di Polres dan Polda; (c) 21 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum 
Daerah Vertikal/RSUD/RS Swasta; (d) 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; (e) 22 Rumah 
Perlindungan Trauma Center (RPTC); (f) 2 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW); (g) 5035 
Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); (h) 24 Satgas/Kemlu; (i) satu 
unit Pusat Krisis Pengaduan oleh BNP2TKI; serta (j) Unit Pengaduan Masyarakat di Kementerian 
PP dan PA. Untuk penanganan perdagangan orang telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di 30 provinsi dan 151 kabupaten/kota.

4.10 Perlindungan Anak

4.10.1 Kebijakan

Undang-Undang No. 23/2002 Tentang perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Selain itu, UU No. 23/2002 juga mengamanatkan pemberian “perlindungan khusus” bagi anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, 
anak korban penyalahgunaan napza, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban 
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran.
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Kebijakan perlindungan anak pada RPJMN 2010-2014 diarahkan pada peningkatan kapasitas 
kelembagaan perlindungan anak, melalui: (a) penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan terkait perlindungan anak; (b) peningkatan kapasitas pelaksana pelayanan perlindungan 
anak; (c) peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan (d) peningkatan 
koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak. Fokus 
prioritas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan 
hidup anak, serta meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

4.10.2 Capaian

Capaian pembangunan bidang perlindungan anak ditandai dengan terpenuhinya hak anak 
untuk tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, 
penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Pemenuhan hak identitas anak dilihat 
melalui peningkatan cakupan anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran dari 52,2 persen 
pada tahun 2009 menjadi 62,4 persen pada tahun 2012 (Susenas). Penetapan UU No. 24/2013 
tentang Perubahan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24 desember 2013 
diharapkan pemilikan akta kelahiran untuk semua dapat dipercepat. 

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

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

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak hanya dilihat dari aspek fisik, namun 
juga nonfisik seperti mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. Pada tahun 2009 ditetapkan 
Permen PP No.2/2009 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). 
Sampai pada tahun 2013 sebanyak 68 kabupaten/kota telah mendapatkan penghargaan karena 
komitmennya untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan gambaran pencapaian 
kabupaten/kota dalam hal pemenuhan hak anak, yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, 
partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah 
lainnya. Selain itu, telah terbentuk Forum Anak di 31 provinsi, 138 kab/kota, 86 kecamatan, 211 
desa/kelurahan, 44 RW dan 28 RT yang menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan.
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Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah 
lainnya, terjadi peningkatan penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak (BPTA) melalui Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) pada tahun 
2010 sebesar 3.000 anak sedangkan pada tahun 2012 sebesar 11.000 pekerja anak. Selanjutnya 
pekerja anak tersebut telah berhasil mengakses pelayanan pendidikan. Selain itu, telah diterapkan 
prinsip restorative justice yang mengedepankan diversi pada penanganan ABH sesuai dengan 
mandat Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 

Terkait dengan upaya peningkatan pelayanan sosial bagi anak, pada tahun 2013 Program 
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) telah mencakup sekitar 7.610 balita telantar, 137.376 anak telantar, 
8.515 anak jalanan, 1.040 anak berhadapan dengan hukum (ABH), 1.820 anak dengan disabilitas 
(ADD), dan 2.145 anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Bantuan lainnya yang 
ditujukan bagi anak rentan antara lain melalui pendidikan luar sekolah bagi anak putus sekolah, 
kompensasi kenaikan BBM bagi penduduk miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan 
Langsung Tunai (BLT), dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM).

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

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

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas data perlindungan anak, pada tahun 
2013 telah dilaksanakan Survei Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) yang bertujuan untuk 
mengetahui besaran masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia, pelaku KtA, faktor resiko dan 
faktor pelindung terjadinya KtA, dan akses anak korban KtA terhadap layanan yang dibutuhkan, 
selain itu, telah terbit publikasi Profil Anak secara tahunan yang dapat memberikan gambaran 
tentang kondisi anak Indonesia.
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Pemenuhan hak dan perlindungan anak secara holistik, hanya dapat diwujudkan apabila terdapat 
koordinasi dan sinergi yang baik antar Kementerian/Lembaga terkait, antar pemerintah pusat dan 
daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, upaya koordinasi dapat dilihat dari 
terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang 
dibentuk melalui Perpres No. 69/2008 yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, 
telah ada upaya mengajak dunia usaha dalam melakukan perlindungan anak dengan membentuk 
Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Sampai tahun 2013, telah ada 25 perusahaan 
yang tergabung dalam APSAI.

4.11  Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

4.11.1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan bidang agama dalam RPJMN 2004-2009 difokuskan pada:  (1) Peningkatan 
kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, serta (2) Peningkatan 
kerukunan intern dan antarumat beragama. Untuk itu telah diambil langkah-langkah kebijakan 
melalui peningkatan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat dengan memberikan 
penerangan dan penyuluhan agama, penyediaan sarana dan prasarana keagamaan, fasilitasi 
pelayanan administrasi keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.  Selain itu, 
langkah-langkah kebijakan dalam rangka peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama 
dilakukan antara lain melalui pembentukan aturan yang berfungsi sebagai rambu-rambu dalam 
pengembangan agama, baik itu dalam bentuk penyiaran maupun berupa aktivitas keagamaan 
lainnya; peningkatan penerangan dan beragama dialog intern dan antartokoh-tokoh agama; 
peningkatan kerjasama lintas agama, penyuluhan bagi para korban konflik; peningkatan wawasan 
multikutural bagi guru-guru dan penyuluh agama, kemah pemuda lintas agama, serta pemberdayaan 
forum-forum kerukunan umat beragama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun kebijakan dalam RPJMN 2010-2014 difokuskan dalam empat fokus prioritas, yaitu (1) 
Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; (2) Peningkatan kerukunan umat 
beragama; (3) Peningkatan pelayanan kehidupan beragama; dan (4) Pelaksanaan ibadah haji yang 
tertib dan lancar.

4.11.2 Capaian

Berbagai perkembangan capaian penting dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama 
selama periode RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014 antara lain ditunjukkan oleh makin meningkatnya 
kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, meningkatnya toleransi dan kerukunan umat 
beragama, pelayanan pencatatan nikah,  pelayanan ibadah Haji, serta meningkatnya pemberdayaan 
lembaga sosial keagamaan, dengan uraian sebagai berikut.

Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama. Upaya peningkatan kualitas 
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara diantaranya dilaksanakan melalui penerangan bagi para pemeluk agama, 
serta menumbuhkan kegiatan keagamaan di masyarakat. Penerangan agama kepada masyarakat 
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antara lain dilakukan oleh penyuluh agama yang berstatus PNS maupun Non PNS (juru penerang 
agama). Selain melalui kegiatan penerangan/penyuluhan agama, upaya pemahaman keagamaan 
juga didorong melalui kegiatan keagamaan di masyarakat. Beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh 
Pemerintah antara lain penyelenggaraan lomba pembacaan kitab suci masing-masing agama, 
seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pespawari), Utsawa 
Dharma Gita, dan Syawemvara Tri Pitaka Gatha (Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Buddha). Pada 
periode RPJMN 2004-2009 misalnya, kegiatan MTQ telah diselenggarakan di berbagai daerah, yaitu 
MTQ XX Tahun 2004 di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah; MTQ XXI Tahun 2006 di Kota Kendari, 
Sulawesi Tenggara, dan MTQ XXII Tahun 2008 di Kota Serang, Banten. 

Upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat juga dilakukan melalui pengelolaan  dana 
sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, dan shadaqah, kolekte, dana punia dengan menerapkan 
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.  Pengelolaan dana keagamaan merupakan salah satu 
indikator keberhasilan dari upaya peningkatan pengamalan ajaran agama sejauhmana masyarakat 
peduli dan berkontribusi terhadap sesama dan lingkungannya. Berdasarkan data Badan Amil Zakat 
Nasional (Baznas) tercatat pada tahun 2004 terkumpul dana sekitar Rp.150,0 miliar dan meningkat 
menjadi lebih dari Rp.920,0 miliar pada tahun 2009.

Mengenai pengelolaan wakaf, telah ditetapkan UU No. 41/2004 tentang Wakaf yang memberikan 
kepastian hukum untuk menghimpun dan mengelola aset wakaf. Pemerintah mempunyai kewajiban 
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan wakaf. Salah satu bentuk 
pembinaan yang dilakukan adalah memperkuat status hukum aset-aset wakaf untuk menghindari 
sengketa. Upaya lainnya dalam rangka penguatan status hukum dari tanah hibah keagamaan, baik 
itu tanah wakaf, tanah gereja dan sejenisnya, telah dilakukan fasilitasi sertifikasi bagi lebih dari 
20.000 petak tanah hibah.

Pemerintah dalam periode RPJMN 2010-2014 tetap memberikan prioritas bagi kegiatan penerangan 
keagamaan bagi masyarakat, peningkatan aktivitas keagamaan, serta peningkatan kualitas 
pengelolaan dana sosial keagamaan. Sampai dengan tahun 2012, tercatat penyuluh agama PNS 
sekitar 6.500 orang, dan penyuluh Non PNS mencapai lebih dari 90.500 orang. Rasio antara para 
penyuluh agama dengan jumlah para pemeluk agama masih belum berimbang, untuk itu peran 
serta masyarakat melalui lembaga agama dan keagamaan sangat penting sebagai mitra pemerintah 
dalam rangka bersama-sama meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat.

Pada saat yang sama, pemerintah terus memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan 
yang melibatkan secara aktif kelompok masyarakat yang berasal dari agama lain, seperti  terekam 
pada pelaksanaan MTQ XXIII Tahun 2010 di Provinsi NTT, serta MTQ XXIV di Kota Ambon pada tahun 
2012. Meskipun secara khusus diperuntukkan untuk umat Islam, nyatanya acara MTQ tersebut 
melibatkan juga umat lain, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaannya. Tidak jauh berbeda 
dengan penyelenggaraan MTQ di Ambon, model yang sama juga tergambar kuat dalam Pesta 
Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional X Tahun 2012 yang dipusatkan di Kota Kendari, 
Sulawesi Tenggara pada Juli 2012. Pada tahun 2014, penyelenggaran MTQ XXV bulan Juni 2014 
di Batam Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan pula dengan melibatkan seluruh komponen 
masyarakat Batam.
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Upaya fasilitasi pembinaan aset wakaf terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Berdasarkan data 
Kementerian Agama pada tahun 2012 terdapat aset wakaf sekitar 420 ribu  lokasi, dengan luas 
sekitar 14,0 miliar m2, dan sebanyak 279 ribu lokasi (66 persen) di antaranya telah bersertifikat. Dari 
total luas tanah wakaf sekitar 14,0 miliar m2, pada tahun 2012 provinsi yang memiliki tanah wakaf 
terluas adalah Provinsi Lampung yaitu sekitar 8,0 miliar m2, sedangkan untuk lokasi tanah wakaf 
terbanyak adalah di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 96 ribu lokasi. 

Mengenai pengelolaan zakat, pemerintah telah menetapkan UU No.23/2011 tentang Pengelolaan 
Zakat yang bertujuan agar meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat dan sesuai 
dengan syariat Islam. Sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat dalam UU tersebut, 
pemerintah mendorong dan memfasilitasi BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota 
dalam mengembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi antara BAZNAS pusat 
dan daerah, integrasi database muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), database BAZNAS, 
LAZ, dan UPZ, pemetaan mustahiq, serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat. Pada saat 
yang bersamaan terus dilakukan pula upaya sosialisasi oleh pemerintah, maupun lembaga sosial 
keagamaan penggalang zakat, khususnya BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). 
Dalam beberapa tahun terakhir lembaga-lembaga BAZ dan LAZ gencar melakukan sosialisasi dan 
penggalangan zakat melalui berbagai media, terutama melalui media massa.

Berbagai upaya tersebut, ditambah dengan dukungan penerbitan Perda (Peraturan Daerah) terkait 
zakat di berbagai daerah juga ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya 
penerimaan zakat. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tercatat pada  tahun 2009 
terkumpul zakat sebesar Rp.920,0 miliar, meningkat menjadi lebih dari Rp.2.200,0 miliar pada tahun 
2012. Fakta tersebut juga menunjukkan kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin meningkat 
dalam menunaikan amal sosial ajaran agama melalui lembaga formal. Selain itu, dalam rangka 
optimalisasi pengelolaan dana zakat, Baznas telah melakukan komitmen dan kesepahaman dengan 
Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota untuk memperlebar jangkauan program pemberdayaan 
melalui program Zakat Community Development (ZCD) Baznas di seluruh lndonesia. Program ini 
bertujuan untuk melakukan pemberdayaan 100 desa miskin di seluruh Tanah Air. Harapannya, ke 
depan program ini pada akhirnya bisa dikembangkan  di seluruh desa di Indonesia.

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka 
menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis di kalangan umat beragama, baik internal maupun 
antarumat beragama. Dalam periode RPJMN 2004-2009 salah satu capaian penting adalah melalui 
pembentukan landasan hukum seperti: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri (PBM) No.9/2006 dan PBM No.8/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Peraturan Bersama  No. 
3/2008, No: KEP-033/A/JA/6/2008, dan No.199/2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada 
Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga 
Masyarakat.  Pembentukan beberapa aturan tersebut bertujuan agar para penggiat kegiatan 
keagamaan senantiasa memperhatikan aspek pemeliharaan kerukunan, baik sifatnya intern maupun 
antarumat beragama.

Selanjutnya capaian pembangunan lainnya untuk menjaga ketenteraman dan toleransi kehidupan 
beragama adalah: (1) Pelaksanaan dialog dan musyawarah antarpemuka berbagai agama dan 
cendekiawan antaragama; (2) Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultural dan 
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pengembangan budaya damai antara lain bagi pemuda lintas agama dan guru-guru agama; (3) 
Melakukan peningkatan aktivitas bersama pemuda lintas agama; (4) Reharmonisasi dan pemulihan 
kehidupan sosial keagamaan daerah pascakonflik dan optimalisasi antisipasi disharmoni sosial 
daerah rawan konflik; (5) Pembentukan dan pendirian satuan tugas harmoni di daerah konflik; 
(6) Pemberdayaan organisasi keagamaan, serta penguatan peran tokoh dan pemuka agama; (7) 
Pengembangan dan pembentukan sekretariat bersama dan Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) di provinsi dan kabupaten/kota, bahkan di beberapa kecamatan di wilayah yang sedang 
mengalami konflik horizontal. Pada tahun 2006 telah dibentuk sebanyak 64 FKUB dan meningkat 
menjadi 392 FKUB pada tahun 2009; dan (8) Memfasilitasi pelaksanaan interfaith dialogue baik di 
tingkat nasional, regional, dan internasional bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri.

Berbagai upaya peningkatan kerukunan umat beragama tersebut, terus dilanjutkan dan ditingkatkan 
dalam periode RPJMN 2010-2014. Pada tahun 2013, telah diselenggarakan pertemuan Silaturahim 
Nasional (Silatnas)  FKUB seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 10-12 November di Jakarta. 
Salah satu hasil penting hasil Silatnas FKUB tersebut adalah usulan agar PBM No. 9 dan 8 Tahun 
2006 yang menjadi payung hukum FKUB ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Pada 
saat yang sama, pola koordinasi antara Pemda dan Kementerian Agama terkait dengan FKUB perlu 
dipertegas sehingga program-program FKUB dapat optimal dilaksanakan. Sampai dengan tahun 
2014, FKUB yang sudah dibentuk dan diberikan bantuan operasional adalah sebanyak 461 FKUB 
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
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Pada tahun 2014, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pusat dapat berkoordinasi dan 
melakukan pemantauan pelaksanaan upaya kerukunan umat beragama di daerah. Selain itu, dalam 
rangka efektivitas pelaksanaan kerukunan internal pada masing-masing umat beragama dilaksanakan 
pula dialog dan forum dialog para tokoh agama, fasilitasi pembinaan para juru penerang agama, 
fasilitasi pembinaan dan bantuan kepada lembaga keagamaan dan lembaga sosial keagamaan, 
serta fasilitasi pemberdayaan umat. Walaupun diakui masih ada kejadian konflik horizontal di 
beberapa daerah, Indonesia dinilai relatif dapat mengelola dan menjaga toleransi serta kerukunan 
umat beragama dengan mendapatkan apresiasi dari dunia Internasional, kepada Presiden Republik 
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono adalah sebagai Negarawan Dunia Tahun 2013 dari Appeal of 
Conscience Foundation (ACF).

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama. Pemerintah terus berupaya memfasilitasi 
para pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Untuk itu, pemerintah 
menjadikan pelayanan kehidupan beragama sebagai salah satu kegiatan prioritas, diantaranya 
melalui fasilitasi sarana dan prasarana keagamaan antara lain pengadaan kitab suci dan buku-buku 
keagamaan dari berbagai agama, serta pembangunan/rehabilitasi rumah ibadah; mendorong 
pengelolaan dana sosial keagamaan yang transparan dan akuntabel; serta pelayanan pencatatan 
nikah.

Dalam periode RPJMN 2004-2009, pemerintah telah menyalurkan hampir 400 ribu eksemplar kitab 
suci dan tafsir kitab suci, serta bantuan pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah. Selain itu 
sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan perkawinan bagi masyarakat telah dibangun dan 
direhabilitasi sebanyak 607 gedung Kantor Urusan Agama (KUA) dan 425 gedung Balai Nikah dan 
Penasehatan Perkawinan (BNPP).

Dalam periode RPJMN 2010-2014, pemerintah terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas 
pelayanan kehidupan beragama antara lain: (1) Menyediakan dan menyebarluaskan sebanyak 4,4 
juta eksemplar kitab suci dan buku-buku keagamaan; (2) Memberikan dorongan dan fasilitasi untuk 
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan mengelola serta  pemberdayaan 
masjid, mushalla, gereja, pura, klenteng, dan vihara. Pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadah 
diarahkan untuk meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.  Rumah ibadah 
juga diharapkan dapat meningkatkan peran umat beragama dalam meningkatkan pemahaman dan 
pengamalan ajaran agamanya masing-masing; dan (3) Meningkatkan pelayanan pencatatan nikah 
dan memberikan kepastian hukum, melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2004 Tentang 
Jenis Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Departemen Agama, khususnya terkait dengan 
biaya pencatatan nikah. PP baru tersebut  nantinya akan mengatur biaya pencatatan nikah menjadi 
dua, yaitu tidak dikenakan biaya apabila dilaksanakan di KUA dan dikenai tarif apabila dilaksanakan 
di luar KUA.

Pelaksanaan Ibadah Haji yang Tertib dan Lancar. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam upaya 
perbaikan pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia agar dapat menjalankan ibadah sesuai 
dengan ajaran agama dengan baik dan optimal. Selama periode RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014, 
pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen ibadah haji mulai 
sejak di tanah air, selama di Arab Saudi, hingga pulang kembali di tanah air. 
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Dalam periode RPJMN 2004-2009, salah satu capaian penting adalah pemberlakuan UU No.13/2008 
Tentang penyelenggaraan ibadah haji. Penetapan UU tersebut merupakan upaya perbaikan sistem 
dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, 
tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. 
Selain itu, beberapa aspek yang dapat merepresentasikan adanya indikasi perbaikan pelayanan ibadah 
haji  bagi para jamaah adalah dengan pemanfaatan nilai manfaat setoran awal untuk mengurangi 
beban jamaah haji. Pada tahun 2009, biaya tidak langsung yang dibebankan kepada jemaah haji 
semakin berkurang. Perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak termasuk biaya 
operasional petugas, dan penerbitan paspor bagi jemaah haji regular. Jarak pemondokan terjauh 
pada tahun 2009 adalah 7.000 meter, sedangkan tahun sebelumnya jarak terjauh mencapai 15.000 
meter. Terkait dengan SDM pendukung ibadah haji, Pemerintah telah menambah jumlah tenaga 
paramedik dan obat-obatan di setiap kloter dan melibatkan TNI dan POLRI untuk mengamankan 
dan melindungi jemaah haji. Pendaftaran jemaah haji telah menggunakan Sistem Komputerisasi 
Haji Terpadu (Siskohat) secara online di 161 Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Dalam periode RPJMN 2010-2014 pemerintah terus melakukan upaya peningkatan efisiensi, 
efektifitas, dan transparansi penyelenggaraan ibadah haji antara lain meliputi: (1) Pemanfatan 
setoran awal untuk mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH); (2) Peningkatan kualitas 
asrama haji, katering, layanan transportasi ke embarkasi transit, dan ketepatan waktu keberangkatan; 
(3) Peningkatan akomodasi di Arab Saudi seperti perbaikan kualitas pemondokan dan dengan radius 
yang semakin dekat dengan Masjidil Haram, peningkatan kualitas katering, dan peningkatan fasilitasi 
transportasi darat; (4) Pengembangan sistem pendaftaran pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 
(Siskohat); (5) Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan penyelenggaraan haji oleh BPK-RI. 
Upaya tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
keuangan haji; (6) Pelaksanaan dan pengembangan survei tentang indeks kepuasan jemaah haji 
yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sejak musim haji tahun 2010. Upaya tersebut dalam rangka 
mengetahui dan mengukur kepuasan jemaah haji yang muaranya adalah untuk meningkatkan 
kualitas dan pelayanaan penyelenggaraan ibadah haji; dan (7) Pembentukan Komisi Pengawas 
Haji Indonesia (KPHI) sebagaimana amanat UU No. 13/2008. Dengan adanya KPHI, penilaian dan 
pengawasan atas penyelenggaran haji di Indonesia dapat menjadi lebih obyektif dan kredibel karena 
dilakukan oleh lembaga yang mandiri dan independen. Pada tahun 2014, telah ditetapkan Perpres 
No. 50/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia. Melalui Perpres 
tersebut diharapkan KPHI dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk melakukan pengawasan 
dan  pemantauan  terhadap Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  serta memberikan    pertimbangan    
untuk    penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Adapun penyelenggaraan ibadah 
haji sejak tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 4.7 
Penyelenggaraan Ibadah Haji 

Tahun 2009-2014

No. Komponen 
Kegiatan Satuan

Tahun 
Dasar 
2009

Tahun

2010 2011 2012 2013 20141)

1 Kuota orang 211.000 221.000 221.000 211.000 168.800 168.800

2
Jumlah jemaah 
haji yang 
diberangkatkan

orang 192.000 198.000 202.000 209.549 168.110 -

3 BPIH Rata-rata

USD

(Asumsi 
Kurs Rp.)

3.444,0 3.364,0

(9.300)

3.537,2

(8.700)

3.617,0

(9.467)

3.527,0

(9.600)

3.218,5

(10.500)

4

Jarak penginapan 
jemaah < 2.750 
m di Masjidil 
Haram

Persen 26,4 63,0 93,0 98,0 100,0 65,02)

5 Indeks Kepuasan 
Jemaah Haji

Skala 

0 -100 
Persen

- 81,45 83,31 81,32 82,69 -

Sumber: Kementerian Agama
1) Rencana Pelaksanaan
2) Jarak pemondokan adalah 700 - 3.930 meter dari Masjidil Haram, sebanyak 75 persen akan dilayani bis dari dan ke 
pemondokan.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sudah 
semakin membaik yang antara lain ditandai oleh Indeks Kepuasan Jemaah Haji 1434 Hijriyah/2013 
Masehi yaitu 82,69 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 81,32 persen (BPS). 
Selain itu menurut versi World Hajj and Umrah Convention (WHUC) Indonesia juga meraih predikat 
“Hajj Excellence Award 2013” sebagai penyelenggara haji terbaik dunia.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 1435 Hijriyah/2014 Masehi 
pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Agama No 64 Tahun 2014 tentang Penetapan 
Kuota Haji 1435H/2014M sebesar 168.800 orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 
155.200 dan kuota haji khusus 13.600. Selain itu, telah ditetapkan pula Perpres No. 49/2014 tentang 
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1435 H/2014 M, yaitu dengan besaran BPIH rata-
rata sebesar USD3.218,48, atau menurun sebesar USD308,52 bila dibandingkan dengan BPIH tahun 
2013 sebesar USD3.527,0.
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4.12 Percepatan Pengurangan Kemiskinan

4.12.1 Kebijakan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan periode 2010-2014 dalam rangka mempercepat 
penurunan kemiskinan adalah: (i) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan dan 
dapat dinikmati sebanyak-banyaknya masyarakat terutama masyarakat miskin (pro poor growth); 
(ii) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan 
afirmatif/keberpihakan; (iii) Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah, terutama 
daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Peraturan Presiden Nomor 13/2009 Tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan menegaskan 
bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang dan menetapkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan 
dilaksanakan secara bersinergi dan terkoordinasi dengan mengelompokan program-program 
penanggulangan kemiskinan dalam 3 klaster program, yaitu: (i) Klaster pertama, adalah program 
penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial; (ii) Klaster kedua, merupakan 
program berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (iii) Klaster ketiga, merupakan program berbasis 
pemberdayaan usaha mikro dan kecil.  

Melalui Perpres No. 15/2010  Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan Presiden 
menginstruksikan untuk melengkapi 3 klaster program penanggulangan kemiskinan dengan klaster 
keempat yaitu program pro-rakyat. Upaya percepatan ini juga tercermin dalam peningkatan jumlah 
target sasaran program. Klaster keempat ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011 yang meliputi 6 
program, yaitu: (1) Pembangunan rumah murah dan sangat murah  bagi masyarakat sangat miskin 
dan miskin;  (2) Penyediaan angkutan umum murah; (3) Penyediaan air bersih untuk rakyat; (4) 
Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau bagi masyarakat miskin; (5) Peningkatan 
kehidupan nelayan yang diarahkan pada sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan (6) 
Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Pada akhir tahun 2012, Indonesia mengalami tekanan beban subsidi BBM akibat meningkatnya harga 
minyak global dan belum efetifnya upaya penghematan BBM. Beban subsidi BBM yang semakin besar 
tentunya dapat mengganggu kesehatan APBN saat ini dan APBN mendatang. Untuk itu, Pemerintah 
memutuskan pengurangan subsidi BBM dan mengalihkannya kepada program-program yang mensasar 
penduduk miskin dan rentan terhadap dampak pengurangan subsidi tersebut melalui Program 
Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). P4S meliputi meliputi peningkatan kuantitas beras 
bersubsidi yang dapat dibeli oleh Rumah Tangga Miskin (RTS) dalam Program Raskin, peningkatan 
cakupan dan nilai manfaat bantuan tunai bersyarat (PKH), perluasan cakupan dan nilai manfaat Bantuan 
Siswa Miskin (BSM), serta tambahan program sementara yaitu Bantuan Langsung Sementara untuk 
Masyarakat (BLSM) dan program pemenuhan infrastruktur dasar.

4.12.2 Capaian

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2013, secara umum telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Selama kurun waktu lima 
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tahun tersebut, Pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,98 
juta orang. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin masih mencapai 14,2 persen (32,53 juta 
orang berada di bawah garis kemiskinan) dan pada bulan Maret 2014 angka kemiskinan menurun 
menjadi 11,3 persen (28,28 juta orang).  

Sejalan dengan strategi penanggulangan kemiskinan, pencapaian upaya penanggulangan kemiskinan 
akan dikelompokkan dalam empat klaster program penanggulangan kemiskinan: bantuan dan 
jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil, dan program pro 
rakyat. 

Klaster 1: Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial

a. Program Keluarga Harapan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari keluarga 
termiskin, dilaksanakan PKH bagi keluarga termiskin dengan ibu hamil dan anak balita 
untuk mengakses layanan kesehatan serta pendidikan anak di sekolah. Pada tahun 2007 
peserta PKH telah mencapai 500 ribu KSM, yang tersebar di 7 provinsi, 48 kabupaten/
kota, 337 kecamatan. Cakupan kepesertaan program ini terus berkembang hingga tahun 
2014 peserta PKH mencapai 3,2 juta KSM yang tersebar di 4.132 kecamatan, dan 418 
kabupaten/kota di 34 provinsi. Sejak tahun 2013, besaran manfaat PKH telah disesuaikan 
untuk mempertahankan manfaat riil bantuan, yaitu dari rata-rata Rp.1,39 juta menjadi 
rata-rata Rp.1,80 juta per tahun per KSM.

Tabel 4.8 
Perkembangan Pelaksanaan PKH  

Tahun 2007-2014*

Uraian/
Kegiatan/ 
Indikator

Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014**

Target KSM 500.000 642.000 720.000 816.000 1.116.000 1.516.000 2.400.000 3.200.000

Realisasi 
KSM*) 387.947 620.848 726.376 774.293 1.052.201 1.492.473 2.326.523 2.872.965

Provinsi 7 13 13 20 25 33 33 34

Kabupaten 48 70 70 88 119 169 336 418

Kecamatan 337 637 781 946 1.387 2.001 3.417 4.132

Desa/
Kelurahan 4.311 7.654 9.295 10.998 16.154 21.471 43.318  

Sumber: UPPKH Pusat, Kementerian Sosial (2014)

Catatan: 

 *) Program Keluarga Harapan dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan cakupan 500.000 KSM, di 7 provinsi, 48 

Kabupaten/Kota, 337 Kecamatan, 4.311 Desa/Kelurahan

 **) Realisasi s/d Juni 2014.Terjadinya gap saat realisasi karena adanya keluarga yang sudah tidak sesuai/eligible dari 

saat pendataan
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Kotak 4.3
Dampak PKH, Resertifikasi, dan Contoh Komplementaritas

	  

Gambar 1.  
Pelaksanaan PKH untuk anak sekolah di 

 Kabupaten Tanah Laut

	  

Gambar 2. 
 Pelaksanaan PKH untuk kegiatan 

Posyandu

Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan dampak yang baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, PKH telah meningkatkan konsumsi keluarga sangat 
miskin sebesar Rp. 19.000,- per kapita per bulan atau setara dengan 10 persen rata-rata konsumsi 
per bulan (Bank Dunia, 2010). Diindikasikan penerima PKH meningkatkan konsumsi untuk makanan 
bernutrisi seperti daging, ikan, telur, dan susu. Sementara itu, di bidang kesehatan terjadi peningkatan 
pemeriksaan pre-natal sebesar 9-13 persen, pemeriksaan post-natal sebesar 21 persen, peningkatan 
jumlah kelahiran yang dibantu dengan tenaga medis sebesar 5 persen, penimbangan balita sebesar 22 
persen, dan jumlah balita yang mendapatkan vaksin komplit sebesar 11 persen. PKH juga memberikan 
dampak spillover pada tetangga yang bukan penerima bantuan PKH, berupa peningkatan pemeriksaan 
pre-natal, penimbangan balita, kelahiran dengan dibantu tenaga medis, dan peningkatan partisipasi 
sekolah.

Berdasarkan evaluasi dampak terbaru (TNP2K, 2014) PKH telah menurunkan angka putus sekolah di 
Sekolah Dasar sebesar 1,2 persen, atau setara dengan 385 ribu anak usia SD dari kelompok paling 
miskin, meningkatkan tingkat partisipasi SMP sebesar 5 persen atau sekitar 60 ribu anak berusia 
SMP dari rumah tangga paling miskin. PKH juga mengurangi prevalensi tenaga kerja anak sebesar 3,9 
persen, atau  sekitar 10 ribu anak dari keluarga paling miskin.

Berdasarkan resertifikasi yang dilaksanakan tahun 2013 untuk peserta PKH kohor 2007, hampir 
40 persen KSM peserta PKH telah keluar dari kepesertaan PKH, karena tidak lagi memenuhi syarat 
kepesertaan dan sudah tidak lagi miskin. Keberhasilan PKH tidak dapat lepas dari dukungan dan 
inisiatif pemerintah daerah. Salah satu contoh inisiatif ditunjukan oleh Kota Bitung, yang secara aktif 
mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga sangat miskin peserta PKH melalui komplementaritas 
program. Contohnya seperti renovasi rumah yang diberikan pada peserta PKH, dana sharing dengan 
swasta dan masyarakat dalam relokasi tempat tinggal, dukungan pembangunan jalan, drainase, 
lahan, sarana listrik, MCK, dan sebagainya, bantuan pendidikan BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan 
BKM (Bantuan Khusus Murid), jaminan kesehatan daerah bagi peserta PKH yang belum terakomodasi 
melalui JKN, dan pendampingan kegiatan pertanian dan perkebunan.

Sumber : Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
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Pada tahun 2013 telah dilakukan resertifikasi atau penilaian ulang status ekonomi dan 
elijibilitas kepesertaan kohor 2007 dan 2008. Hasil resertifikasi menunjukkan hampir 40 
persen peserta kohor 2007 dapat keluar dari program (graduasi)karena sudah tidak lagi 
miskin atau memenuhi kelayakan kepesertaan. Sedangkan sisanya masuk kedalam transisi, 
yaitu masih mendapat bantuan selama 3 tahun dan wajib mengikuti pertemuan peningkatan 
kemampuan keluarga (P2K2) untuk memperkuat peran orang tua dalam pendidikan dan 
kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan keluarga dan perlindungan anak.Hasil evaluasi 
dampak terbaru (TNP2K, 2014) menunjukkan bahwa PKH berkontribusi menurunkan angka 
putus sekolah di sekolah dasar sebesar 1,2 persen, meningkatkan tingkat partipasi SMP 
sebesar 5 persen, dan menunjukkan efek nyata dalam mengurangi prevalensi tenaga kerja 
anak sebesar 3,9 persen. Memastikan peserta PKH yang telah graduasi untuk ditindaklanjuti 
oleh program penanggulangan kemiskinan lainnya menjadi tugas bersama agar perbaikan 
perilaku untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dapat terus berlanjut.

b. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Miskin
Dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), tahun 
2013 disalurkan 15 kg/bulan/RTS bagi15,53 juta RTS dan penambahan tiga kali penyaluran 
pada bulan Juni, Juli dan September sehingga pada bulan tersebut setiap RTS mendapatkan 
30 kg beras terkait karena adanya pelaksanaan Program Percepatan Perlindungan Sosial 
(P4S). Realisasi Penyaluran Raskin Tahun 2013 mencapai 3.430.214.123 Kg (98,2 persen). 
Anggaran subsidi raskin pada tahun 2013 ditambah dengan P4S adalah 21,49 Triliun.
Menindaklanjuti kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah disusun Rencana Aksi 
untuk memperbaiki program Raskin secara komprehensif. Untuk memperkuatdilaksanakan 
pula Businesss Process and Reengineering (BPR), untuk membantu desain ulang program 
Raskin. Perbaikan antara lain mencakup desain program, alur kerja proses dan prosedur 
pengadaan, penyimpanan, penyaluran Raskin, serta pemutakhiran data penerima dan 
penguatan kelembagaannya.

Tabel 4.9 
Pelaksanaan Program Raskin 

Tahun 2004, 2009-2014

Indikator 
Kinerja Satuan 2004 2009 2010 2011 2012 2013* 2014

Jumlah 
Penerima Juta RTS 15,75 18,5 17,5 17,5 17,5 15,5 15,5

Jumlah subsidi 
1 tahun Rp Triliun 5,3 13 14 15 16 21.49 18

Pagu Beras Total Ribu Ton 2.061,7 3.329,5 2.972,9 3.147,8 3.147,8 3.494 2.795,6

Sumber: Bulog

Keterangan *): Penambahan subsidi dan pagu beras raskin dilakukan karena adanya kenaikan subsidi raskin melalui 
RAPBN-P tahun 2013 dengan Program Percepatan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S)
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c. BSM dan Bidik Misi 
Program BSM dan Bidik Misi yang merupakan bagian dari program penanggulangan 
kemiskinan klaster 1 telah dijelaskan lebih lengkap mengenai capaian pelaksanaan program 
tersebut dalam sub bab Pemenuhan Layanan Pendidikan yang Berkualitas. 

d. Jamkesmas
Peserta Jamkesmas pada tahun 2013 mencakup 86,4 juta jiwa. Sejak tahun 2014, peserta 
Jamkesmas menjadi menjadi PBI kepesertaan dari JKN. Dengan kesehatan yang terjamin, 
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan dapat terus berlanjut. 

e Program Keluarga Berencana
Dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui program KB, pada tahun 2014 dilakukan 
upaya terobosan dengan Peningkatan pembinaan Akseptor dan 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”.

Selain program-program di atas, untuk mengantisipasi dampak penerapan kebijakan 
penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM),pada tahun 2013 pemerintah juga 
menggulirkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Hingga akhir 
pelaksanaannya, BLSM telah disalurkan 98,4 persen dari total 15,53 juta RTS dalam bentuk 
uang tunai sebesar Rp. 150.000,-/bulan/RTS untuk periode 4 bulan.

Klaster 2: Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Sejak tahun 2007, program-program pemberdayaan masyarakat mulai dijadikan sebagai 
program nasional yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
Mandiri. Namun demikian, sebelum tahun 2007 Pemerintah telah melaksanakana program 
pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 
dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sejak tahun 1998. Kedua program 
tersebut  merupakan salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di perdesaan dan perkotaan.

Dari tahun diluncurkannya program tersebut, PNPM Mandiri telah dilaksanakan di seluruh 
kecamatan Indonesia yang tergabung dalam PNPM Mandiri Inti dan diperkuat dengan PNPM 
Penguatan. Jumlah lokasi intervensi PNPM Inti dari tahun 2007 hingga tahun 2014 tertera dalam 
Tabel 4.10 di bawah ini.
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Tabel 4.10 
Jumlah Lokasi Intevensi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2004, 2009-2014

Program PNPM 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Program Pengembangan Kecamatan 747

Program Penanggulangan Kemiskinan 
Perkotaan 229

PNPM Perkotaan - 1.134 885 1.153 1.157 1.183 1.187

PNPM Perdesaan - 4.350 4.807 5.018 5.092 5.148 5.298

PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus - 186 186 0 0 0 0

PNPM Infrastruktur Perdesaan - 479 213 213 182 184 0

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah - 237 237 237 237 237 237

TOTAL - 6.386 6.328 6.621 6.668 6.752 6.722

Sumber: SIMPADU PNPM (data sampai dengan Juni 2014)

Melalui PNPM Mandiri, dialokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang umumnya 
bersifat stimulant dan open menu untuk mendanai berbagai kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan 
BLM PNPM Mandiri dari tahun 2007 hingga tahun 2014 ini masih banyak fokus pada pembangunan 
akses/transportasi (55,76 persen) seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain. Kemudian 
dilanjutkan di urutan kedua adalah pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi seperti dana bergulir dan 
simpan pinjam perempuan. Di urutan ketiga untuk sektor kesehatan dan urutan keempat adalah untuk 
pendidikan. Untuk keterangan lebih lanjut, seperti tergambar dalam Gambar 4.12 berikut.

Gambar 4.12 
Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri 

Periode 2007-2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 

Sumber : SIMPADU PNPM, 2014
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Melalui PNPM Mandiri, telah dikembangkan kemandirian masyarakat, penguatan kelembagaan 
masyarakat, dan sistem pembangunan partisipatif. Selain  konsultan dan pendamping masyarakat 
atau fasilitator, kelembagaan masyarakat dan penduduk setempat/lokal juga turut meningkat 
kapasitasnya melalui berbagai tahap kegiatan PNPM Mandiri dan lembaga seperti antara lain 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan maupun Badan Keswadayaan Masyarakat 
(BKM), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat desa 
dan kelurahan. Lembaga pengelola kegiatan dan aset masyarakat tersebut dipilih secara langsung 
oleh masyarakat melalui forum di tingkat kecamatan/desa/kelurahan. Perkembangan jumlah 
kelembagaan masyarakat hingga tahun 2014 baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan 
dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11 
Jumlah Kelembagaan Masyarakat PNPM Mandiri

Tahun 2007-2014

PROGRAM
JUMLAH KELEMBAGAAN KETERANGAN/

UNIT2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PNPM 
PERDESAAN 1.989 1.998 4.350 4.807 5.018 5.092 5.148 5.298

Unit Pengelola 
Kegiatan Di 
Masyarakat

PNPM 
PERKOTAAN* 674.832 674.832 674.832 674.832 674.832 674.832 674.832 626.402

Kelompok 
Swadaya 
Masyarakat Di 
Kelurahan/Desa

PNPM 
PISEW** 29.377 29.377 29.377 29.377 29.377 29.377 29.377 29.377

Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa Di Desa

P2DTK** 11.362 11.362 11.362 11.362 11.362 - - -
Lembaga Sosial 
Kemasyarakatan 
Di Desa

Sumber: PNPM
Catatan: *KSM terdiridari : 1. KSM Ekonomi : 152.454, 2. KSM Lingkungan : 433.827, 3. KSM Sosial : 88.551

               ** Lokasi PNPM PISEW tetap dari tahun 2007-2014 sama halnya dengan P2DTK lokasinya tetap dari tahun 2007- 2011

Perkembangan pelaksanaan PNPM Penguatan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. PUAP

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi 
bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh 
tani maupun rumah tangga yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). 
Bantuan modal usaha tersebut dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang 
disalurkan melalui transfer langsung sebesar Rp. 100.000.000,- per desa/gapoktan. Bantuan 
ini sebagai modal dasar untuk mendukung usaha produktif.
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Tujuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah untuk mengurangi 
kemiskinan dan pengangguran di perdesaan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha 
agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani. Selain itu, tujuan lainnya 
adalah memberdayakan kelembagaan petani dan meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi 
petani menjadi kelembagaan keuangan mikro agribisnis.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) memiliki 4 sasaran, yaitu gapoktan 
yang dimiliki dan dikelola petani pada desa miskin yang mempunyai potensi pertanian; 
meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani miskin, petani/peternak (pemilik atau 
penggarap) skala kecil dan buruh tani; mengembangkan usaha agribisnis yang mempunyai 
transaksi hasil usaha harian, mingguan maupun musiman; menumbuh kembangkan unit-unit 
usaha dan unit usaha lembaga keuangan mikro pada gapoktan. 

Beberapa kriteria/persyaratan gapoktan calon penerima PUAP terdiri dari kumpulan beberapa 
kelompok tani (poktan) yang memiliki Sumber Daya Manusia pengelola agribisnis dimana 
pengurus gapoktan berdomisili di desa gapoktan yang diusulkan; desa lokasi gapoktan 
mempunyai potensi usaha pertanian (on-farm dan off-farm) tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan dan peternakan; usulan gapoktan calon penerima BLM PUAP harus menyertakan 
susunan pengurus, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi; pengurus gapoktan bukan 
kepala dan sekretaris desa/lurah/nagari/kampung (dibuktikan melalui KTP yang akan menjadi 
dokumen penyaluran dana); gapoktan diusulkan untuk PUAP hanya satu untuk setiap desa 
(satu desa satu gapoktan); desa dan gapoktan yang diusulkan belum pernah menerima dana 
PUAP tahun sebelumnya.

Kinerja Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Usaha 
Agribisnis Perdesaan (PUAP):

Tabel 4.12 
Penyaluran Dana BLM-PUAP 

Tahun 2008-2014

No Uraian
Penyaluran Dana BLM-PUAP

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Target 
(Desa/Gapoktan) 11.000 10.000 10.000 10.000 6.000 3.300 3.000

2. Realisasi:
Desa/Gapoktan
Kab/Kota

10.542
389

9.884
417

8.587
440

9.110
464

6.060
464

3.300
443

319
PM

3. % terhadap target 95,8 98,8 85,9 91,1 100 100 10,63

4. Realisasi:
Penyaluran
Dana (Rp. Trilyun)

1,053 0,988 0,858 0,911 0,660 0,330 0,032

Sumber: PNPM, 2014
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Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program pemberdayaan 
masyarakat tani melalui pendampingan oleh Penyelia Mitra Tani dan penyuluh pendampingan 
serta diarahkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Untuk mendukung 
hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Menteri 
Pertanian dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, untuk memungkinkan agar 
gapoktan penerima PUAP memiliki badan hukum koperasi. Menteri Pertanian dengan Direktur 
Utama Bank BRI melakukan pemberdayaan dan pelatihan terhadap gapoktan penerima PUAP 
untuk akses kredit dari Bank BRI.

b. PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan

Sejak pelaksanaan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, jumlah total kelompok 
penerima PNPM-Mandiri KP sebanyak 30.041 kelompok dengan total dana yang 
dikucurkan sebanyak Rp1,93 triliun, sebagaimana tertera pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13 
Pelaksanaan PNPM Mandiri KP Menurut Jenis 

Tahun 2011-2013

Jenis PNPM 
Mandiri KP

Jumlah BLM (Rp miliar) Jumlah Jangkauan Kab/
Kota Jumlah Kelompok Penerima

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

PUMP-PT 110.60 370.00 300.00 132 287 311 1,106 3,700 3,000

PUMP-PB 207.00 234.00 260.00 300 393 428 2,070 3,600 4,000

PUMP-P2HP 20.40 75.00 75.00 53 145 224 408 1,500 1,500

PUGAR 66.50 84.74 54.90 40 40 42 1,728 3,422 3,347

PDPT ---- 20.78 21.30 --- 16 22 --- 492 660

T O T A L 404.50 784.52 711.20 351 431 463 5,312 12,714 12,507

Sumber: KKP, 2014

Pelaksanaan PNPM Mandiri KP mengikuti peta jalan PNPM nasional, dimana bantuan yang disalurkan 
sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun oleh kelompok masyarakat. Identifikasi, 
verifikasi, dan penetapan kelompok penerima juga dilakukan melalui mekanisme usulan daerah, 
dan didampingi oleh 1.600 Petugas Pendamping Tenaga Kontrak (PPTK) pada tahun 2013. Kegiatan 
yang dilakukan melalui bantuan langsung pada kelompok masyaralat ini telah dapat meningkatkan 
produksi perikanan dan produk olahan dari kelompok masyarakat penerima, meningkatkan 
pendapatan anggota kelompok, dan jumlah tabungan kelompok. Bahkan beberapa kelompok telah 
mandiri dan telah dapat mengakses kredit seperti KUR, KKP-E, bahkan kredit komersial dari Bank-
Bank di daerah. Khusus terkait dengan pelaksanaan PUGAR, produksi garam rakyat yang dihasilkan 
telah menjadikan Indonesia menjadi swasembada garam sejak tahun 2012.
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a. PNPM Generasi

PNPM Generasi merupakan kegiatan pendukung PNPM Mandiri yang didukung oleh Pemerintah 
Indonesia sejak 2007 untuk mempercepat target pencapaian Pembangunan Millenium (MDG) 
terkait dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan pendidikan dasar.

Cakupan PNPM Generasi sampai dengan saat ini bekerja di 11 propinsi, 64 kabupaten, dan 
499 kecamatan dengan memperkenalkan sebuah pembaharuan dalam pemanfaatan dana 
Bantuan Sosial Tunai Bersyarat dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat untuk 
meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mencapai 12 indikator yang menjadi prioritas 
pembangunan terkait dengan pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak.

PNPM Generasi mampu meningkatkan jumlah ibu hamil yang mengkonsumsi suplemen zat 
besi. Berdasarkan hasil Evaluasi Dampak PNPM Generasi 2011, jumlah paket suplemen zat 
besi yang diberikan kepada ibu hamil meningkat sebesar 0,08 persen. Angka ini 4,7 persen 
lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang termasuk ke dalam kelompok kontrol. Di samping 
itu, PNPM Generasi juga mengurangi jumlah penderita gizi buruk secara signifikan. Secara 
keseluruhan, terdapat penurunan sebesar 2,2 persen. Angka ini lebih rendah 10 persen dari 
tingkat gizi buruk di kecamatan yang termasuk kelompok kontrol.

Dampak paling signifikan dalam penerapan PNPM Generasi terjadi di Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Jumlah anak-anak dengan berat badan di bawah standar menurun sebesar 8,8 persen. 
Angka ini 20 persen lebih rendah dari lokasi yang termasuk dalam kelompok kontrol. Jumlah 
anak-anak dengan berat badan sangat di bawah standar (severe underweight) juga menurun 
sebesar 5,5 persen, yaitu 33 persen lebih rendah dari kelompok kontrol. Kemudian jumlah anak 
yang menderita stunting atau tumbuh kembang anak yang terhambat menurun sebesar 6,6 
persen, yaitu 21 persen lebih rendah dari wilayah kelompok kontrol.

Dalam hal pendidikan, PNPM Generasi telah memperbesar tingkat partisipasi sekolah pada 
anak usia 7–12 tahun sebesar 0,8 persen. Dari hasil survey yang dilakukan 2008–2010, kenaikan 
partisipasi paling signifikan terjadi di NTT, yaitu tingkat pendaftaran sekolah untuk anak usia 
7–12 tahun meningkat sebesar 3,8 persen. Angka ini 4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan 
tingkat partisipasi di wilayah kelompok kontrol (control areas).

Dalam pelaksanaannya, PNPM Generasi mengajak kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif 
dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan layanan kesehatan 
dasar dan pendidikan–rata-rata 67 persen peserta yang hadir dalam pertemuan sosialisasi 
program, perencanaan, pemantauan adalah perempuan.

Dengan mempertimbangkan dampak positif PNPM Generasi pada tahun 2014 PNPM Generasi 
akan dikembangkan dengan menambahkan indikator baru pada komponen kesehatan yaitu 
kehidupan 1.000 hari pertama dan penurunan isu stunting (kependekan) pada balita yang 
masih menjadi permasalahan khususnya di lokas kantong-kantong kemiskinan.
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Kotak 4.4 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Berawal dari selembar mata pelajaran kelas empat sekolah 
dasar. Sebuah kincir air ternyata bisa menyalakan lampu bohlam. 
Gambar itu menjadi mimpi berhari-hari dibenak kepala seorang 
guru Sutarjo. Maklum saja, bertahun-tahun ia bersama puluhan 
warga lainnya tak pernah menikmati aliran listrik. Padahal setiap 
malam ia mesti berjibaku memeriksa lembaran hasil belajar dari 
anak didiknya.

“Saya cuma punya lentera saja.  Setengah mati membaca di 
malam hari,” kata Sutarjo. Gambar kincir air itu menjadi obrolan 
warga setiap hari. Namun mereka tak mengerti bagaimana cara 
membuatnya dan mengapa bisa mengubahnya menjadi listrik. 
Keterbatasan pengetahuan dan informasi membuat hidup 
mereka merana. Apalagi mereka tinggal di dalam kawasan hutan 
yang jaraknya sangat jauh dari keramaian. Sutarjo dan warga 
lainnya tinggal di Dusun Dosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan 
Barat. Letak dusun ini melewati perkebunan sawit dan hutan. 
Dari jalan raya Trans Kalimantan, mesti melalui jalan perintis yang 
masih tanah. Jika musim hujan hanya kendaraan roda dua yang 
sanggup menerabas jalan ini atau jenis mobil jeep. Bertahun-
tahun mereka tinggal di tempat yang terisolir dan tak tersentuh 
oleh pembangunan.

Termasuk sekedar menikmati aliran listrik dari PLN.  Tahun 
2012 menjadi titik balik bagi dusun ini. Usulan dan perjuangan 
mereka ditanggapi oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Dusun Dosan 
mendapatkan bantuan dana pembangunan pembangkit listrik 
mikrohidro sesuai Rencana Anggaran Dana (RAD) yang dirancang 
oleh warga sebesar Rp 266 juta. Warga juga menyumbang dana 
sebesar Rp 107 juta untuk menambah dana proyek ini.  

Selama 30 hari mereka urun rembug. Mulai membendung Muara 
Kanau. Membangun rumah untuk mesin mikro hidro hingga 
menggotong pipa-pipa. Seorang konsultan juga mendampingi 
pengerjaan ini agar pembangunan mikro hidro berjalan lancar. 
Kabel- kabel listrik mulai membentang di sepanjang jalan desa. 
Termasuk tersambung ke setiap rumah warga. “Saya senang 
sekali. Lampu menyala. Anak-anak bisa belajar. Dan kami 
menikmati hiburan dari televisi,” kata Sutarjo.Listrik mengubah 
kehidupan dusun. Mereka semakin betah dan bersemangat 
untuk membangun dusunnya itu.  Selain itu bendungan yang 
tersedia juga dimanfaatkan untuk menanam ikan, yang nantinya 
hasil panennya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok 
masyarakat desa.

Enam tahun yang lalu, lahan kosong seluas 1.500 
m2 ini hanya dimanfaatkan sebagai lahan untuk 
beternak sapi dan kebun kelapa, sesekali menjadi 
tempat anak-anak bermain bola atau lahan parkir 
bagi kendaraan yang datang berbelanja di Pasar 
Seni Sukawati 2 di Desa Guwang.   

Warga Desa Celuk ingin menikmati manisnya kue 
wisata di Bali.  Apalagi, letak Pasar Seni Sukawati 
2 ini bersebelahan dengan permukiman warga 
Desa Celuk.  Namun, harga sewa lapak yang tinggi 
membuat warga tak sanggup berjualan di pasar 
ini. Warga sekitar hanya menjadi penonton dari 
ramainya Pasar Sukawati 2.  Beruntung, tahun 
2007, usulan mereka mendirikan pasar berada di 
peringkat 13 saat musyawarah prioritas usulan, 
dengan sisa dana PNPM Mandiri sebesar Rp 64 
juta. 

Dana ini menjadi modal awal untuk mendirikan 
pasar. Namun dana tersebut tidak cukup.  Biaya 
pembangunan pasar ini mencapai Rp 116 juta.   
Akhirnya masyarakat membuat konsorsium. Warga 
menyumbang uang dan tanahnya agar pasar 
tersebut  bisa berdiri,” menurut mantan Kepala 
Dusun Celuk, Made Sujana.  Berkat kekompakan 
warga, terkumpul modal hingga Rp 651 juta lebih. 
Sisa modal terkumpul dari hasil urunan warga 
sebesar Rp 4 juta dari sewa lapak selama 25 
tahun.  Warga miskin menjadi prioritas utama yang 
mendapatkan lapak. mendirikan pasar.  

Saat ini pasar yang sudah dibangun membawa 
manfaat bagi para penduduk dengan penghasilan 
rata-rata Rp. 2 juta per bulan.  Penghasilan 
mengalami peningkatan menjelang liburan sekolah 
dan tahun baru.

Sumber : Direktorat Penanggulangan Kemiskinan
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Klaster 3: Program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil

a. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

 Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan 
produktivitas usaha mikro, kecil, dan koperasi, pemerintah pada periode tahun 2004-2009 
telah meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2007 dengan tujuan 
menyediakan penjaminan bagi kredit yang diterima dari  perbankan.  Dalam kurun waktu 
tahun 2007-2009, telah disalurkan KUR sebesar Rp.17,2 triliun. Pada periode tahun 2010-
2014, jumlah kredit yang tersalurkan sebesar Rp 137,1 triliun, sehingga realisasi penyaluran 
dari tahun 2007 sampai dengan Mei 2014 mencapai Rp.154,3 triliun. KUR ini diterima oleh 
11,0 juta debitur dengan rata-rata KUR per debitur sebesar Rp.13,9 juta. Peningkatan 
volume penyaluran ini disebabkan adanya perbaikan mekanisme penyaluran KUR dan 
peningkatan jumlah bank penyalur KUR yang kini mencapai 33 bank. Pada tahun 2014, 
sampai dengan bulan Mei, penyaluran KUR telah mencapai Rp.15,8 triliun kepada 995.983 
debitur. Tingkat non-performing loan (NPL) KUR hingga Mei 2014 adalah sebesar 4,3 persen 
yang mencerminkan tingkat pengembalian kredit yang baik oleh UMKM dan koperasi. KUR 
telah disalurkan bagi UMKM dan koperasi di berbagai bidang usaha, utamanya di sektor 
perdagangan dan pertanian. Pencapaian program KUR yang tergolong baik juga dipengaruhi 
oleh peran sosialisasi KUR dan pendampingan dari berbagai Kementerian/Lembaga 
serta perbankan di 33 provinsi.  Kementerian Koperasi dan UKM misalnya, setiap tahun 
menyediakan pendampingan bagi 27.250 usaha mikro dan kecil untuk dapat mengakses 
KUR.

Gambar 4.11 
Realisasi Penyaluran KUR 

Tahun 2007-2014 
(Miliar)

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *)
Realisasi 982          11.475     4.733       17.229     29.003     34.230     40.898     15.805     
Target -                -                -                18.000     20.000     30.000     36.000     37.000     
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Dukungan pembiayaan bagi peningkatan akses usaha mikro dan kecil juga dilaksanakan 
melalui penyaluran start-up capital senilai maksimal Rp 25 juta/orang untuk 3.860 wirausaha 
pemula pada tahun 2013. Modal stimulan bagi usaha mikro, hingga tahun 2013, juga telah 
disalurkan kepada hingga 6.525 koperasi di perkotaan dan pedesaan, termasuk koperasi 
wanita. Selain itu, dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM juga tersedia dalam 
bentuk dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. Penyaluran 
dana bergulir sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 juga terus meningkat sehingga mencapai 
sebesar Rp 4,1 triliun. Penyaluran dana bergulir ini didukung 65 mitra koperasi sekunder, 
1.983 mitra koperasi primer langsung, 56 mitra perusahaan modal ventura dan bank, serta 
646 UKM strategis, sehingga dapat menjangkau 521.167 UMKM. Sementara itu, khusus untuk 
tahun 2013 telah tersalurkan Rp. 1,8 triliun dana bergulir kepada 160.401 UMKM melalui 633 
koperasi primer, 16 koperasi sekunder, 16 perusahaan modal ventura dan bank, serta 318 
UKM strategis. 

Selain dari aspek pembiayaan, pemerintah juga memperkuat usaha-usaha masyarakat 
dalam aspek SDM, produksi, pemasaran dan kelembagaan. Peningkatan kapasitas SDM 
bagi usaha mikro dan kecil, serta koperasi diantaranya dilakukan melalui pemasyarakan dan 
diklat kewirausahaan bagi 72.211 orang yang sebagian besar berasal dari kelompok pencari 
kerja yang berpendidikan. Sementara untuk penguatan usaha mikro dan kecil pada kapasitas 
produksi dan pemasaran pemerintah melaksanakan: (1) Bimbingan dan pendampingan  
penerapan teknologi tepat guna (TTG) yang pada tahun 2013 ditujukan bagi 450 koperasi 
9 lokasi dan (2) Revitalisasi pasar tradisional yang dikelola koperasi yang hingga tahun 2013 
secara total mencapai 467 unit. 

Koperasi juga diperkuat agar mampu memfasilitasi usaha anggotanya. Beberapa upaya 
penguatan koperasi hingga tahun 2013 dilaksanakan melalui: (i) Perekrutan dan  pelatihan  
program Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang jumlahnya telah mencapai 540 
orang di 33 propinsi, dan (ii) Pelaksanaan sosialisasi Program Gerakan Masyarakat Sadar 
Koperasi (GEMASKOP). 

b. Perluasan KUR Bidang Kelautan dan Perikanan

 Di samping program-program di atas, juga dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan 
Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, yang dilakukan melalui perluasan penyaluran 
kredit usaha rakyat (KUR) bidang kelautan dan perikanan yang akan diintegrasikan dengan 
kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E). 

KUR yang telah disalurkan untuk sektor perikanan pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 
809,75 miliar untuk 10.130 debitur. Nilai ini baru mencapai 0,58 persen dari total KUR yang 
disalurkan Pemerintah yaitu sebesar Rp.  137,69 triliun. Jika dibandingkan tahun 2012, jumlah 
kredit yang disalurkan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 101,610 miliar atau 14,35 
persen. Sedangkan jumlah debitur mengalami kenaikan sebesar 3.486 debitur atau 52,47 
persen. Meningkatnya jumlah penyaluran kredit dan jumlah debitur, seiiring juga dengan 
kenaikan jumlah bank penyalur sebanyak 5 bank, yaitu pada tahun 2012 sebesar 19 bank 
naik menjadi 24 bank di tahun 2013. Secara rinci realisasi penyaluran KUR bidang KP tahun 
2010-2013 disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 4.14 
Realisasi Penyaluran KUR Bidang KP (Rp. Juta) 

Tahun 2010-2013

No Tahun Realisasi
(Rp. Juta)

Jumlah
Debitur Posisi terhadap nasional (%)

1. 2010 385,04 1.079 Jumlah kredit : 1,12 %
Jumlah debitur : 0,02 %

2. 2011 725,64 6.029 Jumlah kredit : 1,14 %
Jumlah debitur : 0,09 %

3. 2012 708,14 6.644 Jumlah kredit : 0,73 %
Jumlah debitur : 0,09 %

4. 2013 809,75 10.130 Jumlah kredit : 0,59%
Jumlah debitur : 0,10%

Sumber: KKP, 2014

Klaster 4: Program pro-rakyat

a. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dilaksanakan sejak tahun 2011 di 100 Pangkalan 
Pendaratan Ikan (PPI) dan dilanjutkan pelaksanaannya di  400 PPI pada tahun 2012, 200 PPI 
pada tahun 2013 dan 116 PPI pada tahun 2014. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi 
intervensi langsung pada individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI itu 
sendiri.

Pelaksanaan Program PKN selama periode 2011-2013 dilaksanakan kegiatan diantaranya 
adalah pemberian sertifikasi hak atas tanah nelayan (sehat) sebanyak  18.000 bidang, rumah 
sangat murah sebanyak 6.000 unit), listrik murah sebanyak 10.995 unit, BOS dan beasiswa 
anak nelayan sebanyak 1.600 orang, layanan kesehatan sebanyak 2.100 puskesmas, PUMP, 
kapal penangkapan ikan dan sarana alat tangkap serta, pelatihan dan penyuluhan bidang 
kelautan dan perikanan. K/L terkait lainnya juga telah mendukung melalui penyediaan 
layanan kesehatan, sekolah, penguatan koperasi, pendampingan usaha, dll.Selain anggaran 
pusat, Pemerintah Daerah juga mendukung melalui kegiatan dan anggaran APBD dalam 
rangka pembinaan nelayan di lokasi Program PKN.

b. Program Rumah Murah

Perluasan program Pro-Rakyat dalam penyediaan hunian layak telah diupayakan 
Pemerintah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang terbagi menjadi 
beberapa kegiatan yaitu: (i) Pembangunan baru, (ii) Peningkatan kualitas, (iii) PSU swadaya, 
dan (iv) Fasilitasi pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi. Pada periode 2010 sampai dengan 
Juni 2014, pembangunan rumah baru telah mencapai 64.757 unit dan peningkatan kualitas 
mencapai 502.540 unit. Sedangkan pembangunan PSU swadaya telah mencapai 266.838 
unit, sementara fasilitasi pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi telah mencapai 41.189 bidang. 
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Di sisi lain, realisasi Direktif Presiden pembangunan rumah murah dan sangat murah bagi 
masyarakat miskin dan sangat miskin yang dituangkan dalam Rencana Aksi Program Rumah 
Murah oleh Kementerian Perumahan Rakyat hingga saat ini masih belum terlaksana. 
Kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan hibah lahan dan pembebasan biaya 
perijinan dinilai menjadi kendala utama dalam realisasi program. Oleh karena itu, 
Pemerintah sedang mengupayakan adanya pemberian insentif bagi pemerintah daerah 
untuk dapat mengakomodasi hal-hal tersebut. 

c. Program Air Bersih  

Program air bersih untuk rakyat ditujukan untuk mengatasi krisis air di daerah tandus dan 
sulit air, serta mewujudkan Indonesia tanpa krisis air di tahun 2025. Upaya-upaya yang 
telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas air minum dalam kurun waktu sampai 
dengan Juni 2014, yaitu: melakukan bantuan penyehatan 326 PDAM, pembangunan 
atau optimalisasi SPAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 1.913 kawasan, 
pembangunan SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) di 1.170 IKK, pembangunan SPAM di desa-
desa rawan air/terpencil (termasuk melalui pemberdayaan masyarakat atau PAMSIMAS) 
di 11.299 desa, pembangunan SPAM di 868 Kawasan Khusus, dan pembangunan SPAM 
secara regional di 15 kawasan.

d. Program Listrik Murah dan Hemat

Akses energi memainkan peran yang vital dalam upaya menanggulangi kemiskinan. 
Pemenuhan pelayanan akses energi khususnya listrik adalah hak seluruh rakyat Indonesia. 
Program listrik murah dan hemat merupakan salah satu Direktif Presiden tentang Pro-Rakyat 
Klaster IV yang dirumuskan bertujuan untuk memperluas penyediaan akses energi listrik 
sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan sektor 
lain. Program yang dimulai sejak tahun 2012 dinilai tepat untuk mendukung pengentasan 
kemiskinan. Penerima manfaat utama dari program ini adalah nelayan dan masyarakat 
tidak mampu. Penyediaan listrik murah dan hemat ini dilakukan dari sisi pemanfaatan yaitu 
dengan menggalakan pemakaian meteran listrik pra bayar dan labelling peralatan listrik 
yang hemat energi. Program listrik murah dan hemat ini terdiri dari penyambungan listrik 
secara gratis dan pengadaan bohlam hemat murah untuk rumah tangga. 

Sejak dimulai pada tahun 2012, program pembangunan listrik murah dan hemat atau 
instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan telah membangun sekitar 
60.702 Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada tahun 2012 dan sekitar 80.233 RTS pada tahun 
2013. Sehingga untuk kurun waktu 2012-2013 telah terbangun sebanyak 140.935 RTS. 
Sedangkan di tahun 2014 direncanakan akan dibangun sebanyak 71.429 RTS.

Sejak dimulai pada tahun 2012, program pembangunan listrik murah dan hemat atau instalasi listrik 
gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan telah membangun sekitar 60.702 Rumah Tangga 
Sasaran (RTS) pada tahun 2012 dan sekitar 80.233 RTS pada tahun 2013. Sehingga untuk kurun 
waktu 2012-2013 telah terbangun sebanyak 140.935 RTS. Sedangkan di tahun 2014 direncanakan 
akan dibangun sebanyak 71.429 RTS.
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B. Tantangan ke Depan

Pemenuhan Layanan Pendidikan yang Berkualitas

Kinerja pembangunan pendidikan yang telah dicapai dalam 10 tahun terakhir masih menghadapi 
berbagai tantangan di masa yang akan datang, antara lain : 1) meningkatkan akses pendidikan 
yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, dan 
menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, antarwilayah dan antar 
gender; 2) membangun sistem jaminan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mengembangkan dan 
memperbaiki pelaksanaan kurikulum, membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif, 
dan meningkatkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan; 3) meningkatkan relevansi 
pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan, serta meningkatkan daya saing; 
4) meningkatkan efisiensi pembiayaan dan tatakelola pendidikan; dan 5) meningkatkan kualitas 
layanan perpustakaan agar dapat menyajikan informasi dengan cepat, terutama di bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan karya budaya.

Untuk menjawab seluruh tantangan yang akan dihadapi sebagaimana disebutkan di atas, maka 
langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan 
dasar berkualitas, antara lain melalui: (a) Penyediaan bantuan bagi siswa miskin; (b) Penanganan 
akses pendidikan di daerah 3T; (c) Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan 
khusus; (d) Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS).

2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah Universal yang berkualitas, antara lain melalui : (a) 
Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA; (b) Penyediaan BOS bagi seluruh siswa; (c) Pemihakan 
pada siswa miskin; dan (d) Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan 
menengah yang berkualitas. 

3. Meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja, antara lain melalui (a) Penguatan 
kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, 
komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing; (b) Penguatan kecakapan 
akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi 
kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; (c) Pemberian insentif 
baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas 
magang; (d) pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja 
berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri; dan (e) Pembenahan penjurusan SMK 
di tingkat kab/kota dan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar 
kerja di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan keunggulan komparatif daerah.

4. Meningkatkan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi, antara lain 
melalui : (a) Strategi peningkatan daya tampung dan pemerataan akses pendidikan tinggi 
dan penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PTN; (b) 
Peningkatan kualitas dosen; (c) Peningkatan kerjasama akademik dan penelitian antar-PT; 
(d) Pengembangan sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset; (e) Pemantapan sistem 
penjaminan mutu institusi dan program studi perguruan tinggi; (f) Penjaminan mutu LPTK 
untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru; dan (g) Pemantapan otonomi perguruan 
tinggi dengan memfasilitasi PT menjadi PTN-BH.
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5. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan, antara lain melalui: 
(a) Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar; (b) Peningkatan kapasitas 
pemerintah kab/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM pendidikan 
dasar; (c) Penerapan SPM jenjang pendidikan menengah; dan (d) Penguatan proses akreditasi 
untuk satuan pendidikan negeri dan swasta. 

6. Mengembangkan kurikulum, antara lain melalui: (a) Evaluasi kurikulum secara ketat, 
komprehensif dan berkelanjutan; (b) Pelibatan guru dan pemangku kepentingan untuk 
memberikan informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas; (c) penguatan 
kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas 
pembelajaran; (d) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas 
untuk guru dan kepala sekolah; dan (e) Peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi 
kognitif siswa di bidang matematika, sains, dan literasi.

7. Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru melalui (a) Penguatan sistem 
Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa; (b) Pelaksanaan 
penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; (c) Peningkatan 
kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan 
disiplin ilmu; dan (d) Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi 
guru dalam jabatan.

8. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian 
peserta didik, antara lain melalui (a) Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam 
mata pelajaran; (b) Pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang proporsional bagi 
pelajaran budi pekerti; dan (c) Peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai role model.

9. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan memperkuat mekanisme 
pembiayaannya,antara lain melalui : (a) perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru; 
(b) Pemberian insentif fiskal tingkat kabupaten dan individu untuk memperbaiki distribusi guru 
di dalam kabupaten/kota; (c) Pemanfaatan momentum pensiun guru dan perluasan akses 
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pendidikan menengah universal untuk meningkatkan rasio guru:murid dan mendapatkan guru 
yang berkualitas; dan (d) Peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran di sekolah.

10. Meningkatkan  gemar membaca masyarakat, melalui: (a) Promosi dan sosialisasi minat 
membaca; (b) Penguatan komunitas membaca di masyarakat dan partisipasi perpustakaan 
dalam menciptakan komunitas baca;  dan (c) Peningkatan kerjasama dengan lembaga 
pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi.

11. Meningkatkan ketersediaan layanan perpustakaan, melalui: (a) Pengembangan  koleksi sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat; (b) Perluasan jangkauan layanan perpustakaan dan penyediaan 
perpustakaan digital; dan (c) Pelestarian dan penyediaan akses bahan perpustakaan warisan 
budaya bangsa.

Menata Pertumbuhan Penduduk

Tantangan pembangunan kependudukan dan KB ke depan adalah Pengendalian kuantitas penduduk 
dengan meningkatkan promosi dan penggerakan kesertaan ber-KB serta meningkatkan akses dan 
kualitas pelayanan KB yang merata, dan penguatan pembangunan keluarga yang didukung dengan 
landasan hukum yang kuat, harmonis, dan serasi serta dukungan kelembagaan yang kuat, dan 
tersedianya data dan informasi yang akurat.

Menata Jaminan dan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Tantangan kedepan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia melalui  
(a) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, (b) Peningkatan pelayanan kesehatan Keluarga 
Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (c) Peningkatan pelayanan kesehatan neonatal,  (d) 
Peningkatan pelayanan kesehatan balita, (e) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 
(PKPR), (f) Peningkatan pelayanan perlindungan kesehatan anak, (g) Peningkatan pelayanan 
kesehatan kerja, dan (h) Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia, (i) Peningkatan peran 
lintas sektor dalam pembangunan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia, (j) Peningkatan 
sistem pelayanan JKN yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak.

2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan gizi masyarakat melalui: (a) Peningkatan cakupan dan 
kualitas paket pelayanan kesehatan dan gizi terintegrasi dengan fokus utama pada 1000 Hari 
Pertama Kehidupan yang diikuti dengan perbaikan gizi anak balita, remaja, dan calon pengantin 
(b) Penerapan perilaku gizi seimbang pada setiap siklus kehidupan, (c) Penguatan kompetensi 
tenaga gizi dan tenaga kesehatan dalam pelayanan gizi, (d) peningkatan surveilans gizi termasuk 
pemantauan pertumbuhan, (e) Penguatan desain, pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan 
standar gizi, dan (f) Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas pemerintah daerah dalam 
penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.

3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui (a) Peningkatan 
surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit; (b) Peningkatan perlindungan kelompok 
berisiko; (c) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko; (d) 
Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan; (e) Pencegahan dan penanggulangan 
KLB/wabah; (f) Peningkatan ketersediaan tenaga program yang terdistribusi sesuai kebutuhan; 
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(g) Penyediaan dan pendistribusian logistik program secara berkesinambungan; (h) Peningkatan 
pemanfaatan teknologi tepat guna; (i) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta pemerintah 
daerah, swasta, dan masyarakat.

4. Peningkatan tersedianya obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat 
kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap 
kehidupan (continuum of care) melalui (a) Peningkatan tersedianya obat, vaksin dan bahan 
medis habis pakai yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah, 
terutama obat yang tercantum dalam formularium nasional; (b) Peningkatan jaminan mutu 
pelayanan kefarmasian; (c) Terlaksananya penggunaan obat rasional  dalam pelayanan 
kesehatan setiap tahap kehidupan (continuum of care); (d) Penguatan kapasitas institusi dalam 
manajemen logistik obat; (e) Penguatan kapasitas institusi dalam teknologi penapisan di bidang 
obat dan alat kesehatan; (f) Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin; (g) Peningkatan 
pengendalian, monitoring dan evaluasi harga obat; (h) Peningkatan pembinaan kualitas pre- 
dan post-market alat kesehatan; dan, (i) Peningkatan pembinaan sarana produksi dan distribusi 
sediaan produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.

5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan berbasis resiko melalui (a) Peningkatan efektifitas 
penyusunan NSPK Pengawasan Obat dan Makanan, (b) Penguatan sistem pengawasan pre 
market Obat dan Makanan, (c) Penguatan sistem pengawasan post market Obat dan Makanan 
termasuk penegakan hukum, (d) Peningkatan kapasitas Laboratorium POM yang modern dan 
andal, (e) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, (f) 
Pemantapan jejaring dalam pengawasan Obat dan Makanan, dan (g) Pendampingan regulatory 
kepada pelaku usaha.

6. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membudayakan perilaku sehat melalui (a) 
Peningkatan upaya advokasi bidang kesehatan; (b) Penguatan gerakan masyarakat; (c) 
Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan memelihara kesehatan intelegensia 
dengan meningkatkan akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; (d) 
Penggalangan kemitraan dan partisipasi masyarakat; dan (e) Penguatan kelembagaan termasuk 
pengeloaan SDM profesional, organisasi dan anggaran.

7. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional melalui (a) Peningkatan cakupan kepesertaan 
Jaminan Kesehatan Nasional, (b) Peningkatan kerjasama dengan provider non pemerintah, (c) 
Pengembangan standar provider JKN dan sistem rujukan, (d) Pengembangan Health Technology 
Assesment (HTA) untuk kendali mutu dan biaya (e) Pengembangan sistem monitoring, dan 
evaluasi termasuk operation research, (f) Pengembangan sistem pembayaran provider 
dan insentif tenaga kesehatan untuk mendorong peningkatan upaya kesehatan primer dan 
pemerataan tenaga kesehatan di terpencil, sangat terpencil dan DTPK (g) Pengembangan dan 
penguatan regulasi dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.

8. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui 
(a) Pengembangan jenis tenaga kesehatan tertentu seperti promkes, sanitarian, spesialis 
pelayanan  primer; (b) Penyelarasan perundangan/regulasi terkait pendidikan tenaga kesehatan 
dan pelatihan SDM Kesehatan antara Kemenkes dan stakeholders terkait; (c) Peningkatan 
kualitas tenaga kesehatan termasuk kompetensi dan sertifikasi terhadap seluruh jenis tenaga 
kesehatan; (d) Pengembangan kurikulum pelatihan SDM Kesehatan yang mengacu pada 
standar nasional dan internasional; (e) Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan utamanya 
dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan 
sangat terpencil, termasuk melalui pengembangan insentif finansial dan non finansial serta 
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affirmative action lainnya, (f) Penguatan perencanaan SDM Kesehatan; dan (g) Pembinaan dan 
pengawasan tenaga kesehatan.

9. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas melalui (a) Peningkatan 
pelayanan kesehatan dasar sesuai standar, (b) Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan 
berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem 
monitoring dan evaluasinya, (c) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi bagi fasilitas 
pelayanan kesehatan dasar, dan (d) Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif 
di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

10. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas melalui (a) Penguatan 
sistem rujukan nasional  dan regional, (b) Penguatan sistem rumah sakit pendidikan, (c) 
Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan, dan (d) Peningkatan 
pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

11. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi melalui 
(a) Peningkatan peran sektor kesehatan dalam pelayanan kesehatan  primer, promosi, 
dan pencegahan, (b) Penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi 
menyeluruh dari fasilitas pelayanan, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, (d) Peningkatan 
penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis 
bukti (evidence-based policy), (e) Peningkatan penanggulangan krisis kesehatan, dan (f) 
Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan 
daerah melalui pembagian urusan, serta (g) Penguatan Kebijakan dalam pengembangan 
kesehatan intelegensia yang terintegrasi di dalam setiap tahap siklus hidup guna mendukung 
tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas dan berkualitas.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Sosial

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial 
adalah: (1)  Meningkatkan komplementaritas berbagai upaya kesejahteraan sosial,akses,dan 
partisipasi terutama bagi masyarakat miskin, penduduk penyandang disabilitas dan lansia dalam 
kegiatan penghidupan yang berkelanjutan; (2) Meningkatkan inklusivitas layanan publik, pasar 
kerja, dan sistem masyarakat bagi lansia, penyandang disabilitas dan penduduk rentan lainnya; dan 
(3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan sosial, terutama di daerah. 

Terkait dengan penentuan sasaran penerima program, tantangan yang dihadapi adalah menentukan 
penduduk miskin dan penduduk rentan, antara lain yaitu berkaitan dengan penentuan batas (cut 
of point) penduduk miskin dan penduduk tidak miskin. Sistem ini masih membutuhkan berbagai 
penyempurnaan dari aspek rancangan dan dasar regulasi. Komitmen kuat pemerintah daerah dan 
upaya pengembangan inovasi menjadi syarat utama terwujudnya pelayanan dan perlindungan 
sosial yang lebih responsif. 

Dalam pelaksanaan SJSN, tantangan terbesar saat ini adalah perluasan kepesertaan, terutama 
pada kelompok pekerja bukan penerima upah dan keluarganya, serta bukan pekerja, yang tidak 
tergolong miskin dan tidak mampu. Selain jumlahnya cukup besar,dibutuhkan strategi khusus 
untuk meningkatkan pendaftaran kelompok ini serta menjamin kesinambungan pembayaran iuran. 
Sedangkan beberapa tantangan lainnya mencakup: (1) Optimalisasi layanan BPJS; (2) meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai jaminan sosial; serta (3) Upaya menjaga 
keseinambungan (sustainabilitas) keuangan dan penyelenggaraan SJSN.
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Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Tantangan  pembangunan gizi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan status gizi dan kesehatan fokus pada 1.000 HPK (ibu hamil dan menyusui, bayi, 
dan baduta),  anak balita, anak sekolah, remaja, calon pengantin dan lanjut usia, melalui : (1) 
Intensifikasi kegiatan dan anggaran; (2) Pemberdayaan masyarakat; (c) Suplementasi gizi; (d) 
Fortifikasi; (e) Surveilans gizi; dan (f) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak; (g) Riset 
dan pengembangan model intervensi gizi. Indikator lainnya yang membutuhkan perhatian lebih 
adalah upaya untuk mengurangi jumlah wanita hamil kekurangan energi kronik (KEK) yang saat 
ini menunjukkan angka antara 17,3 persen sampai 38,5 persen.

2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, melalui: (a) Penguatan kebijakan pertanian dalam 
rangka peningkatan produksi sayuran, buah, peternakan, dan perikanan melalui pembinaan 
petani skala kecil; (b) Peningkatan keragaman pangan olahan dengan tambahan unsur gizi dan 
berbasis sumber pangan lokal; (c) Peningkatan pemerataan distribusi dan aksesibilitas pangan 
olahan;dan (d) Peningkatan asupan gizi dan penganekaragaman konsumsi gizi.

3. Meningkatkan pengawasan makanan dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan, 
melalui: (a) Peningkatan inspeksi dan sertifikasi makanan; (b) Peningkatan jumlah dan kompe-
tensi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten /Kota (District 
Food Inspector); (c) Peningkatan mutu pengawasan produk dan bahan berbahaya; dan (d) 
peningkatan bimbingan teknis pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan institusi sekolah.

4. Meningkatkan akses terhadap sarana air minum dan sanitasi yang layak serta perbaikan jalan 
di daerah tinggi masalah gizi, melalui: (a) Peningkatan investasi pembangunan infrastruktur air 
bersih di perkotaan dan perdesaan serta perkampungan kumuh; (b) Peningkatan perluasan 
akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan yang diharapkan menurunkan penularan 
penyakit terutama di daerah dengan kasus stunting yang tinggi; dan (c) Pemberian prioritas 
perbaikan jalan pada daerah dengan prevalensi gizi tinggi.

5. Meningkatkan ketahanan gizi keluarga (KB, PKH, dan kegiatan pemberdayaan di desa), melalui: 
(a) Peningkatan pengetahuan calon pengantin tentang gizi dan pola asuh; (b) Peningkatan 
intervensi gizi pada BKB; (c) Peningkatan pengetahuan gizi pendamping PKH; (d) Peningkatan 
penguatan peran serta masyarakat dalam gerakan multi sektor untuk menanggulangi masalah 
gizi terutama melalui Posyandu dan keluarga; (e) Peningkatan proporsi Anggaran Desa untuk 
perbaikan gizi.

6. Meningkatnya perbaikan gizi pada peserta didik institusi pendidikan, melalui: (a) Penyediaan 
makanan tambahan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan 
masyarakat; (b) Integrasi perbaikan gizi dalam kurikulum dan bahan ajar; (c) Integrasi perbaikan 
gizi melalui seni budaya dan permainan.  

7. Meningkatnya kelembagaan mendukung perbaikan gizi, melalui: (a) Advokasi pentingnya 
perbaikan gizi pada pemangku kepentingan; (b) Koordinasi antar pemangku kepentinganterkait 
gizi; (c) Integrasi perbaikan gizi dalam RPJMD provinsi, kabupaten/kota; (d) Penyusunan dan 
pelaksanaan RAD-PG. 

8. Meningkatnya peran dunia usaha dan masyarakat madani dalam perbaikan gizi masyarakat, 
melalui: (a) Identifikasi masalah gizi yang bisa ditangani dunia usaha dan masyarakat madani; 
(b) Penggalangan kerja sama antara pusat dan daerah dengan dunia usaha dan masyarakat 
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madani; (c) Penyusunan kriteria pemberian penghargaan terhadap dunia usaha dan masyarakat 
madani yang aktif dalam perbaikan gizi.

Melestarikan dan Memperkokoh Budaya Nasional
Tantangan ke depan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan adalah (1) Meningkatkan 
kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta 
meningkatkan pemahaman  dan kesadaran akan  pentingnya  bahasa, adat, tradisi,  dan nilai-nilai 
kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; (2) Meningkatkan  pemahaman 
dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya kreatif serta meningkatkan pelindungan terhadap 
hak atas kekayaan intelektual (HKI), terutama karya cipta seni dan budaya kreatif baik  yang bersifat 
individual maupun komunal; (3) Meningkatkan kualitas  upaya pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan warisan budaya dan meningkatkan  apresiasi terhadap warisan budaya, nilai-nilai positif 
sejarah bangsa dan layanan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi serta melestarikan warisan 
budaya melalui penggalian dan penulisan sejarah; (4) Meningkatkan promosi budaya antardaerah 
melalui pengembangan rumah budaya nusantara sebagai sarana promosi dan diplomasi pada tingkat 
nasional, serta rumah budaya Indonesia di luar negeri, serta meningkatkan kreativitas karya budaya 
dan pertukaran antarpelaku budaya sebagai sarana diplomasi budaya di dunia internasional; dan (5) 
Meningkatkan  kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumber daya 
manusia yang kompeten; kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan 
pembangunan di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai; tata pemerintahan 
yang baik (good governance); serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.

Meningkatkan Peran Pemuda dan Olahraga

Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan pemuda, 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.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa tindak lanjut yang dilakukan, antara lain: (1) 
Meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan dalam rangka meningkatkan parti si pasi 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 keolahragaan.

Pembangunan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, 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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Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tantangan ke depan yang dihadapi dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan 
perempuan adalah meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan 
perempuan dari berbagai tindak kekerasan, seperti: (1) Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM 
yang dapat memfasilitasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah tentang PUG termasuk PPRG 
dan data terpilah serta kekerasan terhadap perempuan (KtP); (2) Meningkatkan kapasitas lembaga 
koordinator terkait PUG termasuk PPRG serta KtP; (3) Melembagakan  penyediaan, pemutakhiran, 
dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/
kegiatan pembangunan; (4) Meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-
daerah dalam pelaksanaan PUG termasuk PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak 
kekerasan; serta (5) Menguatkan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan 
perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat.

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

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama
Tantangan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama antara lain: (1) 
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama sehingga menjadi landasan moral dan 
etika dalam sikap dan perilaku sosial sehari-hari, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, 
menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan pembangunan; 
(2) Meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta 
pemahaman dan persepsi masyarakat yang toleran, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap 
perbedaan agama; (3) Meningkatkan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama yang didukung 
oleh tata kelola yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel; (4) Meningkatkan transparansi 
dan kualitas pelayanan, pengelolaan dana haji, dan pembinaan terhadap jamaah haji dan umrah; 
dan (5) Meningkatkan kualitas kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta 
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan 
bidang agama.

Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut: (1) 
Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mempercepat penurunan 
kemiskinan; (2) Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif; (3) 
Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin dalam menghadapi globalisasi 
dan perubahan iklim; (4) Memperkuat desentralisasi dan sinkronisasi program penanggulangan 
kemiskinan oleh berbagai pihak: Public, People, Private Partnerships; dan (5)Meningkatkan akses 
terhadap lima aset penghidupan bagi masyarakat miskin. 
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Di tengah kondisi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kinerja pembangunan 
ekonomi Indonesia dalam dua periode RPJMN terakhir, secara umum cukup baik. Hal ini merupakan 
hasil dari upaya Pemerintah bersama masyarakat yang secara intensif dan bersungguh-sungguh 
melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, yang diarahkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan 
pengurangan tingkat kemiskinan.

A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan

5.1   Kebijakan Ekonomi Makro

5.1.1 Kebijakan 

Pembangunan ekonomi nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 
peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. 
Kondisi lingkungan strategis pembangunan, baik eksternal maupun internal menuntut perlunya 
penguatan pada perekonomian nasional, yang ditempuh dengan mengupayakan tercapainya 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang diiringi oleh tingkat inflasi yang 
terjaga, nilai tukar yang stabil dan kompetitif, neraca pembayaran yang seimbang, serta kondisi 
fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, harus didukung oleh peningkatan daya saing ekonomi agar 
mampu memanfaatkan kesempatan dalam perekonomian global. Pembangunan ekonomi nasional 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memastikan semua kelompok masyarakat 
memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang 
semuanya menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan tahun 2014.

5.2.1 Capaian

Secara umum, kondisi perekonomian pada periode tahun 2004 hingga tahun 2010 dapat digambarkan 
sebagai berikut. Sejak tahun 2004 pertumbuhan ekonomi secara bertahap mengalami peningkatan. 
Ekonomi tumbuh tinggi dari 5,0 persen pada tahun 2004 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007. 
Dengan adanya tekanan yang kuat dari perekonomian dunia yang mengalami krisis keuangan dan 
resesi global, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 6,0 persen pada tahun 2008 dan 4,6 
persen pada tahun 2009. Namun, jika dibandingkan dengan perekonomian dunia, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia masih cukup tinggi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia dan mulai 
naiknya harga beberapa komoditas internasional pada pertengahan tahun 2009, perekonomian 
nasional mulai pulih. Dalam pemulihan tersebut, sejak awal tahun 2009 peran konsumsi domestik 
dan investasi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Pada periode yang sama, seiring 
dengan terjaganya daya beli masyarakat, sebagian besar indikator domestik seperti indeks keyakinan 
konsumen, penjualan barang ritel dan otomotif membaik. Bersamaan dengan itu, aktivitas industri 
kembali meningkat setelah mengalami penurunan pada akhir tahun 2008.

Pada periode tahun 2010 sampai dengan semester I tahun 2014, kinerja perekonomian Indonesia 
sebagian besar masih dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Namun demikian secara keseluruhan, 
ketahanan ekonomi Indonesia masih sangat baik yang tercermin dari perekonomian Indonesia yang 
dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2013 yang tumbuh rata-rata sebesar 6,2 persen.  
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Pada semester I tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,2 persen 
(y-o-y) dibandingkan dengan semester I tahun 2013 yang mencapai sebesar 5,9 persen. Dari sisi 
pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh pengeluaran untuk konsumsi rumah 
tangga dan investasi yang diukur melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Konsumsi rumah 
tangga tumbuh sebesar 5,6 persen (y-o-y), meningkat dibandingkan pengeluaran konsumsi rumah 
tangga semester I tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,2 persen (y-o-y). Sedangkan PMTB sedikit 
melambat yang tumbuh sebesar 4,8 persen (y-o-y) dibandingkan semester I tahun sebelumnya 
yang tumbuh sebesar 5,0 persen. Konsumsi pemerintah tumbuh 1,2 persen (y-o-y) atau sedikit 
melambat dibandingkan dengan  periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,4 
persen (y-o-y). Sementara itu ekspor mengalami kontraksi. Pada semester I tahun 2014, ekspor 
barang dan jasa terkontraksi sebesar 0,7 persen (y-o-y) dibandingkan dengan semester I tahun 2013 
yang pertumbuhannya mencapai 4,2 persen (y-o-y). Kondisi yang sama juga terjadi pada impor 
barang dan jasa, yang juga mengalami kontraksi sebesar 3,0 persen (y-o-y) dibandingkan dengan 
semester I tahun 2013 yang tumbuh sebesar 0,3 persen (y-o-y). 

Dari sisi lapangan usaha, semua sektor ekonomi pada semester I tahun 2014 mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti, dan hanya sektor  pertambangan dan penggalian yang 
mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi 
yang tumbuh sebesar 9,9 persen pada semester I tahun 2014 (y-o-y). 

Dari sisi moneter, perubahan kebijakan moneter global dari kebijakan yang sangat longgar beralih ke 
normal sejak pertengahan tahun 2013 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi. Rata-rata bulanan 
nilai tukar rupiah mencapai Rp.12.087 per USD pada tahun 2013, terdepresiasi sebesar 25,3 persen 
dibandingkan tahun 2012. Terkait dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang 
dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan fiskal, inflasi telah meningkat dan menjadi rata-
rata sebesar 8,4 persen pada tahun 2013, namun secara bertahap dapat dikendalikan dan menjadi 
4,5 persen (y-o-y) pada bulan Juli 2014.

Perekonomian Indonesia mulai berangsur membaik yang ditandai dengan perbaikan neraca 
pembayaran pada triwulan I tahun 2014. Sebelumnya, ketidakseimbangan eksternal telah menekan 
neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan bergeser dari surplus sebesar 0,3 persen per 
PDB pada triwulan III tahun 2011 menjadi defisit 3,9 persen per PDB pada triwulan yang sama tahun 
2013. Melambatnya neraca transaksi berjalan juga diiringi oleh meningkatnya ketidapastian aliran 
modal internasional, terutama disebabkan oleh isu tapering off yang mulai marak sejak pertengahan 
tahun 2013, terkait dengan rencana akan berakhirnya kebijakan quantitative easing (QE) yang telah 
diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca krisis global. Dengan adanya isu ini, neraca 
arus modal secara total turun menjadi USD22,4 miliar pada tahun 2013 dibanding USD 24,9 miliar 
pada tahun 2012. Dalam rangka mengendalikan ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah 
telah meluncurkan Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi pada tanggal 23 Agustus 
2013. Bersamaan dengan itu, memasuki triwulan IV tahun 2013, perekonomian global, diantaranya 
Amerika Serikat dan Jepang, mulai menunjukkan perbaikan serta ada indikasi pemulihan kawasan 
Eropa, Tiongkok dan India. 

Pada triwulan IV tahun 2013 neraca pembayaran mengalami peningkatan menjadi surplus sebesar 
USD4,4 miliar, setelah tiga triwulan sebelumnya mengalami defisit. Surplus tersebut menurun 
kembali menjadi USD2,1 miliar pada triwulan I tahun 2014. Tren perbaikan neraca pembayaran ini 
ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang turun menjadi USD4,2 miliar atau 2,1 persen per PDB 
pada triwulan I tahun 2014, lebih rendah dari defisit triwulan III tahun 2013, yang besarnya USD 8,6 
miliar atau 3,9 persen PDB.
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Tabel 5.1
Indikator Makro Ekonomi 

Tahun 2004, 2009-2013

 Indikator Makro Ekonomi 2004 2009 2010 2011 2012 2013

Besaran-besaran Pokok  

    Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) 6,4 2,8 7,0 3,8 4,3 8,4

    Nilai Tukar Nominal (Rp/US$)   9.290 9.400 8.991 9.068 9.670 12.189

    Perubahan Kurs Rupiah Riil (%) 9,7 -14,2 -7,5 -1,33 4,09 17,65

Pertumbuhan Ekonomi (%)

PDB per Kapita (ribu Rp) 10.537 23.860 27.029 30.659 33.531 36.508

   PDB per Kapita (USD) 1.178 2.345 3.004 3.525 3.583 3.500

Neraca Pembayaran

Transaksi Berjalan/PDB (%)   0,6 2,0 0,7 0,2 -2,8 -3,8

   Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) 11,5 -8,2 30,7 25,7 -6,0 -2,1

   Pertumbuhan Impor Nonmigas (%) 26,7 20,8 38,9 24,8 9,3 -3,6

   Cadangan Devisa (US$ miliar) 36,3 66,1 96,2 110,1 112,8 99,4

Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan (%)

Tingkat Pengangguran 9,9 8,1 7,4 6,8 6,2 5,8

Tingkat Kemiskinan* 16,7 14,2 13,3 12,5 12,0 11,4

Sumber: BPS dan Bank Indonesia
Catatan:   *) Data Februari
 *) Februari 2012-Februari 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang Proyeksi Penduduk yang 
     digunakan pada Februari 2014

Ditengah masih berlanjutnya ketidakpastian global, transaksi modal dan finansial triwulan IV tahun 
2013 mengalami surplus sebesar USD8,8 miliar, meningkat dibandingkan surplus sebesar USD5,5 
miliar pada triwulan sebelumnya, dan terus meningkat hingga mencapai USD7,8 miliar pada triwulan 
I tahun 2014. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama didorong oleh meningkatnya 
komponen investasi portfolio yang ditopang oleh meningkatnya pembelian investor asing pada 
instrumen portofolio berdenominasi rupiah (saham dan SUN), dan adanya penerbitan obligasi 
global pemerintah. Investasi portfolio asing juga mengalami surplus namun tidak jauh berbeda dari 
triwulan IV tahun 2013. Terkait dengan membaiknya neraca transaksi berjalan dan aliran modal 
masuk tersebut, cadangan devisa terus meningkat dari USD95,7 miliar pada triwulan III tahun 2013 
menjadi USD99,4 miliar pada triwulan IV tahun 2013, dan mencapai USD102,6 miliar atau setara 
dengan 5,7 bulan impor pada triwulan I tahun 2014.
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Tabel 5.2
Pertumbuhan Ekonomi 

Tahun 2004, 2009-2014 (Persen)

 Pertumbuhan Ekonomi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Produk Domestik Bruto (PDB) 5,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8 5,2

Sisi Pengeluaran

Konsumsi          

       Masyarakat 5,0 4,9 4,7 4,7 5,3 5,3 5,6

       Pemerintah 2,0 15,7 0,3 3,2 1,3 4,9 1,2

Investasi            15,7 3,3 8,5 8,3 9,7 4,7 4,8

Ekspor 8,5 -9,7 14,9 13,6 2,0 5,3 -0,7

Impor 25,0 -15,0 17,3 13,3 6,7 1,2 -3,0

Sisi Lapangan Usaha

Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 
Perikanan

2,8 4,0 3,0 3,4 4,2 3,5 3,3

Pertambangan dan Penggalian -4,5 4,5 3,9 1,6 1,6 1,3 -0,2

Industri Pengolahan 6,4 2,2 4,7 6,1 5,7 5,6 5,1

Listrik, Gas, dan Air Bersih 5,3 14,3 5,3 4,7 6,3 5,6 6,0

Konstruksi 7,5 7,1 7,0 6,1 7,4 6,6 6,6

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 5,7 1,3 8,7 9,2 8,2 5,9 4,7

Pengangkutan dan Komunikasi 13,4 15,9 13,4 10,7 10,0 10,2 9,9

Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 7,7 5,2 5,7 6,8 7,2 7,6 6,2

Jasa-Jasa 5,4 6,4 6,0 6,8 5,3 5,5 5,7
Sumber: BPS

Catatan:  *) Angka Semester I Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada beberapa tahun terakhir diikuti dengan peningkatan 
kualitas pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan 
yang ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran. Hingga Februari tahun 2014, tingkat 
pengangguran terbuka sebesar 5,7 persen, menurun dibandingkan pada bulan Februari tahun 2013 
yang besarnya 5,8 persen. Dengan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi dan menurunnya 
tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan, yaitu dari 11,4 
persen pada bulan Maret tahun 2013 menjadi sebesar 11,3 persen pada bulan Maret tahun 2014. 
Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara 
berkualitas dapat diwujudkan.
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Tabel 5.3
Neraca Pembayaran 

Tahun 2004, 2009-2014 (Dalam US$ Milliar)

Neraca Pembayaran 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Ekspor  

   Migas 16,3 20,6 28,7 38,1 35,6 33,6 7,7

   Nonmigas 54,5 99,0 129,4 162,7 152,9 149,8 36,7

Impor

   Migas 10,9 15,2 25,4 38,7 40,8 43,3 10,4

   Nonmigas 39,5 73,5 102,0 127,3 139,1 134,0 30,5

Jasa-jasa -8,8 -9,7 -9,3 -10,6 -10,3 -12,1 -2,2

Transaksi Berjalan 1,6 10,6 5,1 1,7 -24,4 -29,1 -4,2

Neraca Transaksi Modal 
dan Finansial

1,9 4,9 26,6 13,6 24,9 22,4 7,8

Surplus/Defisit

   (Overall Balance) 0,3 12,5 30,3 11,9 0,2 -7,3 2,1

   Cadangan Devisa 36,3 66,1 96,2 110,1 112,8 99,4 102,6

   (Dalam Bulan Impor) 6,0 6,5 7,4 6,5 6,1 5,5 5,7

Sumber:  Bank Indonesia, 2014
Catatan:  *) Angka Triwulan I Tahun 2014

5.2 Penguatan Industri Manufaktur

5.2.1 Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan industri dalam RPJMN 2010-2014 utamanya adalah melaksanakan 
revitalisasi industri manufaktur untuk mencapai tiga hal, yaitu:

1). Penumbuhan populasi usaha industri agar jumlah usaha industri dapat meningkat dengan 
postur populasi yang lebih sehat;

2). Penguatan struktur industri yang ditunjukkan oleh semakin terintegrasinya IKM dalam klaster 
industri dan berkembangnya klaster industri demi penguatan daya saing di pasar global;

3).  Peningkatan produktivitas usaha industri dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui 
penerapan iptek.

Arah pembangunan industri tersebut dilaksanakan dengan menerapkan Perpres No. 28/2009 
Tentang Kebijakan Industri Nasional yang antara lain memberi fasilitas bagi industri prioritas.  Fasilitas 
tersebut mencakup: (1) Insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, bea masuk ditanggung 
pemerintah (BMDTP), pembebasan PPN, PPnBM/Bea Masuk, serta pengenaan bea keluar; (2) 
Bantuan untuk memperbaharui teknologi permesinan bagi industri tekstil, dan gula; (3) Fasilitas 
jaminan ketersediaan bahan baku; serta (4) Koordinasi pembangunan infrastruktur pendukung.
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Kebijakan pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) mengikuti pola OVOP (one village one 
product) dengan menyediakan pendampingan tenaga ahli, bimbingan teknis dan disain, bantuan 
mesin/peralatan, pelatihan-pelatihan, serta dukungan partisipasi pameran. Disamping itu juga 
dilakukan fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI) di bidang merk, hak cipta, paten, disain industri, 
disain kemasan dan bantuan kemasan, serta sertifikasi sistem mutu, penyusunan standar nasional 
Indonesia (SNI), serta akses permodalan bagi IKM.

5.2.2 Capaian

Sejak tahun 2011, pertumbuhan industri khususnya industri non-migas telah menunjukkan arah 
yang semakin baik dengan mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Pada triwulan I 
tahun 2014, pertumbuhan industri pengolahan non-migas mengalami perlambatan, yaitu hanya 
tumbuh 5,5 persen. Namun demikian, angka ini masih tetap lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 
yang besarnya 5,2 persen. Pada tahun 2010-2014, cabang-cabang industri yang konsisten tumbuh 
positif adalah: (1) Industri makanan, minuman dan tembakau; (2) Industri tekstil, barang kulit dan 
alas kaki; (3) Industri pupuk, kimia dan barang dari karet; (4) Industri semen dan barang galian bukan 
logam; (5) Industri logam dasar besi dan baja; serta (6) Industri alat angkut, mesin dan peralatannya. 
Rincian pertumbuhan disajikan dalam Tabel 5.4. Semua cabang industri ini termasuk industri padat 
modal. Sehingga tenaga kerja yang diserap juga tumbuh dengan baik.

Tabel 5.4
Pertumbuhan Industri Pengolahan

Tahun 2004, 2009-2014 (Persen)

Cabang Industri
Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

INDUSTRI PENGOLAHAN 6.38 2.21 4.74 6.14 5.74 5.56 5.09

a. Industri  M i g a s -1.95 -1.53 0.56 -0.94 -2.80 -1.81 -0.70

    1). Pengilangan Minyak Bumi -0.23 0.53 1.25 0.53 -1.93 1.03 2.55

    2). Gas Alam Cair -3.22 -3.14 0.01 -2.15 -3.53 -4.26 -3.63

b. Industri bukan Migas 7.51 2.56 5.12 6.74 6.42 6.10 5.49

    1). Makanan, Minuman, Tembakau 1.39 11.22 2.78 9.14 7.57 3.34 9.62

    2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 4.06 0.60 1.77 7.52 4.27 6.06 3.47

    3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. -2.07 -1.38 -3.47 0.35 -3.14 6.18 6.35

    4). Kertas dan Barang cetakan 7.61 6.34 1.67 1.40 -4.75 4.45 2.97

    5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 9.01 1.64 4.70 3.95 10.50 2.21 1.91

    6). Semen & Brg. Galian bukan logam 9.53 -0.51 2.18 7.19 7.80 3.00 3.38

    7). Logam Dasar Besi & Baja -2.61 -4.26 2.38 13.06 5.86 6.93 1.42

    8). Alat Angk., Mesin &Peralatannya 17.67 -2.87 10.38 6.81 7.03 10.54 4.52

    9). Barang lainnya 12.77 3.19 3.00 1.82 -1.13 -0.70 15.77

Sumber: BPS, 2014   
Catatan:  *Angka Semester I 2014
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Pada bulan Februari 2014, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri mencapai 15,39 
juta jiwa. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap 
oleh sektor industri dalam periode kecuali pada Agustus tahun 2012. Data selengkapnya dapat 
dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja

Tahun 2004, 2009-2014 (Juta Orang)

Lapangan
Pekerjaan Utama

Tahun

2004 2009
Agustus

2010
Agustus

2011
Agustus

2012
Agustus

2013
Agustus

2014
Februari

Sektor Industri 11.07 12.84 13.82 14.54 15.62 14.96 15.39

Seluruh Sektor 93.72 104.87 108.21 108.17 113.01 112.76 118.17

Sumber: BPS

Investasi PMDN di sektor industri pengolahan non-migas mengalami peningkatan, dari Rp.25,61 
triliun pada tahun 2010 menjadi Rp.51,17 triliun pada tahun 2013, atau meningkat sebesar 99,80 
persen. Sektor industri dengan nilai investasi PMDN besar antara lain: industri makanan, industri 
tekstil, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri 
mineral non-logam, serta industri logam, mesin dan elektronik. 

Nilai investasi PMDN pada bulan Januari-Maret 2014 mencapai Rp.11,11 triliun atau meningkat 
tipis sebesar 1,73 persen dari periode yang sama tahun 2013. Investasi sektor industri memberikan 
kontribusi sebesar 32,10 persen dari total investasi PMDN pada Triwulan I tahun 2013.

Tabel 5.6
Penanaman Modal dan Penyaluran Kredit Sektor Industri

Tahun 2009-2014

Keterangan Satuan
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Realisasi PMDN* Rp Triliun 19,4 25,6 38,5 49,8 51,1 11,1

Realisasi PMA* USD Juta 3,8 3,3 6,8 11,8 15,9 3,5

Kredit  **) Rp Trilliun 246,2 274,3 343,0 444,1 574,3 576,3

Sumber: *) BKPM: s.d. Triwulan I  2014; **) Bank Indonesia, Posisi Desember, kecuali 2014 (April)

                                              

 Hasil pelaksanaan program prioritas pembangunan industri antara lain: (1) Revitalisasi industri pupuk: 
pembangunan pabrik Kaltim-5 sudah mencapai 86,94 persen dan direncanakan akan beroperasi 
pada akhir 2014,  pembangunan pabrik Pusri IIB sudah mencapai 34,45 persen dan direncanakan 



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 V-9

akan beroperasi pada 2016; (2) Revitalisasi industri gula: meningkatnya rendemen PG BUMN rata-
rata pada tahun 2010 sebesar 5,93 persen, menjadi 7,75 persen pada 2012 serta efisiensi PG BUMN 
pada tahun 2010 rata-rata sebesar 62,73 persen meningkat menjadi 79,66 persen pada tahun 
2012, telah dilaksanakannya groundbreaking PG Glenmore dengan kapasitas 5.000 TCD expandable 
8.000 TCD di Banyuwangi (Jawa Timur); (3) Fasilitasi pengembangan kawasan industri di KEK - Sei 
Mangkei Sumatera Utara yang di dalamnya dilengkapi dengan Pusat Inovasi Kelapa Sawit (PIKS);  
dan Kawasan Industri Palu – Sulawesi Tengah yang dilengkapi dengan Pusat Inovasi Rotan Nasional 
(PIRNas); (4) Fasilitasi investasi industri hilir kelapa sawit yang pada tahun 2013 berhasil  menarik 
5 investasi senilai Rp.6,1 trilyun dan komitmen investasi senilai Rp.20 triliun pada tahun 2014. 

Beberapa capaian penting dari program hilirisasi industri berbasis agro, migas dan bahan tambang 
mineral, antara lain: (1) Pada periode tahun 2011-2013 terdapat 43 perusahaan industri pengolahan 
kayu dan rotan yang melakukan investasi dengan nilai investasi mencapai Rp.214 miliar; (2) 
Pembangunan pabrik ban Hankook kapasitas 5,3 juta ban KBM roda 4 per tahun dan 840 ribu ban 
truk/radial pertahun dengan nilai investasi USD1,1 miliar di Jawa Barat; (3) Meningkatnya kapasitas 
produksi industri pengolahan kakao dari 150.000 ton pada tahun 2010 menjadi 400.000 ton pada 
tahun 2013 atau naik 167 persen dan berkembangnya jumlah perusahaan industri pengolahan kakao 
tahun 2010 sebanyak 15 perusahaan menjadi 18 perusahaan pada tahun 2013; (4) Hingga tahun 
2013, jumlah perusahaan industri logam nasional sebanyak 1.131 unit atau tumbuh 14,5 persen 
dibandingkan tahun 2010, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 280 ribu atau tumbuh 24,1 persen 
dibanding tahun 2010, dengan nilai investasi sebesar Rp.105,4 triliun atau tumbuh 39,4 persen 
dibanding tahun 2010; (5) Telah dilakukan pengakhiran Master Agreement Proyek Asahan dan 
pengalihan seluruh saham yang dimiliki oleh Nippon Asahan Aluminium (NAA) kepada Pemerintah  
dengan nilai kompensasi pembelian saham sebesar USD556,7 juta. Saat ini, kapasitas produksi PT. 
Inalum adalah sebesar 225 ribu aluminium ingot/tahun, dengan rencana pengembangan hingga 
mencapai 400 ribu ton aluminium ingot pada tahun 2017.

Beberapa capaian utama dari program peningkatan daya saing industri berbasis SDM, pasar domestik 
dan ekspor antara lain adalah sebegai berikut. Pertama, telah dilaksanakan Program Restrukturisasi 
Permesinan Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Alas Kaki sejak tahun 2007. Pada tahun 2010-2013, 
nilai bantuan yang diberikan pemerintah sebagai stimulan investasi sebesar Rp.569,05 miliar, yang 
diberikan kepada 609 perusahaan, sehingga menghasilkan penambahan investasi pada industri TPT 
dan alas kaki sebesar Rp.6,44 triliun. Program tersebut juga menghasilkan penambahan tenaga kerja 
sebanyak 223.924 orang, peningkatan kapasitas produksi 17-25 persen, peningkatan produktivitas 
6-10 persen, serta peningkatan efisiensi energi 5-9 persen. Kedua, industri otomotif, KBM Roda-
4: produksi meningkat dari 702.508 (2010) menjadi 1.208.211 (2013), penjualan meningkat dari 
764.710 (2010) menjadi 1.229.901 (2013), dan ekspor pada tahun 2013 sebanyak 170 ribu unit 
(CBU) dan 105 ribu set (CKD); KBM Roda-2: produksi meningkat dari 7.395.390 (2010) menjadi 
7.780.295 (2013), penjualan meningkat dari 7.369.249 (2010) menjadi 7.743.879 (2013), dan ekspor 
pada tahun 2013 sebanyak 27 ribu unit. Ketiga, dalam rangka pengembangan Low Cost Green Car 
(LCGC), terjadi peningkatan investasi (perluasan dan pembangunan pabrik baru) oleh PT. Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia, PT. Astra Daihatsu Motor, PT. Honda Prospect Motor, PT. Suzuki 
Indomobil Motor dan PT. Nissan Motor Indonesia dengan total investasi sebesar USD3 miliar untuk 
industri perakitan dan USD 3,5 miliar untuk industri komponen, yang diperkirakan akan menyerap 
tenaga kerja sebanyak 30.000 orang.
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Beberapa hasil utama yang dicapai dalam Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,  
antara lain sebagai berikut. Pertama, PDB IKM pada tahun 2010 sebesar Rp.186,5 triliun. Dengan 
laju pertumbuhan 4,83 persen per tahun, angka ini meningkat mencapai Rp.212,9 triliun di tahun 
2013, atau sebesar 34,28 persen dari PDB industri. Kedua, pelatihan kepada 8.335 calon wirausaha 
baru yang tersebar di 24 provinsi dengan tingkat keberhasilan penciptaan wirausaha baru sebanyak 
1.667 WUB IKM. Selain itu, sebanyak 112 orang yang mengikuti program beasiswa TPL-IKM angkatan 
2007 telah memulai usaha selepas masa kontrak. Ketiga, pemberian bantuan potongan harga dalam 
rangka restrukturisasi mesin/peralatan kepada 322 IKM dengan nilai bantuan Rp.37 miliar, yang 
berdampak pada peningkatkan nilai investasi sekitar Rp.111 miliar, peningkatan daya saing produk 
sekitar 12 persen, peningkatan tenaga kerja sekitar 60 persen, dan peningkatan efisiensi produksi 
sekitar 45 persen. Keempat, produk IKM yang mendapatkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) 
melalui fasilitasi layanan pendaftaran HKI sebanyak 323 merek, 18 hak cipta, 6 paten, dan 3 desain 
industri.

Beberapa capaian kinerja bidang perindustrian lainnya antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, 
telah disetujuinya permohonan pemberian fasilitas tax holiday kepada industri pada tahun 2013 
sebanyak dua perusahaan dengan total investasi sebesar Rp.2,6 triliun. Fasilitas yang diberikan 
berupa pembebasan PPh badan selama lima tahun dan pengurangan PPh badan sebesar 50 
persen selama 2 tahun. Kedua,  pada tahun 2013 telah disusun RSNI sebanyak 91 buah, sedangkan 
selama 4 tahun terakhir telah disusun sebanyak 394 buah RSNI untuk 18 kelompok industri. Ketiga, 
tahun 2013 pemerintah telah menerbitkan 32 Permenperin tentang penunjukan LPK bagi 87 SNI 
wajib. Dalam Permenperin tersebut telah ditetapkan 92 LPK yang terdiri dari 32 LSPro dan 60 
Laboratorium Uji  untuk mendukung pemberlakuan SNI secara wajib; Keempat,  tersusunnya UU 
tentang Perindustrian sebagai revisi UU No. 5/1984 Tentang Perindustrian. Undang-undang telah 
disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada tanggal 19 Desember 2013 dan telah ditandatangani 
oleh Presiden pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi UU No. 3/2014 Tentang Perindustrian; Kelima, 
dalam rangka mendorong penerapan industri hijau, pemerintah memberikan penghargaan industri 
hijau kepada industri yang telah melakukan upaya penghematan penggunaan sumber daya alam 
tidak terbarukan dan penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan terbarukan. 
Pemberian penghargaan telah dimulai sejak tahun 2010 dan sampai saat ini sudah 340 perusahaan 
indutri yang memperoleh penghargaan industri hijau.

Berbagai capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan industri masih terus 
berlangsung sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional. Pembangunan 
industri nasional secara jangka panjang diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah 
dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri secara berkesinambungan dan ramah 
lingkungan, meningkatkan daya saing dan produktivitas industri, serta meningkatkan pemerataan 
pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

5.3 Memantapkan Perdagangan yang Berkeadilan

5.3.1 Kebijakan 

Kebijakan perdagangan pada RPJMN 2010-2014 difokuskan pada peningkatan ekspor yang 
didukung oleh penguatan perdagangan dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan ekspor tersebut kebijakan perdagangan luar negeri 
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diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas melalui diversifikasi pasar serta 
peningkatan keberagaman dan kualitas produk, sedangkan kebijakan perdagangan dalam negeri 
diarahkan pada peningkatan penataan sistem distribusi nasional untuk menjamin kelancaran arus 
barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik. Arah kebijakan perdagangan 
dalam negeri ini selain ditujukan untuk meningkatkan daya saing ekspor juga diarahkan untuk 
meningkatkan daya beli masyarakat.

Selanjutnya, dalam tahun 2014, kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan 
ekspor bernilai tambah lebih tinggi yang berkelanjutan melalui upaya: (1) Peningkatan penetrasi 
produk ekspor di pasar ekspor non-tradisional (pasar ekspor prospektif) seperti di negara-negara 
Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur; (2) Mempertahankan pangsa pasar ekspor 
di pasar ekspor tradisional dan kawasan Asia (pasar ekspor utama); (3) Peningkatan ekspor produk 
hilir; (4) Peningkatan pengawasan dan pengelolaan impor; dan (5) Peningkatan kapasitas eksportir 
dan calon eksportir.

Sementara itu, kebijakan perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan 
ketersediaan barang domestik terutama kebutuhan bahan pokok yang didukung oleh iklim persaingan 
usaha dan perlindungan konsumen yang lebih baik melalui upaya: (1) Peningkatan kuantitas dan 
kualitas jaringan informasi dan sarana distribusi perdagangan; (2) Peningkatan arus perdagangan 
antarwilayah; (3) Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha perdagangan baru; (4) 
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (5) Peningkatan upaya perlindungan konsumen; 
dan (6) Pencegahan perilaku anti persaingan usaha yang sehat.

Di sisi lain, dalam kurun waktu 2004-2014, Indonesia terus secara aktif meningkatkan peranan 
Indonesia dalam fora internasional, yang antara lain melalui kerjasama ekonomi internasional yang 
bertumpu pada multitrack strategy di fora multilateral, regional, dan bilateral. 

Pada tahun 2014, arah kebijakan kerjasama ekonomi internasional dititikberatkan pada: (1) 
Peningkatan pemahaman sektor swasta dan masyarakat tentang keberadaan dan manfaat 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; (2) Peningkatan kesiapan Indonesia dalam menghadapi 
MEA 2015, yang antara lain mencakup: kesiapan standar produk, sertifikasi pekerja, dan kesiapan 
industri; serta (3) Pelaksanaan dan pemenuhan komitmen Cetak Biru MEA 2015

5.3.2 Capaian

Perdagangan Luar Negeri

Neraca perdagangan non-migas yang selalu surplus sejak tahun 2004 sampai dengan periode 
RPJMN 2010-2014 merupakan capaian penting dalam perdagangan luar negeri terutama di tengah 
kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. Capaian ini tidak terlepas dari beberapa upaya 
pemerintah dalam meningkatkan ekspor melalui promosi dagang, fasilitasi ekspor, dan peningkatan 
kapasitas pelaku ekspor. Selain itu, meningkatnya efektivitas pengelolaan impor juga mempunyai 
kontribusi yang tidak dapat diabaikan.
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Tabel 5.7
Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia

Tahun 2004, 2009-2014

Komoditas
Nilai (miliar USD) Pertumbuhan (%)

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Total Ekspor 71,6 116,5 157,8 203,5 190,0 182,6 88,8 14,8 -15,0 35,4 29,0 -6,6 -3,9 -2,5

      Migas 15,6 19,0 28,0 41,5 37,0 32,6 15,7 12,8 -34,7 47,4 47,9 -10,8 -11,8 -3,9

      Nonmigas 55,9 97,5 129,7 162,0 153,1 149,9 73,1 15,2 -9,6 33,1 24,8 -5,5 -2,0 -2,1

Total Impor 46,5 96,8 135,7 177,4 191,7 186,6 90,0 30,3 -25,1 40,1 30,8 8,0 -2,6 -4,7

      Migas 11,7 19,0 27,4 40,7 42,6 45,3 21,8 35,9 -37,9 44,4 48,5 4,6 6,4 -1,4

      Nonmigas 34,8 77,8 108,3 136,7 149,1 141,4 68,2 28,4 -21,1 39,1 26,3 9,1 -5,2 -5,7

Neraca Total 25,1 19,7 22,1 26,1 -1,7 -4,1 -1,1

Neraca Migas 3,9 0,04 0,6 0,8 -5,6 -12,6 -6,1

Neraca 
Nonmigas 21,1 19,6 21,5 25,3 3,9 8,6 5,0

Sumber: BPS (diolah)
Catatan: *) Hingga Juni 2014

Namun demikian, Indonesia tidak dapat menghindari dampak lanjutan dari krisis ekonomi global 
yang menyebabkan melemahnya harga komoditas dan turunnya permintaan terhadap produk 
ekspor Indonesia. Akibatnya, sejak tahun 2012 telah terjadi penurunan kinerja ekspor Indonesia 
yang berujung pada defisit neraca perdagangan, yang sampai Juni 2014 belum kembali pulih. 

Pada semester I tahun 2014, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,5 persen 
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan ekspor migas 
sebesar 3,9 persen dan ekspor non-migas sebesar 2,1 persen. Sementara itu, impor juga mengalami 
penurunan sebesar 4,7 persen, sebagai akibat dari penurunan impor migas sebesar 1,4 persen dan 
impor non-migas sebesar 5,7 persen. Walaupun penurunan impor lebih besar dari ekspor, namun 
neraca perdagangan tetap mengalami defisit sebesar USD1,1 miliar karena defisit neraca migas 
masih lebih besar dibandingkan dengan surplus neraca non-migas.

Walaupun demikian, Pemerintah tetap melakukan upaya-upaya penting untuk terus 
mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Upaya pengembangan promosi 
ekspor antara dilakukan melalui:  (1) Partisipasi pada pameran luar negeri di antaranya Hong 
Kong Toys & Games Fair, Saudi Food Hotel & Hospitality, Vietnam Lifestyle 2014, International Gift 
& Premium Fair (Hong Kong), Project Qatar, dan Thaifex; serta promosi terpadu pada pameran 
MIHAS (Malaysia) yang hingga minggu ke-2 Mei 2014 secara keseluruhan melibatkan sebanyak 96 
perusahaan dengan nilai total transaksi sebesar USD 12 juta, (2) Partisipasi pada pameran dalam 
negeri di antaranya IFEX 2014, IFFINA 2014, dan INACRAFT 2014, yang telah mengikutsertakan 
sebanyak 50 pelaku usaha dan mengumpulkan transaksi sekitar Rp.1,4 milyar dan USD1,4 juta, (3) 
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Pengiriman misi dagang ke Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) yang melibatkan 13 pelaku 
usaha Indonesia dan menghasilkan transaksi sebesar USD 500 ribu.

Gambar 5.1
ALUR INATRADE

Sumber: Kementerian Perdagangan

Sebagai upaya pengembangan promosi dan citra produk Indonesia, sampai dengan pertengahan 
2014, telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu: (1) Indonesian Night 2013, Davos-Swiss yang digelar 
bersamaan dengan pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) dengan mempersembahkan 
malam kebudayaan untuk memperkenalkan Indonesia kepada lebih dari 2.800 tamu undangan 
melalui rangkaian kegiatan mulai dari sajian kuliner nusantara, pameran batik, perhiasan dan spa 
hingga pentas seni budaya Indonesia yang dikemas secara modern, (2) Penayangan TVC Nation 
Branding Indonesia di empat stasiun televisi internasional (BBC, CNBC, Bloomberg, dan CNN) 
agar dapat memperluas terpaan (exposure) yang pada akhirnya akan meningkatkan citra positif 
Indonesia di mata dunia, dan (3) Indonesia Souvenir and Gift Shop  pada KTM WTO IX di Nusa 
Dua, Bali yang merupakan satu-satunya penyedia produk souvenir WTO dengan desain khusus yang 
telah mendapat persetujuan dari Sekretariat WTO dan souvenir di luar desain yang telah ditetapkan 
namun dilengkapi dengan logo KTM WTO. Untuk meningkatkan pelayanan perijinan perdagangan 
bagi dunia usaha, saat ini seluruh perijinan impor telah dapat diakses secara online melalui website 
INATRADE dengan menggunakan hak akses yang diintegrasikan ke dalam sistem NSW sehingga 
mampu meningkatkan proses kelancaran arus barang dan peningkatan daya saing.

Untuk meningkatkan pelayanan perijinan perdagangan bagi dunia usaha, saat ini seluruh perijinan 
impor telah dapat diakses secara online melalui website INATRADE dengan menggunakan hak 
akses yang diintegrasikan ke dalam sistem NSW sehingga mampu meningkatkan proses kelancaran 
arus barang dan peningkatan daya saing. Total perijinan perdagangan luar negeri yang telah dapat 
dilakukan melalui INATRADE (telah dapat dilakukan secara online) adalah 89 perizinan yaitu 53 
perizinan impor dan 36 perizinan ekspor. Waktu penyelesaian permohonan perijinan menjadi lebih 
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singkat dan tanpa dipungut biaya.Jika sebelumnya penyelesaian perijinan memakan waktu antara 
5-15 hari kerja kemudian setelah penerapan sistem ini waktu persetujuan permohonan perijinan 
menjadi sekitar 1-6 hari kerja.

Peningkatan manajemen layanan bagi para eksportir juga dilakukan dengan meningkatkan fasilitas 
pada Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di daerah, melalui sarana otomasi dan sistem 
elektronik. Dari keseluruhan 85 IPSKA yang ada, 28 IPSKA sudah menggunakan sistem otomasi 
dan saat ini sudah dapat terintegrasi dengan sisten INATRADE, sedangkan 57 IPSKA lainnya saat ini 
sudah dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA secara on-line melalui internet. Hal ini, selain 
meningkatkan pelayanan bagi para eksportir juga sesuai dengan komitmen Indonesia pada ASEAN 
Economic Community.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku ekspor untuk meningkatkan daya saing ekspor 
Indonesia, telah diselenggarakan beberapa kegiatan pengembangan produk di beberapa daerah 
seperti: (1) Pengembangan desain di Yogyakarta dan Malang; (2) Pengembangan merek di Solo, 
Surabaya dan Bandung; (3) Workshop food ingredients di Medan dan Surabaya; (4) Pengembangan 
disain produk rotan di Cirebon dan Sukoharjo; (5) Pengembangan produk buah-buahan di Bandung; 
(6) Pengembangan disain bambu di Yogyakarta; serta (7) Pengembangan produk fesyen berbasis 
pewarna alam di Klaten. Selain itu juga dilakukan sosialiasi hasil product intelligence untuk produk 
alas kaki, minyak atsiri, dairy product dan jewelry. Selanjutnya juga dilakukan kegiatan adaptasi 
produk bambu dan rotan di Yogyakarta dan Sukoharjo.

Dalam rangka pengelolaan impor, pemerintah melakukan tindakan yang bersifat defensif maupun 
ofensif. Strategi ofensif dilakukan dengan cara memantau impor maupun unfair trade terhadap 
produk tertentu yang dapat menyebabkan industri dalam negeri berpotensi terkena dampak 
kerugian yang serius dari impor tersebut. Sedangkan  strategi defensif dilakukan apabila industri 
dalam negeri terkena tuduhan trade remedies oleh negara lain.

Terkait dengan tindakan ofensif, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara yang terbanyak 
melakukan tuduhan trade remedies, posisi ke-12 sebagai negara yang terbanyak melakukan 
tuduhan anti-dumping, posisi ke-7 sebagai negara yang terbanyak melakukan tuduhan anti subsidi. 
Sedangkan, terkait dengan tindakan defensif,  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. 

Beberapa kasus terkait tindakan ofensif yang telah dilakukan penyelidikan antidumping antara lain: 
(1) Baja Canai Panas (Hot Rolled Coil) Sunset Review 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 (PET) yang berasal 
dari negara Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan dan Singapura.

Pada tahun 2013, Indonesia menjadi Ketua dan Tuan Rumah penyelenggaraan rangkaian pertemuan 
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dengan tema “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth”. 
Adapun tiga prioritas APEC 2013 yang diusung oleh Indonesia adalah:  (1) Attaining Bogor Goals, untuk 
mendorong komitmen para Pemimpin APEC dalam mewujudkan kawasan dengan perdagangan dan 
investasi yang lebih adil dan terbuka; (2) Achieving Sustainable Growth with Equity, untuk menegaskan 
bahwa upaya pertumbuhan ekonomi perlu didorong melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas yang menekankan pada aspek berkelanjutan, pemerataan hasil, serta memberikan 
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kesempatan seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi dan merasakan manfaatnya; dan (3) 
Promoting Connectivity, untuk meningkatkan keterhubungan kawasan APEC melalui tiga hal, yaitu: (1) 
Physical Connectivity (keterhubungan fisik); (2) Institutional Connectivity (keterhubungan institusi); dan 
(3) people-to-people connectivity (keterhubungan antar manusia). 

Pada tahun 2013 Indonesia juga berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi 
Tingkat Menteri ke-9 Negara-negara Anggota World Trade Organization (KTM-WTO) pada tanggal 3-7 
Desember 2013 di Nusa Dua Bali. KTM WTO ke-9 yang menghasilkan Paket Bali  (Bali Package) yang 
terdiri atas 3 (tiga) isu utama yaitu: (1) Fasilitasi Perdagangan; (2) Pertanian; dan (3) Pembangunan, 
termasuk isu-isu yang menjadi kepentingan negara kurang berkembang (Least Developed Countries/
LDCs). Semua negara anggota WTO menyambut baik atas keberhasilan Indonesia menghasilkan 
kesepakatan Paket Bali, karena Paket Bali menjadi pijakan yang sangat penting untuk menuju 
kesepakatan-kesepakatan berikutnya.

Perdagangan Dalam Negeri

Dari sisi produksi, sektor perdagangan menunjukkan peran yang sangat penting untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi; dengan kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada struktur 
PDB nasional yang menempati urutan ketiga setelah industri pengolahan dan pertanian. Walaupun 
masih lebih rendah dibanding tahun 2004, kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran 
terus mengalami peningkatan dari 13,3 persen pada tahun 2009 menjadi sebesar 14,6 persen pada 
triwulan II-2014.

Gambar 5.2
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2004, 2009-Triwulan II 2014

Sumber: BPS (diolah)

Selain itu, sejak tahun 2004, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan penyerap 
tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan 
perikanan. Pada bulan Februari 2014, lebih dari 25,8 juta tenaga kerja berpartisipasi dalam sektor 
ini. Dengan kata lain telah terjadi tambahan penyerapan lebih dari 1,7 juta tenaga dibanding bulan 
Agustus 2013.
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Gambar 5.3
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2004, 2009-2014

Sumber: BPS (diolah)
Catatan: *) terdiri dari Sektor Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air

Selain itu,  perkembangan kinerja logistik di Indonesia semakin baik dengan meningkatnya skor 
indikator Logistic Performance Index (LPI) Indonesia di tahun 2014 menjadi 3,08 dari 2,94 di tahun 
2012. Peningkatan skor tersebut juga kemudian memperbaiki peringkat Indonesia dalam LPI dari 
peringkat 59 menjadi peringkat 53.

Dalam mendukung stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri, pada tahun 2013, Pemerintah 
membangun 23 pasar tradisional percontohan, revitalisasi 89 pasar tradisional, dan membangun 
3 Pusat Distribusi Regional di Lampung Utara, Sulawesi Utara dan Mamuju Utara. Selain itu, 
Pemerintah juga melakukan pengembangan gudang, sistem resi gudang serta pasar lelang dalam 
rangka memberikan dukungan terhadap efisiensi jaringan distribusi dan logistik perdagangan.

Dalam rangka meningkatkan aktivitas perdagangan, Pemerintah telah memfasilitasi UKM mitra 
binaan melalui bimbingan teknis, promosi/pemasaran, kemitraan usaha, sarana dagang/sarana 
usaha produktif, sertifikasi, fasilitasi, pendaftaran serta akses jaringan pembiayaan. Pada tahun 
2013-2014, sebanyak 2.460 UMKM telah mendapatkan fasilitasi UKM mitra binaan dengan 
berbagai kegiatan antara lain bimbingan teknis, pemasaran, bantuan sarana, kemitraan dan aspek 
pembiayaan.

Dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan UU No. 7/2014 Tentang 
Perdagangan yang akan menjadi payung kebijakan bagi aturan-aturan sektor perdagangan baik 
perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Selain itu, dalam rangka menciptakan 
iklim usaha yang dapat mendorong wirausaha-wirausaha baru, telah diterbitkan Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) No. 07/M-DAG/PER/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam 
Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagai pelengkap peraturan waralaba 
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yang tertuang dalam Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dan 
Permendag No. 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern.   

Lebih lanjut, sampai dengan Mei 2014, telah disusun 11 peraturan di bidang standardisasi dan 
perlindungan konsumen yang antar lain meliputi: (1) Rancangan Peraturan Pelaksana UU No. 
7/2014 Tentang Perdagangan; (2) Permendag Tentang Perubahan Permendag tentang Kewajiban 
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang; (3) Rancangan Permendag tentang 
Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika 
dan Produk elektronika; (4) Rancangan Permendag tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
Kemetrologian; (5) Rancangan Permendag tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, 
dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran; (6) Rancangan 
Permendag tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal; (7) Rancangan Permendag 
tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal; 
(8) Rancangan Permendag tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 
(9) Rancangan Permendag tentang Tera dan Tera Ulang UTTP; (10) Rancangan Permendag tentang 
Pengawasan SNI Wajib; dan (11) Rancangan Permendag tentang Tata Cara Pengawasan Barang 
Beredar dan Jasa.

Terkait dengan perlindungan konsumen, pada triwulan I 2014 telah ditandatangani Keputusan 
Presiden (Kepres) untuk membentuk dua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baru. 
Dengan demikian, jumlah BPSK di seluruh Indonesia sampai dengan triwulan I 2014 adalah 124 
unit BPSK. Sementara itu, untuk meningkatkan tertib ukur, Pemerintah telah melakukan tera dan 
tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), dimana sampai dengan 
triwulan I 2014 adalah sebanyak 1.204.522 unit. 

5.4 Meningkatkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

5.4.1 Kebijakan

Pembangunan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 
mancanegara dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara. Untuk itu strategi pembangunan 
kepariwisataan adalah: (1) Pengembangan industri pariwisata; (2) Pengembangan destinasi 
pariwisata; (3) Pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata; dan (4) Pengembangan sumber 
daya pariwisata. Pelaksanaan kebijakan merujuk pada rencana yang digariskan dalam PP No. 50/2011 
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Rencana induk 
ini memuat pembangunan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), 50 Destinasi 
Pariwisata Nasional (DPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 
seluruh Indonesia.

Arah kebijakan ekonomi kreatif yang digariskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2009 
Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yakni 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 di 27 K/L. Oleh karena 
itu koordinasi antar pelaku pembina ekonomi kreatif menjadi inti dari kebijakan pengembangan 
ekonomi kreatif. 
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5.4.2 Capaian  

Kepariwisataan

Sejak tahun 2004 sampai dengan 2013, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa yang 
diperoleh dari sektor pariwisata cenderung meningkat walaupun terdapat fluktuasi pada tahun-
tahun tertentu akibat adanya faktor-faktor eksternal. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan 
kunjungan wisatawan mancanegara adalah sebesar 7,27 persen dengan posisi jumlah wisatawan 
mancanegara selama tahun 2013 mencapai 8.802.129 orang. Adapun pada periode yang sama, 
perolehan devisa tumbuh sebesar 10,23 persen per tahun dengan posisi perolehan devisa pariwisata 
pada tahun 2013 mencapai USD10.054 juta (Gambar 5.4).

Sejalan dengan pola pertumbuhan wisatawan mancanegara, jumlah perjalanan dan pengeluaran 
wisatawan nusantara juga cenderung meningkat. Pada periode 2004 sampai dengan 2013, jumlah 
perjalanan wisatawan nusantara meningkat sebesar 45,2 juta atau rata-rata pertumbuhan 2,26 
persen. Namun di sisi lain, jumlah pengeluaran wisatawan nusantara meningkat sebesar Rp.104,62 
triliun atau sebesar 10,51 persen per tahun. Pola ini menunjukkan bahwa pengeluaran wisatawan 
nusantara meningkat dengan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah perjalanan 
wisatawan nusantara. Hal ini disebabkan oleh turut meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat 
Indonesia dan meningkatnya belanja pariwisata masyarakat untuk produk maupun jasa pariwisata 
dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Tren positif ini perlu terus ditingkatkan dengan mendorong 
serta menggali potensi-potensi produk dan jasa pariwisata dan dukungan untuk menjaga daya beli 
masyarakat. 

Gambar 5.4
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Devisa yang Diperoleh

Tahun 2004-2013

Sumber: Kementerian Parekraf
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Kondisi dan potensi perhotelan nasional terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga 
tahun 2013. Hotel berbintang pada tahun 2013 berjumlah 1.778 buah, dan akomodasi non-bintang 
jauh lebih banyak, yaitu sekitar 14.907 buah. Hunian kamar juga terus mengalami peningkatan. 
Hunian yang mencapai lebih dari 50 persen menunjukkan bahwa preferensi wisatawan untuk 
datang dan menginap lebih dari satu hari semakin besar. Hal ini perlu terus dipertahankan bahkan            
ditingkatkan.

Gambar 5.5
Jumlah Perjalanan dan Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Tahun 2004 - 2013

Sumber: Kementerian Parekraf

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat juga sangat penting, terutama dalam  menghadapi 
MEA 2015. Sejauh ini, sejak tahun 2007-2013, baru ada 58.627 tenaga kerja yang bersertifikat. 
Sejauh ini, pada tahun 2013 pekerja yang paling banyak memiliki sertifikasi adalah hotel dan restoran 
(4.650 orang), spa (1.200 orang), kepemanduan wisata (1.200), dan jasa boga (1.200). Untuk bidang 
lainnya seperti biro perjalanan wisata, mice, kepemanduan ekowisata, arung jeram, wisata selam 
dan museum masih sangat sedikit. Fokus untuk peningkatan pekerja yang memiliki sertifikat sangat 
penting agar nantinya ketika MEA telah dimulai, sektor pariwisata Indonesia tidak memiliki kesulitan 
yang berarti dalam menyesuaikan diri.

Sementara itu, capaian nilai investasi sektor pariwisata mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 nilai 
investasi sektor pariwisata PMA sebesar USD306,5 juta dan PMDN sebesar  USD35,7 juta. Investasi 
terbesar dalam periode tahun 2009-2013 terjadi pada tahun 2012 dimana nilai investasi PMA 
sebesar USD768 juta dan PMDN USD101.50 juta. Pada tahun 2013 realisasi nilai investasi PMA 
mengalami penurunan dibanding tahun 2012 yaitu sebesar USD462,47 juta, sedangkan PMDN  
meningkat menjadi USD140,28 juta. Investasi tahun 2014 menunjukkan tren yang cerah, dimana 
pada kwartal I meningkat secara signifikan, jumlah investasi PMA sebesar USD13,17 juta pada tahun 
2013 menjadi USD117.24 juta pada tahun 2014, meningkat hampir 400 persen. Sedangkan realisasi 
investasi PMDN pada kwartal I tahun 2013 sebesar USD5,34 juta menjadi sebesar USD12,89 juta 
pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan 241,39 persen.
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Tabel 5.8
Perkembangan Investasi Pariwisata

Tahun 2009-2014 (Juta USD)

Investasi
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

PMA 306,50 346,40 242,20 768,30 462,47 117,24

PMDN 35,70 39,00 39,40 101,50 140,18 12,89

TOTAL 342,20 385,40 279,80 869,80 602,65 130,13
Sumber: Kementerian Parekraf, *) s.d. kuartal I

 

Ekonomi Kreatif

Nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Pada tahun 2012 mengalami perlambatan namun pada tahun 2013 kembali 
mengalami peningkatan. Sektor ekonomi kreatif tumbuh 5,76 persen atau di atas laju pertumbuhan 
ekonomi nasional sebesar 5,74 persen. Tahun 2013 kontribusi ekonomi kreatif terhadap 
perekonomian nasional mencapai Rp.641,8 triliun atau sebesar 7 persen dari PDB. Subsektor 
kuliner, fesyen, dan kerajinan, berkontribusi 75,2 persen dari total PDB ekonomi kreatif, yaitu: 32,5 
persen; 28,4 persen; 14,5 persen, dan subsektor layanan komputer dan piranti lunak (teknologi 
informasi), arsitektur, dan periklanan tumbuh lebih besar dari 8 persen pada tahun 2013. Untuk 
lebih rinci lihat Tabel 5.9

Tahun 2013, sektor ekonomi kreatif menyerap 11,9 juta tenaga kerja  atau sebesar 10,7 persen dan 
merupakan sektor terbesar ke-4 yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Subsektor 
kuliner, fesyen, dan kerajinan, berkontribusi 90 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi 
kreatif, yaitu: 31,5 persen; 32,3 persen; 26,19 persen, dan subsektor  periklanan; film, video, dan 
fotografi,  tumbuh lebih besar dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja nasional, yaitu sebesar  
2,7 persen dan 2 persen. 

Di subsektor perfilman, prospek industri semakin menunjukkan kondisi positif. Produksi film empat 
tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Berturut-turut jumlah produksi film dari 2010 sampai 
2013 sebanyak 77,82,90 dan 105 judul. Delapan judul mampu meraih penonton di atas satu juta 
orang. Bahkan film Habibie dan Ainun mencapai 4,48 juta penonton. Antusiasme produsen film 
asing membuat film di Indonesia juga mengalami peningkatan. Berturut-turut dari tahun 2010 
sampai 2013 jumlah film asing yang diproduksi di Indonesia sebanyak 111, 112, 129 dan 155 judul 
film. Indonesia semakin menarik menjadi lokasi pengambilan gambar film. Dilain pihak jumlah 
bioskop terus meningkat, yang pada tahun 2014 sudah mencapai 879 layar.
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Tabel 5.9
Perkembangan Ekonomi Kreatif 

Tahun 2011-2013

U r a i a n
Share (%) Pertumbuhan (%)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1 Periklanan 0.55 0.55 0.58 9.73 6.42 8.01

2 Arsitektur 1.98 1.99 2.01 8.74 5.80 8.04

3 Pasar Barang Seni 0.30 0.30 0.31 6.84 2.74 4.07

4 Kerajinan 15.09 14.55 14.44 3.51 1.91 6.38

5 Desain 3.99 3.84 3.90 2.51 1.46 4.05

6 Fesyen 27.99 28.43 28.29 7.20 5.67 6.44

7 Film, Video, dan Fotografi 1.23 1.28 1.31 7.74 6.82 6.27

8 Permainan Interaktif 0.74 0.73 0.75 5.65 5.21 6.34

9 Musik 0.85 0.83 0.82 3.25 2.34 4.37

10 Seni Pertunjukan 0.40 0.40 0.40 2.72 2.98 6.8;9

11 Penerbitan & Percetakan 8.30 8.28 8.11 0.68 3.60 3.39

12 Teknologi Informasi 1.53 1.62 1.57 8.76 9.44 8.24

13 Radio dan Televisi 2.97 3.03 3.17 0.68 6.44 6.82

14 Riset dan Pengembangan 1.89 1.91 1.84 8.76 6.26 7.44

15 Kuliner 32.20 32.27 32.51 4.16 4.22 5.18

Ekraf Berbasis Seni dan Budaya (EKSB) 50.06 49.63 49.78 4.06 3.60 5.53

Ekraf Berbasis Media Disain dan Iptek (EKMDI) 49.94 50.37 50.22 5.79 5.15 5.94

Ekonomi Kreatif 100 100 100 5.02 4.47 5.76
Sumber: Kementerian Parekraf

Untuk membangkitkan ekonomi kreatif di Indonesia, sejak tahun 2007 dilaksanakan Pekan Produk 
Kreatif Indonesia (PPKI) yang secara garis besar perkembangan adalah sebagai berikut:

2007 Dengan tema “Bunga Rampai Produk Budaya Indonesia untuk Dunia”, sebagai awal 
dukungan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif;

2008 Dengan tema “Warisan Budaya Bangsa Inspirasi Kebangkitan Ekonomi Kreatif Indonesia”, 
Peluncuran Cetak Biru Ekonomi Kreatif Indonesia;

2009 Dengan tema “Menjadikan Budaya dan Teknologi Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi 
Kreatif Indonesia”, Tahun Indonesia Kreatif;

2010 Dengan tema “Eksplorasi Budaya Nusantara Melalui Keanekaragaman kreatifitas 
Pemuda untuk Mendukung Kebangkitan Ekonomi Kreatif Indonesia”, Peluncuran Portal 
indonesiakreatif.net
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2011 Dengan tema “Indonesia Kreatif, Indonesia Mandiri”, Panggung Indonesia Kreatif dengan 
bekerjasama dan berkolaborasi dari lebih dari 20 komunitas kreatif dan lebih dari 100 
pelaku kreatif;

2012 Dengan tema “Yang Muda Yang Kreatif”, Dilaksanakan pada 21-25 November 2013 dengan 
133 aktivitas , 78  ribu pengunjung, 200 pengisi acara, mendapatkan apresiasi sebagai  
ajang kreatif anak muda;

2013 Dengan tema “Yang Kreatif Yang Berdaya Saing”, dilaksanakan pada 27 November – 1 
Desember 2013 dengan tujuan: (1) Menguatnya creative wave di Indonesia; (2) Meluasnya 
creative network; dan (3) Tumbuhnya creative talent dan creative-preneurships.

SDM Pariwisata
Pengembangan SDM Pariwisata Nasional dilaksanakan guna menyongsong MEA pada tahun 2015. 
Untuk itu telah disepakati ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals (ACCSTP) 
sebagai standar yang berlaku di semua negara anggota ASEAN. Indonesia telah mendorong ACCSTP  
tersebut berbasis dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Dengan demikian, 
para profesional yang telah memenuhi SKKNI melalui kegiatan sertifikasi kompetensi, akan dapat 
berkiprah dan bersaing di kawasan ASEAN. Sampai dengan saat ini SDM pariwisata yang telah 
mendapatkan sertifikasi di bidangnya berjumlah 58.627, di atas target 50.000 orang di tahun 2014.

Selama tahun 2012 telah melaksanakan sertifikasi kompetensi kepada 21.500 orang tenaga kerja 
pariwisata di 33 provinsi yang  dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Pariwisata 
dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).  Juga  telah dilaksanakan pembekalan SDM pariwisata 
dan ekonomi kreatif kepada 3.490 orang sampai 2014. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan 
Tinggi Kepariwisataan  yang ada di Bandung, Nusa Dua Bali, Medan, dan Makasar sampai tahun 
2014 telah meluluskan 3.267 orang untuk program D2 sampai D4. Dalam rangka meningkatkan 
kualitas pendidikan pariwisata telah dilakukan kerjasama dengan The American Hotel and Lodging 
Education Institute (AHLEI) dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung. Dengan dimulainya 
kerjasama tersebut, STP Bandung menjadi Global Academic Partner (GAP) dari AHLEI dan berhak 
menyandang status Academic License dari seluruh produk pembelajaran yang dimiliki oleh AHLEI. 
Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung juga telah terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan UNWTO 
TedQual Regional Events in Asia & The Pacific 2012. 

Disamping itu, pada tahun 2012 telah dilaksanakan Job Fair of Tourism and Hospitality 2012 yang 
bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan pariwisata yang membuka lowongan kerja dengan para 
pencari kerja, baik lulusan STP maupun dari kampus lainnya. Dalam rangkaian Job Fair tersebut, 
juga telah ditandatangani nota kesepahaman antara STP Nusa Dua Bali dengan JobsDB.com (sebuah 
perusahaan online yang menjembatani penyedia lowongan kerja dengan para pencari kerja). Dari 
job fair yang dilaksanakan di empat UPT pendidikan tinggi pariwisata, berhasil diserap sekitar 1.216 
pekerja.
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5.5 Meningkatkan Daya Saing Ketenagakerjaan

5.5.1 Kebijakan

Pertumbuhan perekonomian yang baik telah berhasil meningkatkan lapangan kerja. Antara tahun 
2009-2014, jumlah lapangan kerja bertambah sebanyak 13,3 juta orang. Dengan peningkatan 
jumlah angkatan kerja yang sebesar 11,6 juta, maka jumlah penganggur menurun sebanyak 2,1 
juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka yang menurun dari 8,1 persen (2009) menjadi 
5,7 persen pada tahun 2014 (Tabel 5.10). Dalam kurun waktu tersebut, terjadi perpindahan 
pekerja dari lapangan kerja informal ke formal, sehingga proporsi pekerja formal meningkat. Pada 
Februari 2014, pekerja dalam lapangan kerja formal mencapai 40,2 persen dari seluruh  jumlah 
pekerja (47,5 juta orang) dibandingkan dengan pada 2009 yang hanya 30,5 persen  atau 31,8 juta.

Tabel 5.10
Perkembangan Angkatan Kerja, Bekerja dan Penganggur, 

Tahun 2004, 2009-2014

No. Uraian Satuan
Tahun Perubahan

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013-
2014

2009-
2014

1. Angkatan kerja Juta 104,0 113,7 116,0 119,4 122,7 123,6 125,3 1,7 11,6
2. Bekerja Juta 93,7 104,9 107,4 111,3 115,1 116,4 118,2 1,7 13,3

- Formal
- Informal

Persen
Persen

30,3
69,7

30,5
69,5

31,4
68,6

34,3
65,7

37,0
63,0

39,7
60,3

40,2
59,8

- Pertanian
- Industri
- Konstruksi
- Perdagangan
- Transportasi
- Keuangan
- Jasa 

Kemasyarakatan
- Lainnya*)

Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen
Persen

Persen

43,3
11,8

4,8
20,4

5,8
1,2

11,2

     1,3

41,2
12,1

4,4
20,9

5,7
1,4

13,0

1,3

39,9
12,2

4,5
20,7

5,4
1,5

14,5

1,3

38,2
12,3

5,0
20,9

5,0
1,9

15,3

1,4

36,8
12,5

5,4
21,3

4,6
2,4

15,4

1,7

35,0
13,0

6,0
21,7

4,7
2,6

15,4

1,6

34,6
13,0

6,1
21,8

4,5
2,7

15,6

1,6
3. Penganggur Juta 10,3 9,3 8,6 8,1 7,7 7,2 7,2 -0,05 -2,1

4. TPT Persen 9,9 8,1 7,4 6,8 6,2 5,8 5,7

Sumber:  Sakernas (BPS)
Catatan:  Februari 2012-Februari 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang Proyeksi Penduduk yang 

digunakan pada Februari 2014
 *) Lapangan pekerjaan utama lainnya terdiri dari sektor Pertambangan dan Listrik, Gas, dan Air.

Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan 
produktivitas pekerja dalam RPJMN 2004-2009 adalah: (1) Menciptakan fleksibilitas pasar 
kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, 
outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan 
yang berlebihan; (2) Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi dengan menciptakan iklim 
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usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi; (3) Meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta 
memperbaiki pelayanan kesehatan; (4) Memperbarui program-program perluasan kesempatan 
kerja yang dilakukan oleh pemerintah; (5) Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan 
dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal; dan (6) 
Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya 
informasi pasar kerja serta membentuk bursa kerja. Selanjutnya, kebijakan ketenagakerjaan dalam 
RPJMN 2010-2014 difokuskan pada peningkatan daya saing ketenagakerjaan. Strategi pembangunan 
daya saing ketenagakerjaan dari sisi permintaan adalah memperbaiki tempat kerja dengan 
mendorong investasi padat pekerja, mengurangi hambatan dalam pasar kerja dan mewujudkan 
pasar kerja yang mampu beradaptasi tanpa gejolak. Dari sisi penawaran, strategi yang dilaksanakan 
adalah memperlancar jalannya pasar kerja dengan mempermudah peningkatan keterampilan untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperoleh akses informasi kerja dan lowongan kerja. 
Untuk melaksanakan strategi peningkatan daya saing ketenagakerjaan tersebut, terdapat tiga fokus 
prioritas yang dijalankan, yaitu:  

(1) Peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi tenaga kerja, dengan upaya utama 
menyusun standar baku lembaga pelatihan, mengembangkan prosedur pengembangan 
sertifikasi kompetensi, menyusun panduan pengelolaan lembaga pelatihan, menyempurnakan 
aturan terkait sertifikasi, harmonisasi regulasi standardisasi dan kerangka kualifikasi nasional 
pendidikan dan pelatihan, menyempurnakan pelaksanaan uji kompetensi, serta meningkatkan 
jumlah dan kapasitas asesor kompetensi; 

(2) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial, yang bertujuan untuk 
mengurangi hambatan dalam perkembangan pasar kerja. Upaya yang dilakukan terkait kebijakan 
tersebut adalah menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan yang mendorong terciptanya 
iklim yang kondusif bagi penciptaan kesempatan kerja dan menjaga keharmonisan hubungan 
antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan dapat tercipta 
kesempatan kerja yang seluas-luasnya baik bagi angkatan kerja baru maupun bagi tenaga kerja 
yang berpindah dari lapangan kerja informal ke lapangan kerja formal, yaitu lapangan kerja yang 
lebih produktif dan memberikan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik;

(3) Peningkatan fasilitasi dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja, antara lain 
adalah meningkatkan fasilitasi dan perlindungan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja, 
mendekatkan pelayanan TKI ke masyarakat dengan membangun pos pelayanan TKI di tingkat 
kecamatan, dan mendelegasikan kewenangan pelayanan penempatan calon TKI kepada 
pemerintah daerah. Upaya lainnya adalah meningkatkan pelayanan kepada TKI bermasalah 
secara terintegrasi dan membangun pusat pengaduan (crisis center), meningkatkan kompetensi 
calon TKI agar sesuai permintaan pasar, membangun dan menerapkan aplikasi sistem online 
untuk memastikan sinkronisasi dan validitas data TKI, memperkuat fungsi perwakilan RI di luar 
negeri, dan mendorong penggunaan fasilitas skim kredit bagi calon TKI.

5.5.2 Capaian 

Peningkatan produktivitas tenaga kerja berkorelasi erat dengan peningkatan kualitas tenaga kerja 
melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi. Untuk mendorong hal tersebut, dibentuk Badan 
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Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui PP No. 23/2004 yang bertujuan untuk menjamin mutu 
kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi melalui proses 
sertifikasi. Upaya tersebut diikuti dengan dikeluarkannya PP No. 31/2006 tentang Sistem Pelatihan 
Kerja Nasional yang menegaskan prinsip-prinsip pelatihan kerja yang berorientasi pada kebutuhan 
pasar kerja. Pemerintah juga berupaya memperkuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) melalui Perpres No. 8/2012, dengan tujuan untuk mewujudkan penjenjangan profesi dan 
penyetaraan sistem pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja. Peraturan-peraturan ini 
menjadi landasan dalam mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi keterbukaan pasar.

Iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis memiliki andil dalam 
menentukan keberlangsungan usaha. Pada tahun 2004, sejalan dengan mulai berlakunya UU No. 
13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah berupaya mendorong perbaikan-perbaikan regulasi 
untuk menjaga iklim investasi tumbuh baik namun perlindungan pekerja dapat dipenuhi. Sejalan 
dengan hal tersebut, dikeluarkan Inpres No. 3/2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim 
Investasi yang di dalamnya termasuk perbaikan iklim ketenagakerjaan.

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

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

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

Semakin besarnya minat tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri mendorong dikeluarkannya 
Inpres No. 6/2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI yang 
berisikan langkah-langkah afirmatif Pemerintah untuk lebih menjamin perlindungan TKI. Pada tahun 
yang sama dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dengan Perpres 
No. 81/2006. Pemerintah secara terus-menerus berupaya keras untuk memberikan perlindungan 
kepada TKI. Negara Arab Saudi menjadi salah satu negara tujuan TKI terbesar dan permasalahan 
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TKI pun sangat beragam di negara tersebut. Mulai 1 Agustus 2011, Pemerintah mengeluarkan 
moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi sampai Arab Saudi dapat menjamin perlindungan bagi 
pekerja migran sektor domestik di negaranya. Sebagai tindak lanjut dan untuk memastikan bahwa 
permasalahan-permasalahan tersebut cepat terselesaikan, maka Pemerintah membentuk satuan 
tugas melalui dua peraturan yaitu Keppres No. 15/2011 Tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Keppres No. 17/2011 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus 
Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati, yang 
diperbarui dengan Keppres No. 8/2012. Pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 45/2013 
Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan 
upaya pemulangan TKI yang jumlahnya besar. Selain langkah-langkah tersebut, pada awal Januari 
2013 juga telah diterbitkan tiga peraturan pemerintah yang lebih memberikan penekanan pada 
aspek perlindungan, sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 39/2004.



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 V-27

Tabel 5.11
Pencapaian Penting Bidang Ketenagakerjaan

Tahun 2004-2009 dan 2010-2014

Fokus Prioritas 2004-2009 2010-2014

1. Peningkatan 
Kualitas dan 
Pengembangan 
Kompetensi 
Tenaga Kerja

•	 Pembentukan Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi 
(BNSP) melalui PP No. 
23/2004 

•	 PP No. 31/2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja 
Nasional 

•	 Perpres No. 8/2012 Tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) 

2. Perbaikan Iklim 
Ketenagakerjaan 
dan Penguatan 
Hubungan 
Industrial

•	 Inpres No. 3/2006 Tentang 
Paket Kebijakan Perbaikan 
Iklim Investasi, yang di 
dalamnya termasuk Paket 
Ketenagakerjaan

•	 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 27/2011 
yang mengabulkan uji materi beberapa pasal 
UU No. 13/2003 terkait perjanjian kerja waktu 
tertentu 

•	 Inpres No. 9/2013 Tentang Kebijakan Penetapan 
Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan 
Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

3. Peningkatan 
Fasilitasi dan 
Perlindungan 
untuk 
Mendukung 
Mobilitas Tenaga 
Kerja

•	 Inpres No. 6/2006 tentang 
Kebijakan Reformasi 
Sistem Penempatan dan 
Perlindungan TKI

•	 Pembentukan Badan 
Nasional Penempatan dan 
Perlindungan TKI (BNP2TKI) 
dengan Perpres No. 81/2006

•	 Agustus 2011: Moratorium pengiriman TKI ke 
Arab Saudi

•	 Pembentukan Tim Terpadu Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri melalui Keppres 
No. 15/2011 

•	 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kasus 
Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati 
melalui Keppres No. 17 Tahun 2011, yang 
diperbarui dengan Keppres No. 8/2012

•	 Pengesahan (ratifikasi) Konvensi Internasional 
Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh 
Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 
melalui UU No. 6/2012

•	 Peraturan pelaksanaan UU No. 39/2004: PP No. 
3/2013, No. 4/2013, dan No. 5/2013

•	 Perpres No. 45/2013 Tentang Koordinasi 
Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

•	 Maret 2014: Pemerintah Indonesia 
menandatangani nota kesepahaman atau 
MoU dengan Pemerintah Arab Saudi tentang 
Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor 
Domestik

Sumber : Bappenas, 2014

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk memberikan kepastian perlindungan TKI selama 
bekerja di luar negeri. Pada Maret 2014, Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman 
dengan Pemerintah Arab Saudi tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Domestik. Nota 
kesepahaman ini merupakan terobosan besar yang menunjukkan komitmen kedua negara untuk 
memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi pengguna TKI maupun bagi TKI itu 
sendiri.
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5.6 Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM

5.6.1 Kebijakan 

Kebijakan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) diarahkan untuk 
mendukung upaya-upaya peningkatan daya saing KUMKM dalam perekonomian dan pembangunan 
yang berkeadilan. Amanat tersebut dilaksanakan melalui penataan peraturan perundang-undangan, 
peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM, pengembangan produk dan pemasaran bagi 
KUMKM, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) KUMKM, peningkatan akses KUMKM 
kepada sumberdaya produktif, serta penguatan kelembagaan dan revitalisasi koperasi.

5.6.2 Capaian

Peran dan kontribusi koperasi dapat dilihat dari perbaikan usaha dan kelembagaannya. Volume usaha 
koperasi pada tahun 2009 meningkat sebesar 118,0 persen dari tahun 2004. Sedangkan volume 
usaha koperasi tahun 2013 meningkat sebesar 52,9 persen dari tahun 2009 dan 5,4 persen dari 
tahun 2012, atau mencapai Rp.125 triliun.  Sementara itu, sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan 
indikator kemanfaatan koperasi bagi anggotanya juga meningkat sebesar 67,6 persen pada periode 
tahun 2004-2009 dan 53,0 persen pada periode tahun 2009-2013. Sedangkan peningkatan dari 
tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 21,8 persen menjadi Rp.8.118 miliar.

Perkembangan usaha koperasi pada tahun 2013 didukung oleh peningkatan jumlah koperasi 
sebesar 19,5 persen dan jumlah anggota  sebesar 20,6 persen dari tahun 2009. Sementara itu, 
bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2012, jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi 
masing-masing meningkat sebesar 4,8 persen dan 4,1 persen.  Sampai akhir tahun 2013, jumlah 
unit koperasi mencapai 203.701 unit, dengan jumlah anggota koperasi mencapai 35,2 juta orang. 
Demikian pula, penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga meningkat sehingga sampai akhir 2013 
mencapai 473.603 orang. Namun, proporsi koperasi aktif dan koperasi aktif yang menjalankan Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) turun dari tahun sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan koperasi, peran UMKM juga terus meningkat. Jumlah unit UMKM 
dan jumlah tenaga kerja UMKM meningkat pada periode 2004-2009 sebesar 17,8 persen dan 
19,6 persen dan pada periode 2009-2013 sebesar 9,7 persen dan 18,6 persen. Data terkini (2013) 
menunjukkan usaha mikro masih mendominasi struktur UMKM baik dari sisi populasi unit usaha 
(98,7 persen) maupun jumlah tenaga kerja (88,75 persen).
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Tabel 5.12
Perkembangan Koperasi  

Tahun 2009-2013

No. Indikator 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Koperasi 130.730 170.411 177.482 194.295 203.701

a. Jumlah Koperasi Aktif 93.402 120.473 124.855 139.321 143.117

b. Persentase (%) 71,45 70,70 70,35 71,71 70,26

2 Anggota Koperasi Aktif 

(Ribu Orang)

27.523 29.240 30.461 33.869 35.258

3 Koperasi Telah RAT 

a. Jumlah Koperasi RAT 46.310 58.534 55.818 65.986 67.672

b. Persentase (%) 49,58 48,59 44,71 47,36 47,28

4 Modal (Rp. Miliar)

a. Modal Sendiri 11.989 28.349 30.656 51.422 89.536

b. Modal Luar 16.897 31.504 31.409 51.403 80.840

5 Volume Usaha (Rp.Miliar) 37.649 82.099 76.822 119.182 125.584

6 Sisa Hasil Usaha (SHU) 
(Rp.Miliar)

3.164 5.304 5.622 6.661 8.118

7 Tenaga Kerja (Orang) 288.589 357.330 358.768 429.678 473.603
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014)

Sumbangan UMKM terhadap pembentukan PDB nasional pada tahun 2012 (harga berlaku) tercatat 
sebesar 59,1 persen, sehingga produktivitas UMKM pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 86,1 juta/
unit. Pertumbuhan nilai ekspor non migas UMKM pada periode 2004-2009 sebesar 69,8 persen dan 
pada periode 2009-2012 sebesar 2,7 persen. Pelambatan pertumbuhan ekspor UMKM utamanya 
diakibatkan adanya penurunan ekspor UMKM antara tahun 2011-2012 sebesar 11,1 persen. 
Pembentukan modal tetap (investasi) UMKM pada periode tahun 2004-2009 tumbuh sebesar 45,0 
persen dan pada periode tahun 2009-2012 tumbuh sebesar 34,1 persen. 

Hasil-hasil dari upaya peningkatan daya saing KUMKM juga ditunjukkan dari pencapaian beberapa 
kegiatan utama, diantaranya: (1) Revitalisasi 467 unit pasar tradisional yang dikelola koperasi dan 
tersebar di 33 provinsi; (2) Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di 21 lokasi 
yang akan menjadi pusat solusi KUMKM di wilayahnya; (3) Pengembangan konsep serta ujicoba 
sistem informasi konsolidasi kargo UKM ekspor di Tanjung Perak; (4) Pengembangan  kemitraan, 
termasuk kemitraan investasi bagi KUMKM serta pemberian fasilitasi kemitraan investasi; serta 
(5) Pengembangan 1.309 Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) yang menjadi wadah bagi 
pengkaderan siswa-siswa di lembaga-lembaga pendidikan di perdesaan sebagai calon-calon 
wirausaha baru yang memiliki  keterampilan teknis dan pengetahuan kewirausahaan yang memadai.
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Tabel 5.13
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tahun 2004, 2009 - 2013

No. Indikator 2004* 2009 2010 2011 2012 2013**

1 UMKM (Ribu Unit) 44.777 52.765 53.823 55.206 56.534 57.895

a. Usaha Mikro - 52.177 53.207 54.559 55.856 57.189

b. Usaha Kecil 44.684 546 573 602 629 654

c. Usaha Menengah 93 41 42 44 48 52

2 Tenaga Kerja (Ribu Orang) 80.446 96.211 99.401 101.722 107.657 114.144

a. Usaha Mikro - 90.013 93.014 94.957 99.859 104.624

b. Usaha Kecil 76.415 3.521 3.627 3.919 4.535 5.570

c. Usaha Menengah 4.030 2.678 2.759 2.844 3.262 3.949

3 PDB *** Non Migas (Rp.Triliun) 922,5 1.212,6 1.282,5 1.369,3 1.451,5 -

a. Usaha Mikro - 682,3 719,0 761,2 790,8 -

b. Usaha Kecil 650,28 224,3 239,1 261,3 294,3 -

c. Usaha Menengah 272,67 306,0 324,4 346,7 366,4 -

4 Ekspor Non Migas (Rp.Miliar) 95.548 162.254 175.894 187.441 166.626 -

a. Usaha Mikro - 14.375 16.687 17.249 15.235 -

b. Usaha Kecil 24.408 36.840 38.001 39.311 32.508 -

c. Usaha Menengah 71.140 111.040 121.206 130.880 118.882 -

5 Investasi ** (Rp.Miliar) 154.381 223.918 247.489 260.934 300.176 -

a. Usaha Mikro - 36.694 42.230 42.351 44.711 -

b. Usaha Kecil 71.789 85.714 93.857 94.779 104.726 -

c. Usaha Menengah 82.592 101.509 111.402 123.804 150.738 -

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2013)
Catatan:  
*) Data Usaha Mikro pada tahun 2004 masih digabung dengan data Usaha Kecil. Data 2009-2013 telah disesuaikan
 dengan UU No. 20/2008 Tentang UMKM.
**)  BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM belum mengeluarkan data PDB, ekspor, dan nilai investasi  pada tahun 2013.
***)  Berdasarkan harga konstan tahun 2000

5.7 Membangun Iklim Investasi yang Kondusif

5.7.1 Kebijakan 

Arah kebijakan investasi pada RPJMN 2010-2014 adalah memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha, 
yang dilakukan melalui: (1) Perbaikan kepastian hukum melalui reformasi regulasi secara bertahap 
di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan; (2) 
Penyederhanaan prosedur melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 
secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pembatalan perda bermasalah 
dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat 
Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan (3) Pengembangan KEK di lima lokasi melalui skema kerjasama 
pemerintah swasta (Public Private Partnership).
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5.7.2 Capaian 

Investasi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam jangka panjang akan 
memberikan efek pengganda yang besar bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan investasi 
didorong dengan  memperbaiki iklim investasi agar lebih kondusif dan berdaya saing, sehingga 
meningkatkan daya tarik investasi dan kepercayaan dunia usaha baik dalam dan luar negeri, dimana 
hal ini tercermin dari berbagai survei. Terjaganya stabilitas ekonomi dengan pengelolaan kebijakan 
makro yang hati-hati (prudent), terjaganya stabilitas politik dan keamanan, berkembangnya pasar 
domestik dan kelas menengah,  peningkatan kepastian hukum, serta upaya membangun komunikasi 
yang baik dengan lembaga pemeringkat internasional telah berhasil meningkatkan peringkat utang 
Indonesia.

Japan Credit Rating (JCR) Agency merupakan lembaga pemeringkat internasional pertama yang 
memberikan peringkat investment grade (BBB) pada Juli 2010, kemudian disusul oleh Fitch pada Desember 
2011, Moodys pada Januari 2012 dan  R&I (Rating and Investment Information) pada Oktober 2012.

Tabel 5.14
Perkembangan Peringkat Utang Indonesia

 

Lembaga Pemeringkat 2004 2005-2009 2010-2013

Japan Credit Rating Agency. Ltd (JCR) B+ BB+ BBB-
Fitch Rating B+ BB BBB-
Moody’s Investor Service B3 Ba2 Baa3
R & I B B+ BBB-
Standard & Poor B+ BB- B+

Sumber :  Japan Credit Rating Agency. Ltd (JCR), Fitch Rating, Moody’s Investor Service, R&I, dan Standard & Poor (diolah)
Keterangan:
B             : Rentan terhadap bisnis yang merugikan
BB, Ba    : Kurang rentan dalam jangka pendek, namun menghadapi ketidakpastian
BBB, Ba  : Investment grade

Survei yang dilakukan JBIC (Japan Bank  for International Cooperation) pada tahun 2013 terhadap 
613 perusahaan multinasional Jepang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara 
tujuan investasi utama perusahaan multinasional Jepang, dimana pada tahun 2004 Indonesia 
berada pada peringkat ke-7 dan pada tahun 2009 berada di peringkat ke-8.

Sementara itu, Indeks Daya Saing Indonesia (berdasarkan laporan Global Competitiveness Report) 
mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014, yang mencapai posisi ke-38 dari yang sebelumnya 
berada pada posisi ke-50.



BAB V
Ekonomi

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014V-32

Gambar 5.6
Peringkat Negara Tujuan Investasi dari Perusahaan Jepang

Tahun 2004-2013

	  Sumber: JBIC Survei, 2013
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Kotak 5.1
 Daya Saing

Indeks Daya Saing (Global Competitiveness Index) Indonesia berdasarkan laporan Global 
Competitiveness Report mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014, yang peringkatnya 
mencapai posisi ke-38 dari yang sebelumnya berada pada posisi ke-50. Pilar Daya Saing bedasarkan 
laporan tersebut terdiri atas 12 pilar, dimana  Indonesia mengalami kenaikan di hampir  setiap 
pilar Daya Saing  pada tahun 2012-2013.

 

Sumber: Direktorat PIKEI, Bappenas, 2014.

Sementara itu, Kondisi bisnis di Indonesia dinilai masih belum cukup bersaing dibandingkan 
dengan negara-negara lain terutama dengan negara dalam satu kawasan ASEAN. Berdasarkan 
laporan “Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises″ 
Bank Dunia, Indonesia di antara negara-negara ASEAN berada pada urutan ketujuh atau berada 
di bawah Singapura (1), Malaysia (6), Thailand (18), Brunei Darussalam (59), Vietnam (99), dan 
Filipina (108). Dalam laporan yang membahas mengenai kemudahan dalam melakukan usaha 
berdasarkan sepuluh indikator tersebut, dari 189 negara dan kawasan ekonomi di dunia Indonesia 
berada di urutan ke-120.Indonesia hanya unggul dari Kamboja (137), Laos (159), dan Myanmar 
(182).

Walaupun Indonesia sudah banyak melakukan perbaikan dalam iklim usaha, namun kecepatan 
perbaikannya masih lebih lambat dibandingkan dengan negara lain. Dari 10 indikator yang 
dijadikan dasar penilaian, 9 indikator mengalami penurunan dan 1 indikator sama seperti tahun 
sebelumnya. Untuk memperoleh pasokan listrik misalnya, pengusaha harus melalui 6 prosedur, 
101 hari dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 370,6 persen pendapatan per kapita. Sedangkan 
di Malaysia pengusaha hanya perlu melalui 5 prosedur, 32 hari dengan biaya 49,1 persen 
pendapatan per kapita. Bahkan di China, biaya yang dikeluarkan pengusaha hanya sebesar 1,5 
persen pendapatan per kapita. Kondisi tersebut menggambarkan, bahwa birokrasi di Indonesia 
ditandai dengan banyaknya prosedur dan dokumen yang berakibat pada panjangnya waktu 
proses yang harus dilewati, serta biaya yang besar.

Indeks Daya Saing Global
Tahun 2010–2014

Kondisi Daya Saing Indonesia 
Berdasarkan Pilar Daya Saing

Pilar Daya Saing 2011-2012 2012-2013 Status
Pilar 1: Institusi 3.81 3.86 Naik
Pilar 2:Infrastruktur 3.77 3.75 Turun
Pilar 3: Kondisi Ekonomi Makro 5.66 5.68 Naik

Pilar 4: Kesehatan dan Pendidikan Dasar 5.74  .69 Turun

Pilar 5: Pendidikan Menengah dan Pelatihan 4.16 4.17 Naik

Pilar 6: Efisiensi Pasar Barang 4.23 4.29 Naik
Pilar 7: Efisiensi Pasar Tenaga Kerja 4.06 3.87 Turun

Pilar 8:Perkembangan Pasar Keuangan 4.06 4.07 Naik

Pilar 9: Kesiapan Teknologi 3.33 3.56 Naik

Pilar 10: Ukuran Pasar 5.22 5.27 Naik

Pilar 11: Tingkat Kemajuan Usaha 4.22 4.30 Naik

Pilar 12: Inovasi 3.59 3.61 Naik
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Dalam upaya menarik investor asing dan mempertemukan investor Indonesia dan asing, Pemerintah 
telah melakukan berbagai kegiatan pengembangan promosi antara lain yaitu temu usaha dan seminar 
investasi  yang bekerja sama dengan instansi terkait serta KADIN; penyelenggaraan rebranding dan 
repositioning investasi melalui pertemuan dan komunikasi dengan dunia internasional; serta Gelar 
Potensi Investasi Daerah (GPID) yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan perangkat daerah 
provinsi di bidang penanaman modal (PDPPM) 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

Untuk memberikan kepastian hukum kepada investor Pemerintah telah menerbitkan beberapa 
peraturan/perundangan, antara lain: (1) UU No. 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang aturan pelaksanaanya dituangkan dalam Perpres 
No. 71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 
Umum; (2) Permendag No. 77/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda 
Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, sehingga dapat mempersingkat 
waktu pengurusan ijin usaha; (3) Perpres No. 39/2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup 
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang disebut Daftar 
Negatif Investasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan 
persyaratan di bidang penanaman modal ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip mengutamakan 
kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing nasional, menjaga keberlanjutan 
pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian 
global dengan mendorong peningkatan investasi PMDN dan PMA, dan kebijakan penanaman modal 
yang lebih sederhana, serta memberikan kepastian hukum kepada investor. Peraturan ini menjadi 
acuan bagi investor dan regulator terkait penanaman modal di Indonesia.

Upaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dilakukan juga melalui persetujuan fasilitas 
keringanan bea masuk bahan baku dan fasilitas keringanan bea masuk barang modal. Persetujuan 
fasilitas keringanan bea masuk barang modal PMDN yang telah disetujui BKPM dalam periode 
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 259 proyek dengan nilai impor sebesar 
USD2.580,5 juta; yang sebagian besar berasal dari sektor industri kimia dan farmasi (USD619,1 juta 
atau sebanyak 26 proyek), industri makanan (USD558,2 juta atau sebanyak 61 proyek), transportasi, 
gudang dan komunikasi (USD488,1 juta atau sebanyak 9 proyek), industri mineral non-logam 
(USD312,2 juta atau sebanyak 27 proyek),  dan industri kertas dan percetakan (USD116,2 juta atau 
sebanyak 19 proyek). 

Sementara itu, persetujuan fasilitas keringanan bea masuk barang modal PMA yang telah disetujui 
BKPM dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebanyak 427 proyek 
dengan nilai impor sebesar USD4.766,9 juta; yang terutama berasal dari sektor pertambangan 
(USD1.274,5 juta atau sebanyak 20 proyek), industri mineral non-logam (USD747,5 atau sebanyak 
21 proyek), industri kendaraan bermotor dan alat transportasi Lain (USD712,9 atau sebanyak 74 
proyek), industri kimia dan farmasi (USD627,4 juta atau sebanyak 33 proyek), serta industri logam, 
mesin dan elektronik (USD 526,6 juta atau sebanyak 108 proyek).
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Peningkatan daya saing investasi dan usaha melalui pemberian kemudahan memulai berusaha 
diwujudkan dengan telah terbangunnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan terpadu 
satu pintu terbangun sejak diterbitkan Permendagri No. 24/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Kurun waktu tahun 2006-2009, telah terbentuk 299 PTSP, 
dan tahun 2010-2013 terbentuk 192 PTSP. Hingga tahun 2013, telah terbentuk total 491 PTSP di 31 
provinsi, 363 kabupaten,  97 kota.

Selain itu, penyederhanaan prosedur dalam bidang penanaman modal juga dilakukan dengan 
penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sejak tahun 
2010.  Pada tahun 2010, implementasi SPIPISE telah diterapkan pada 67 provinsi dan kab/kota 
yang telah membentuk PTSP. Kurun waktu 2011-2013 SPIPISE telah di implementasikan pada 136 
PTSP. Total implementasi SPIPISE dari tahun 2010-2013 sejumlah 203. Penerapan PTSP di daerah 
serta implementasi SPIPISE akan terus dikembangkan dan rencananya di tahun 2014 akan terdapat 
penambahan implementasi SPIPISE di 50 kab/kota.    

Sejak tahun 2013 Pemerintah telah menerapkan tracking system untuk mempermudah investor 
dalam memantau kemajuan proses perijinan yang diajukan. Sistem ini telah diimplementasikan di 
tingkat pusat (BKPM) dan di PTSP 10 provinsi (yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 
Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Papua) serta 10 kab/kota (yaitu: 
Kab. Sragen, Kab Pinrang, Kab. Kubu Raya, Kab. Demak, Kab. Sidoarjo, Kab. Sukabumi, Kab. Serang, 
Kota Pekalongan, Kota Serang, dan Kota Tarakan). Mulai tahun 2014, implementasi SPIPISE akan 
secara otomatis terhubung dengan tracking system.

Upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong peningkatan kinerja investasi di Indonesia. Realisasi 
investasi PMDN meningkat dari Rp.37,8 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp.128,2 triliun pada 
tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 44,7 persen, dan pada semester I tahun 2014 mencapai 
Rp.72,8 triliun. Sementara itu, realisasi investasi PMA telah meningkat dari USD10,8 miliar pada 
tahun 2009 menjadi USD28,6 miliar pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 28,7 persen. 
Pada semester I tahun 2014 realisasi investasi PMA mencapai USD14,3 miliar.

Tabel 5.15
Kinerja PMDN dan PMA Sektor Non-Migas

Tahun 2004, 2009-Semester I-2014

No Investasi Satuan
Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013 SmtI-2014

1 PMDN Rp. Miliar 15.264,7 37.799,8 60.626,3 76.001,1 92.182,0 128.150,6 72.803,9

2 PMA Juta USD 4.601,1 10.815,2 16.214,8 19.474,2 24.564,7 28.617,5 14.287,7

Sumber: BKPM

Selain itu, realisasi PMDN dan PMA dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 sudah  mulai 
bergeser ke luar pulau Jawa. Hal ini merupakan pertanda baik untuk mendorong sebaran investasi 
yang lebih berimbang  antara wilayah di Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk 
meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
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Gambar 5.7
Realisasi Penanaman Modal Berdasar Wilayah 

Tahun 2009-Semester I 2014

 Sumber: BKPM (diolah)

Berdasarkan sektornya, sebagian besar realisasi PMDN tahun 2009 merupakan sektor sekunder 
dan pada tahun 2013 sebagian besar PMDN merupakan sektor tersier. Sementara itu, realisasi 
PMA terbesar pada tahun 2013 berada di sektor sekunder, yang pada tahun 2009 sebagian besar 
realisasinya  merupakan sektor tersier.

Di sisi investasi langsung  asing yang masuk ke Indonesia (FDI inflow) dalam neraca pembayaran, 
terlihat bahwa terjadi peningkatan arus investasi masuk sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, 
yang peningkatannya mencapai 385,8 persen.

Gambar 5.8
Kinerja Arus Investasi Langsung 

Tahun 2009-Q1 2014

2004 2009 2010 2011 2012 2013 Q1-2013 Q1-2014 
Ke Luar Indonesia (3,4) (2,2) (2,7) (7,7) (5,4) (5,2) (0,2) (1,5) 
Ke Dalam Indonesia 1,9 4,9 13,8 19,2 19,1 18,8 3,8 4,5 
Direct Investment (1,5) 2,6  11,1  11,5  13,7  13,7  3,6  3,0  
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Kotak 5.2
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Kisah Sukses Kabupaten Sragen 

Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen merupakan 
salah satu kisah sukses daerah dalam mengembangkan pelayanan 
terpadu satu pintu, yaitu dengan berhasil menerima berbagai 
macam penghargaan dan dijadikan tempat studi banding lebih 
dari 750 kabupaten/kota/lembaga lain.

Kebijakan untuk ramah investasi Kabupaten Sragen secara terpadu 
didukung oleh rencana umum tata ruang kota dan jajaran vertikal 

dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Sragen yang memberikan tempat bagi masuknya investasi.

Pada awalnya hanya ada 16 jenis pelayanan di Sragen. Saat ini, jenis pelayanan yang ada di Sragen telah 
berkembang menjadi 59 jenis pelayanan perijinan dan 10 jenis pelayanan non perijinan, dengan rata-
rata waktu penyelesaian ijin dari 1-15 hari kerja.

Keberhasilan implementasi e-government di Kabupaten Sragen memberikan beberapa pelajaran, yaitu: 
(1) Kepemimpinan politik yang kuat dengan visi yang jelas menjadi bukti komitmen pimpinan dalam 
implementasi e-government; (2) Pelibatan semua pihak; (3) Penyiapan sumberdaya manusia dilakukan 
untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik; (4) Implementasi secara bertahap, selain 
dapat menyiasati keterbatasan sumberdaya, juga memudahkan proses difusi dengan mengurangi risiko 
dan menurunkan resistensi; (5) Pembangunan kemitraan akan memecahkan masalah keterbatasan 
sumberdaya dan meningkatkan kualitas; serta (6) Melakukan evaluasi secara rutin untuk mengukur 
kualitas dan mendapatkan masukan untuk perbaikan.

PTSP Kota Payakumbuh: Pemenang Penyelenggara PTSP Penanaman Modal 2013

Sebagai apresiasi kepada prestasi yang telah dicapai oleh 
pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik di bidang penanaman modal, 
BKPM memberikan penghargaan kepada penyelenggara 
PTSP-PM (Perizinan Terpadu Satu Pintu - Penanaman 
Modal) terbaik pada tanggal 19 November 2013.

Pemenang tingkat Kabupaten adalah: Kab. Ogan Komering 
Ilir (Sumatera Selatan), Kab. Lamongan (Jawa Timur), dan 

Kab. Rokan Hulu (Riau). Adapun pemenang tingkat Kota adalah: Kota Payakumbuh

Pembelajaran atas Pemenang Penyelenggaraan PTSP

Dari 6 pemenang PTSP yang telah ditetapkan untuk tahun 2013, terdapat hal yang menarik dan dapat 
diambil pembelajaran antara lain sebagai berikut: (1) perijinan yang dikeluarkan suatu PTSP tidak dapat 
hanya mengkhususkan diri pada pelayanan perijinan tertentu; (2) PTSP yang berfungsi memberikan 
pelayanan terhadap berbagai macam perijinan yang lebih terpadu terbukti lebih memiliki inovasi 
yang beragam dalam memberikan pelayanan perijinan; (3) PTSP yang melayani berbagai perijinan dan 
diselenggarakan dengan baik terbukti lebih mampu meningkatkan perekonomian daerahnya.
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5.8 Keuangan Negara

5.8.1 Kebijakan 

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah, sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2004-2010 
dan RPJMN 2010-2014, diarahkan untuk menjaga ketahanan fiskal  yang berkelanjutan (fiscal 
sustainability) melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan 
efektivitas belanja negara, serta pengelolaan pembiayaan secara berhati-hati. Dengan kebijakan 
tersebut, defisit anggaran dapat terjaga dan terkelola sehingga rasio utang pemerintah terhadap 
PDB terus menurun. Di tahun 2014, kebijakan fiskal diarahkan untuk: (1) Menyediakan stimulasi 
fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (2) Memperkuat kapasitas fiskal 
(fiscal capacity); (3) Memperlebar ruang fiskal (fiscal space); (4) Meningkatkan kualitas belanja 
(quality of spending); (5) Memperkuat pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi 
fiskal; dan (6) Memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, utamanya dalam mendukung penerimaan 
perpajakan, sepanjang tahun 2004-2013, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan di bidang 
perpajakan yang secara garis besar dapat digolongkan menjadi: (1) Kebijakan yang bersifat umum; 
(2) Kebijakan di bidang PPh; dan (3) Kebijakan di bidang PPN. Kebijakan umum perpajakan yang 
telah dilakukan meliputi: (1) Perluasan basis pengenaan pajak (tax base); (2) Optimalisasi teknologi 
informasi dalam rangka penggalian potensi dan pengawasan wajib pajak (WP) melalui pemanfaatan 
Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb) dan aplikasi dashboard penerimaan pajak; (3) Sensus 
Pajak Nasional (SPN); dan (4) Penguatan infrastruktur penerimaan pajak dengan memanfaatkan 
sinkronisasi Sistem Kliring Nasional (SKN) antara Bank Indonesia dan Modul Penerimaan Negara 
(MPN). Sementara itu, kebijakan di bidang PPh yang telah dilakukan antara lain: (1) Pembenahan 
kebijakan pengenaan PPh Final; dan (2) Kebijakan penyesuaian batas penghasilan tidak kena 
pajak (PTKP) untuk memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian. Untuk bidang PPN, kebijakan 
difokuskan pada pembenahan administrasi dalam sistem PPN untuk mengurangi penyalahgunaan 
faktur pajak bermasalah, melalui: (1) Penyederhanaan pengenaan PPN melalui mekanisme deemed 
tax; (2) Pemberlakuan sistem e-invoice; dan (3) Pemberlakukan sistem barcode sebagai identitas 
transaksi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Dari sisi belanja, dalam upaya meningkatkan kualitas belanja negara, kebijakan lebih ditekankan 
pada pentingnya langkah efisiensi dan efektivitas dalam mendorong produktivitas pada setiap jenis 
belanja untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing perekonomian domestik.

Dari sisi pembiayaan, untuk dapat mengimbangi perkiraan defisit yang relatif besar, pemerintah 
berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 
dan mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya biaya dan risiko utang, perkembangan kondisi 
pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar SBN, country ceiling/ single country limit masing-masing 
lender, dan kebutuhan kas negara. 

Pembiayaan defisit anggaran diprioritaskan melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang 
dari dalam negeri, yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran 
serta dari masyarakat (financial inclusion), mengembangkan pasar keuangan domestik (financial 
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deepening), dan meningkatkan pengaruh pengganda (multiplier effect) perekonomian nasional. 
Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari luar negeri selalu diupayakan dengan menjaga 
negatif net flow untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

5.8.2 Capaian

Dengan langkah-langkah kebijakan yang diambil dan seiring dengan perkembangan indikator-indikator 
ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan APBN selama kurun waktu 2004-2014 
menunjukkan kinerja yang baik. Di sisi penerimaan, pendapatan negara dan hibah tahun 2004 hingga 
tahun 2013 meningkat seiring dengan meningkatnya laju perekonomian nasional. Pendapatan negara 
dan hibah meningkat rata-rata 15,2 persen per tahun atau naik dari Rp.403,4 triliun pada tahun 2004 
menjadi Rp.1.437,0 triliun pada tahun 2013. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya 
didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan  yang meningkat rata-rata sebesar 16,1 persen 
atau naik dari Rp.280,6 triliun di tahun 2004 menjadi Rp.1.077,3 triliun pada tahun 2013. Penerimaan 
perpajakan ini menyumbang lebih dari 70 persen total penerimaan dalam negeri.

Hingga 30 Mei tahun 2014, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp.571,5 triliun. 
Realisasi tersebut utamanya didukung oleh penerimaan perpajakan, yang mencapai Rp.442,3 triliun. 
Realisasi tersebut, selain dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian domestik, juga didukung 
oleh pelaksanaan kebijakan perpajakan yang berkelanjutan. Kebijakan yang dilakukan bertujuan 
untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan petugas pajak serta memperbaiki 
administrasi perpajakan melalui penerapan e-filling dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 
secara elektronik. 

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan dan sebagai dampak dari perkiraan akan membaiknya 
perekonomian nasional di semester kedua 2014, pendapatan negara dan hibah di akhir tahun 
diperkirakan mencapai Rp.1.635,4 triliun, yang utamanya bersumber dari penerimaan perpajakan 
sebesar Rp.1.246,1 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp.386,9 triliun

Gambar 5.9
Perkembangan Pendapatan Negara 

Tahun 2004-2014

 Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN-P 
2014

Hibah 0,3 1,3 1,8 1,7 2,3 1,7 3,0 5,3 5,8 5,5 2,3
PNBP 122,6 146,9 226,9 215,1 320,6 227,2 268,9 331,5 351,8 352,9 386,9
Penerimaan Pajak 280,6 347,0 409,2 491,0 658,7 619,9 723,3 873,9 980,5 1077,3 1246,1
Pendapatan Negara 403,4 495,2 638,0 707,8 981,6 848,8 995,3 1210,6 1338,1 1436,9 1635,4
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Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara sepanjang tahun 2004-2013 juga terus mengalami 
peningkatan. Dalam kurun waktu tersebut, belanja negara meningkat rata-rata  sebesar 16,1 persen 
atau meningkat dari Rp.427,2 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp1.639,8 triliun pada tahun 2013. 
Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-
rata sebesar 16,0 persen per tahun dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 16,5 persen per tahun. 
Meningkatnya realisasi belanja pemerintah pusat utamanya didorong oleh peningkatan belanja 
barang dan belanja modal yang seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan 
publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar. 
Peningkatan belanja pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, utamanya 
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang meningkat rata-rata sebesar 16,3 persen per 
tahun. Meningkatnya belanja subsidi BBM dan listrik ini berkaitan dengan komitmen pemerintah 
untuk tetap menjaga stabilitas harga dan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat meskipun 
tekanan terhadap harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terus dialami sepanjang 
periode 2004-2014.

Gambar 5.10
Perkembangan Belanja Negara 

Tahun 2004-2014

 

 Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Realisasi dana transfer daerah sepanjang 2004-2013 juga mengalami peningkatan, utamanya 
didorong oleh meningkatnya dana perimbangan rata-rata sebesar 14,9 persen per tahun atau 
meningkat dari Rp.122,9 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp.430,4 triliun pada tahun 2013. 
Peningkatan dana perimbangan tersebut, diikuti oleh meningkatnya semua komponen dana 
perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dampak dari meningkatnya penerimaan 
negara khususnya yang dibagihasilkan ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendorong 
peningkatan pelayanan pemerintahan di daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan 
untuk penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (KB), pertanian, 
kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan 
prasarana pedesaan, serta perdagangan. Sementara itu, sesuai dengan amanat UU No. 21/2001 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN-P 
2014

Otonomi Khusus 6,9 7,2 4,1 9,3 13,7 21,3 28,0 64,1 69,4 82,9 104,6
Dana Perimbangan 112,9 143,2 222,1 243,9 278,7 287,3 316,7 347,2 411,3 430,4 491,9
Belanja Pemerintah Pusat 297,5 361,2 440,0 504,6 693,4 628,8 697,4 883,7 1010,6 1126,8 1280,3
Belanja Negara 427,2 509,6 667,1 757,7 985,7 937,4 1042,1 1295,0 1491,2 1639,7 1876,8
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Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan UU No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 
realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang juga meningkat rata-rata sebesar 31,9 persen per 
tahun atau meningkat dari Rp.6,9 triliun pada  tahun 2004 menjadi Rp.82,9 triliun pada tahun 2013.

Sampai dengan 30 Mei 2014, realisasi belanja negara mencapai Rp.605,7 triliun yang terdiri dari 
Rp.375,8 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp.229,9 triliun belanja ke daerah. Realisasi belanja 
pemerintah pusat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, diantaranya: (1) 
Meningkatnya harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (Indonesia Crude Price/ICP), 
(2) Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, (3) Kondisi perekonomian global, 
(4) Meningkatnya kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai 
faktor eksternal dan internal yang terjadi di paruh waktu tahun 2014 diperkirakan akan tetap 
berpengaruh pada perkiraan realisasi belanja negara hingga akhir tahun 2014. Dengan demikian, 
belanja pemerintah pusat pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp.1.280,3 triliun.

Gambar 5.11
Perkembangan Rasio Utang Terhadap PDB 

Tahun 2004-2014

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Sementara itu, realisasi dana transfer ke daerah hingga 30 Mei 2014 mencapai Rp.229,9 triliun 
dan diperkirakan mencapai sebesar Rp.596,5 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi 16,2 persen bila 
dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang mencapai Rp.513,3 triliun. Peningkatan transfer ke 
daerah ini dikarenakan kenaikan DBH sebagai akibat dari kenaikan pendapatan negara dari sektor 
migas. Selain itu, mulai tahun 2014, telah dialokasikan Dana Keistimewaan DIY yang antara lain 
untuk kelembagaan Pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.



BAB V
Ekonomi

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014V-42

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran dalam kurun 
waktu 2004-2013 dapat terjaga pada angka di bawah 3,0 persen PDB. Selanjutnya pada akhir tahun 
2014, defisit anggaran diperkirakan akan mencapai Rp.241,5 triliun atau 2,4 persen PDB. Pembiayaan 
defisit anggaran tersebut, utamanya bersumber dari utang pemerintah sebesar Rp.253,7 triliun 
serta non utang sebesar negatif  Rp.12,2 triliun. Dengan perkiraan defisit anggaran tersebut, rasio 
utang pemerintah terhadap PDB tetap dijaga di bawah 30,0 persen PDB atau diperkirakan mencapai 
sekitar 24,8 persen di akhir tahun 2014.

Tabel 5.16 
Perkembangan APBN 

Tahun 2004, 2009-2014

Tahun

APBN 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

APBN-P Realisasi

Pendapatan Negara 403,4 848,8 995,3 1.210,6 1.338,1 1.437,0 1.635,4 572,0 

- Penerimaan Perpajakan 280,6 619,9 723,3 873,9 980,5 1.077,3 1.246,1 442,3 

- Penerimaan Negara Bukan Pajak 122,6 227,2 268,9 331,5 351,8 352,9 387,0 129,3 

- Hibah 0,3 1,7 3,0 5,3 5,8 5,5 2,3 0,4 

Belanja Negara 427,2 973,4 1.042,1 1.295,0 1.491,2 1.639,8 1.876,9 605,7 

- Belanja Pemerintah Pusat 297,5 628,8 697,4 883,7 1.010,6 1.126,9 1.280,4 375,8 

- Transfer ke Daerah 129,7 308,6 344,7 411,3 480,7 513,3 596,5 229,9 

Keseimbangan Primer 38,7 5,2 41,5 8,9 (52,8) (89,8) (106,0) 23,5 

Surplus Defisit Anggaran (23,8) (88,6) (46,9) (84,4) (153,3) (202,8) 241,5 (33,7)

- % PDB (1,0) (1,6) (0,7) (1,1) (1,9) (2,2) (2,4)

Pembiayaan 20,8 112,6 91,6 130,9 175,2 230,1 241,5 109,9 

- Pembiayaan Dalam Negeri 48,9 128,1 96,1 148,7 198,6 243,4 254,9 126,4 

- Pembiayaan Luar Negeri (28,1) (15,6) (4,6) (17,8) (23,5) (13,4) (13,4) (16,5)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2014

5.9 Moneter

5.9.1 Kebijakan

Selama tahun 2010, Pemerintah dan Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri 
dari bauran kebijakan untuk stabilitas internal maupun bauran kebijakan untuk stabilitas eksternal. 
Bauran instrumen untuk stabilitas internal ditujukan untuk stabilisasi harga dan pengelolaan 
permintaan domestik, sedangkan bauran instrumen untuk stabilitas eksternal ditujukan untuk 
pengelolaan aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar. Dari sisi kebijakan suku bunga, 
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selama tahun 2010 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada tingkat 6,5 persen. Sementara 
itu, untuk memperkuat stabilitas moneter dan sistem keuangan selain melalui kebijakan suku bunga, 
mulai pertengahan tahun 2010 Bank Indonesia juga menempuh kebijakan makroprudensial dalam 
rangka mengelola likuiditas domestik dan merespon derasnya arus modal asing. Bauran kebijakan 
tersebut juga didukung oleh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta 
berbagai kebijakan Pemerintah.

Pada tahun 2011, di samping fundamental ekonomi yang kuat, respon kebijakan yang tepat mampu 
menopang ketahanan perekonomian nasional. Pemerintah dan Bank Indonesiamelakukan koordinasi 
kebijakan dalam memperkuat fundamental ekonomi sekaligus memitigasi dampak gejolak eksternal. 
Dari sisi Bank Indonesia, penerapan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial secara terukur 
dan pada waktu yang tepat telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. 

Bauran kebijakan tersebut diterapkan melalui respons kebijakan suku bunga dan nilai tukar, serta 
kebijakan makroprudensial dalam rangka pengelolaan aliran modal asing dan likuiditas perbankan. 
Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut juga didukung oleh strategi komunikasi 
dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mengurangi ketidakpastian 
pelaku pasar. Dalam bidang perbankan, Bank Indonesia terus memperkuat ketahanan perbankan, 
meningkatkan fungsi pengawasan, dan mendorong intermediasi yang diarahkan pada sektor-sektor 
produktif. Dari sisi Pemerintah, kebijakan fiskal diarahkan kepada peningkatan stimulus dengan 
tetap menjaga kesinambungan fiskal. Secara sektoral, Pemerintah terus berupaya mendorong 
dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi, percepatan 
pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing industri dan produk ekspor, serta peningkatan 
ketahanan pangan nasional termasuk dalam rangka stabilisasi harga. Koordinasi kebijakan antara 
Pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dan stabilitas makro juga 
diperkuat melalui implementasi Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan pengendalian inflasi di pusat 
dan daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sejak 2011 sampai saat ini, secara umum, kebijakan moneter secara konsisten untuk diarahkan supaya 
inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kebijakan nilai tukar akan diarahkan 
untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Sementara, kebijakan 
makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Selain itu, dilakukan 
penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia 
dan penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi 
makro dan stabilitas sistem keuangan. 

Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai  dengan  
kebutuhan  riil  perekonomian  dan  memelihara  kestabilan  nilai  tukar  Rupiah.  Pencapaian 
tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan yang ditempuh dalam  menjaga inflasi pada 
level yang rendah dan stabil. Efektivitas kebijakan moneter akan terus  ditingkatkan guna menjaga 
kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang diperkirakan stabil pada 
level Rp.11.600/USD serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 
2014 diperkirakan sebesar 5,3 persen sesuai dengan asumsi APBN-P 2014. Ke depan, kebijakan 
moneter akan diarahkan untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk 
menjaga keseimbangan eksternal dan internal. 
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Kebijakan  tersebut  terdiri  dari  lima  pilar  yaitu;  Pertama,  kebijakan  suku  bunga  akan ditempuh 
secara konsisten dengan perkiraan inflasi ke depan agar tetap terjaga dalam kisaran target yang 
ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai   
dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga 
kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya  keseimbangan  internal  maupun  eksternal.  
Keempat,  penguatan  strategi komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi  inflasi. Kelima,  
penguatan  koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendukung pengelolaan 
ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber 
pembiayaan ekonomi, penguatan respon di sisi penawaran, serta pemantapan Protokol Manajemen 
Krisis (PMK). 

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).  Melalui  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 kab/kota) dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan 
pokok secara intensif.

 5.9.2 Capaian

Pertumbuhan ekonomi global selama 2010-2014 sangat diwarnai oleh kondisi pemulihan negara-
negara maju pasca krisis finansial. Pemulihan ekonomi di negara maju 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 telah 
menyebabkan penurunan ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, 
sejak krisis keuangan global 2008, negara maju melakukan langkah QE (Quantitative Easing) yang 
berdampak kepada tingginya likuiditas global. Tingginya likuiditas global ini pada akhirnya mengalir 
ke aset emerging market termasuk Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh pada pergerakan 
nilai tukar rupiah.

Rencana pengurangan stimulus moneter AS (tapering-off) dan belum pulihnya kondisi ekonomi 
Eropa cenderung berpengaruh di hampir seluruh negara di dunia. Negara-negara Asia seperti China 
yang diharapkan mampu menjadi mesin pendorong pertumbuhan justru melambat pertumbuhan 
ekonominya. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga diikuti dengan penurunan harga 
komoditas yang cukup tajam dan penurunan ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Selain itu, dengan semakin tingginya resiko, investor semakin berhati-hati dalam 
menempatkan dananya sehingga berpotensi terjadi capital outflow pada emerging countries.

Dalam periode 2004-2014 stabilitas moneter relatif terjaga dengan laju inflasi umum yang 
berfluktuatif  dan  menunjukkan  tren  penurunan  berkat  koordinasi  yang  baik  antara Pemerintah 
dan Bank Indonesia (BI), baik di tingkat pusat maupun daerah (Gambar 5.12). Tingkat inflasi (y-o-y)
tertinggi terjadi pada bulan Nopember tahun 2005 sebesar 18,4 persen karena kenaikan harga BBM 
sebanyak dua kali pada bulan Maret dan Oktober tahun 2005. Selanjutnya laju inflasi menunjukkan 
tren penurunan dan mulai meningkat kembali selama tahun 2007 sampai puncaknya pada bulan 
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September tahun 2008 inflasi meningkat menjadi 12,1 persen, akibat terjadi kenaikan harga BBM 
pada bulan Mei tahun 2008.

Sementara itu, dalam paruh waktu RPJMN 2010-2014, tekanan inflasi di Indonesia menunjukkan 
perkembangan yang cukup dinamis. Pergerakan inflasi umum dalam beberapa tahun terakhir adalah 
sebesar 7,0 persen pada tahun 2010, 3,8 persen pada tahun 2011, 4,3 persen pada tahun 2012, dan 
8,4 persen tahun 2013 (Gambar 5.12). 

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 demikian, tekanan 
inflasi mulai meningkat sejak akhir semester pertama tahun 2010 hingga mencapai puncaknya pada 
Januari tahun 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). Selama  tahun 2013 terjadi inflasi sebesar 
8,4 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 135,49 pada bulan Desember 2012 menjadi 146,84 pada 
bulan Desember 2013. Komponen pengeluaran yang dominan memberikan sumbangan inflasi 
selama tahun 2013 antara lain yaitu bensin sebesar 1,17 persen, tarif angkutan dalam kota sebesar 
0,75 persen, bawang merah sebesar 0,38 persen, tarif listrik sebesar 0,38 persen, dan cabai merah 
sebesar 0,31 persen. Tingginya inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi 
pada bulan Juni 2013 serta kenaikan harga pangan akibat berkurangnya pasokan karena adanya 
kebijakan pembatasan impor.

Gambar 5.12
Perkembangan Laju Inflasi Umum

Periode 2004-2014

   Sumber: BPS, diolah kembali.
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Inflasi umum terus menurun menjadi 6,70 persen (y-o-y) pada triwulan kedua tahun 2014, bahkan 
pada bulan April 2014 terjadi deflasi sebesar 0,02 persen. Inflasi mengalami penurunan dipicu oleh 
penurunan tekanan harga bahan pangan yang tercatat pada triwulan I tahun 2014. Penurunan 
harga terjadi pada sejumlah bahan pangan utama seperti cabai merah dan bawang merah di 
beberapa kota di Indonesia. Hujan yang terjadi sejak bulan Desember 2013 dan letusan Gunung 
Kelud di Jawa Timur pada bulan Februari 2014 tampaknya tidak membawa dampak yang signifikan 
terhadap harga bahan pangan nasional. Sedangkan deflasi bulan April 2014 utamanya disebabkan 
oleh deflasi dari kelompok bahan makanan sebesar 0,22 persen dan kelompok sandang sebesar  
0,02 persen. Inflasi kedepan diperkirakan akan sedikit meningkat terutama karena tekanan kenaikan 
harga selama bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dan akibat adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik 
(TDL) pada bulan Juli 2014.

Gambar 5.13
Perkembangan Laju Inflasi Berdasarkan Komponen

Periode 2010-2014

Sumber: BPS, diolah kembali

Terkait dengan nilai tukar rupiah, dalam periode tahun 2004-2014, nilai tukar rupiah terhadap USD 
berfluktuatif sebagai respon krisis ekonomi global (Gambar 5.14). Pada tahun 2005, nilai tukar 
rupiah cenderung melemah, bahkan pernah mencapai Rp.10.345,00 per USD pada awal September 
2005. Namun, seiring dengan meningkatnya aliran masuk investasi portofolio, Rupiah perlahan 
kembali menguat hingga semester I tahun 2007. Pada semester II tahun 2007, sebagai akibat dari 
krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, rupiah mulai mengalami tekanan. 

Gejolak pasar keuangan global telah mendorong para investor menghindari aset-aset yang dipandang 
lebih berisiko termasuk aset-aset di negara emerging markets termasuk Indonesia. Memasuki triwulan 
IV tahun 2008, gejolak krisis lembaga keuangan di AS menjalar ke pasar keuangan global yang berimbas 
pada tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar tidak hanya dirasakan oleh Indonesia 
tetapi juga hampir semua mata uang di berbagai negara mengalami depresiasi terhadap USD. Memasuki 
triwulan I tahun 2009 nilai tukar rupiah masih melemah hingga menembus level Rp.11.700 per USD,  
kemudian rupiah secara perlahan menguat hingga akhir tahun 2009.
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Selanjutnya, nilai tukar Rupiah cenderung melemah secara berarti, dari Rp 8.991 per dolar AS (USD) 
pada akhir tahun 2010, secara bertahap menjadi Rp.9.068 per USD pada akhir tahun 2011, Rp.9.670 
per USD pada akhir tahun 2012, dan mencapai Rp.12.189 per USD pada akhir tahun 2013. Pada tahun 
2013, Rupiah berada dalam tren melemah. Tekanan terhadap Rupiah terutama berasal dari tingginya 
permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas untuk impor BBM) di tengah 
perlambatan kinerja ekspor. Disamping itu, pelemahan Rupiah juga ikut dipicu oleh rencana pengurangan 
stimulus moneter (tapering-off) oleh Bank Sentral AS (The Fed) dan masih tingginya ketidakpastian global 
yang kemudian mendorong berkurangnya aliran modal masuk ke negara-negara yang pasarnya sedang 
berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia. Bahkan rencana kebijakan Otoritas Moneter AS 
tersebut mendorong keluarnya modal asing dari negara-negara tersebut untuk dialihkan kepada aset-
aset yang berdenominasi USD karena dianggap lebih aman.

Tekanan pelemahan rupiah mulai mereda pada triwulan IV 2013 terutama ditopang oleh respon 
bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan nilai tukar yang diarahkan untuk menurunkan 
tekanan inflasi dan defisit transaksi berjalan. Selain itu, respons kebijakan pemerintah untuk 
mengendalikan defisit transaksi berjalan juga berkontribusi pada meredanya tekanan terhadap 
Rupiah. Nilai tukar Rupiah terhadap USD juga tercatat menguat pada triwulan I tahun 2014 
yaitu mencapai Rp.11.361 per USD. Neraca pembayaran Indonesia yang berganti menjadi positif 
merupakan salah satu pendorong menguatnya Rupiah ditahun 2014. Namun demikian, memasuki 
triwulan kedua tahun 2014, Rupiah kembali melemah pada bulan Juni 2014 menjadi Rp.11.876 per 
USD yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap neraca perdagangan Indonesia, kenaikan harga minyak 
dunia akibat konflik Irak, dan pengaruh politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 
yang berlangsung pada bulan Juli 2014. Namun pada bulan Juli, Rupiah kembali menguat menjadi 
Rp.11.580, didukung oleh iklim politik yang kondusif karena pemilihan presiden berjalan aman.

Gambar 5.14
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar 

Periode 2004-2014

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

5.10  Meningkatkan Daya Saing Sektor Keuangan

5.10.1   Kebijakan

Pembangunan sektor keuangan tahun 2010-2014 difokuskan pada prioritas ketahanan dan daya 
saing sektor keuangan. Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan mempunyai tujuan 
akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang 
berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta 
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 

Strategi dan arah kebijakan utama Keuangan, dapat dikelompokkan dalam tiga koridor, yaitu: 

Pertama, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yang diimplementasikan dengan memperkuat 
ketentuan makroprudensial. Kebijakan ini, bersama-sama dengan kebijakan suku bunga dan nilai 
tukar, merupakan bagian dari bauran kebijakan makroprudensial yang terkait dengan prinsip kehati-
hatian perbankan. Protokol manajemen krisis BI telah berintegrasi di bawah Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan (FSKK). Forum FSKK ini masih memerlukan payung UU Jaring Pengaman 
Sektor Keuangan (JPSK), agar dapat menanggulangi krisis keuangan dengan lebih baik.

Kebijakan makroprudensial akan memperkuat fungsi dan peran aktif BI sebagai salah satu otoritas 
pengelola krisis moneter/perbankan yang membahayakan sistem moneter/perbankan secara 
keseluruhan. Penguatan fungsi ini sangat tepat waktu paska disahkannya UU Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank  beralih kepada OJK pada akhir tahun 2013. 

Kedua, penguatan ketahanan dan daya saing perbankan ditempuh melalui: (1) Penataan struktur 
kepemilikan bank, dan (2) Pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor 
bank berdasarkan modal (inti), bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kesehatan bank. 
Sementara itu, pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank, sangat 
diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan. Perbankan juga didorong 
berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, di wilayah yang selama ini kurang terlayani. Selain 
itu, juga perlu dilengkapi dengan penyempurnaan aturan kepemilikan tunggal pada perbankan 
Indonesia.

Ketiga, kebijakan penguatan fungsi intermediasi. Diupayakan peningkatan akses layanan pemberian 
kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula 
tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvesional, melalui pemanfaatan 
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teknologi informasi, dan kerjasama keagenan (branchless banking). Secara lebih rinci, intermediasi 
perbankan didorong melalui berbagai langkah seperti: (1) Perluasan akses perbankan (financial 
inclusion) kepada masyarakat khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat 
perdesaan, termasuk peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pelaksanaan 
survei pemahaman terhadap pelayanan perbankan dan pelaksanaan penyusunan nomor identitas 
keuangan nasabah (financial identity number), dan (2) Fasilitasi intermediasi untuk mendukung 
pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah  

Sedangkan, arah kebijakan pengembangan lembaga keuangan non-bank termasuk pasar modal dan 
lembaga keuangan mikro (LKM)  antara lain adalah sebagai berikut:

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 non-bank;

2. Pengembangan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pembiayaan pembangunan 
termasuk pengembangan sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro (LKM); 

3. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan para pemangku kepentingan 
(stakeholders) terkait lembaga keuangan mikro dalam rangka memperluas cakupan pelayanan 
lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor UMKM dan masyarakat miskin;

4. Pengembangan aspek legal (peraturan pemerintah) dan infrastruktur LKM.

5.10.2 Capaian

Pembangunan sektor keuangan tahun 2004 -2014 difokuskan pada prioritas ketahanan/stabilitas dan 
daya saing sektor keuangan. Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan mempunyai 
tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang 
berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta 
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya penyempurnaan sarana stabilitas moneter dan keuangan, diawali pada tahun 2005 dengan 
dimulai penggunaan kerangka Inflation Targetting Framework (ITF) dengan menggunakan instrumen 
BI rate dan SBI sebagai alat pengendalian moneter/keuangan yang utama. Kebijakan pengendalian 
moneter dan keuangan, bersama-sama dengan kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri 
serta kebijakan perlindungan kesejahteraan masyarakat telah berhasil merespon krisis keuangan 
dan ekonomi yang terjadi pada tahun 2004-2005. 

Selanjutnya, tekanan krisis keuangan global, gejolak harga komoditas internasional sejak pertengahan 
tahun 2007 juga memberikan pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro. Koordinasi 
kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mengeluarkan langkah-langkah stabilisasi keuangan 
dan ekonomi telah dapat ditanggapi cukup baik oleh pelaku pasar dan masyarakat, sehingga 
stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan tetap terjaga dengan baik. 

Industri perbankan yang mendominasi sektor keuangan di Indonesia berupaya untuk mewujudkan 
sektor keuangan yang sehat, kuat dan efisien telah berhasil menyusun Arsitektur Perbankan 
Indonesia (API). Beberapa kebijakan penting pengaturan perbankan yang telah dikeluarkan antara 
lain adalah penyempurnaan simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan 
membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan/ JPSK (Perpu No. 4/2008 
Tentang JPSK).
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Di sisi keuangan syariah, telah dikeluarkan UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah serta UU No. 
19/2008 tentang Sertifikat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yeng memberikan landasan hukum yang 
kuat bagi perkembangan industri perbankan/ keuangan syariah. Dalam rangka, mengembangkan 
sektor usaha mikro dan kecil melalui sektor perbankan, telah diupayakan pelaksanaan program 
keterkaitan (linkage program) antara bank umum dan BPR. Selain itu, dikembangkan skema 
perkreditan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan dengan menyalurkan kredit dengan 
persyaratan yang relatif mudah dan tingkat suku bunga yang cukup terjangkau. Kegiatan perkreditan 
dilaksanakan pula di unit-unit wilayah program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang 
tersebar di perdesaan dan perkotaan.  

Sementara itu, perkembangan pasar keuangan/pasar modal, yang terlihat pada perkembangan IHSG 
2004-2014 diwarnai dengan fluktuasi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian 
dunia.  Besarnya investasi asing yang cukup signifikan  dalam pasar modal Indonesia menjadi 
penyebab utama sensitivitas IHSG terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan dunia.

Pada periode 2004 hingga awal 2008, IHSG mengalami kenaikan yang signifikan karena semakin 
membaiknya ekonomi Indonesia, kondisi keamanan yang relatif stabil dan membaiknya bursa 
regional yang menciptakan optimisme pasar. Gejolak di pasar keuangan terjadi pada tahun 2004-
2005 seiring dengan terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat dan diikuti dengan tekanan di 
pasar energi dan pangan dunia. Kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri dan kebijakan 
keuangan yang responsif dapat membawa Indonesia ke luar dari krisis ekonomi dan keuangan, 
meskipun pertumbuhan ekonomi cukup melambat pada tahun 2006.

Krisis keuangan dunia yang cukup besar terjadi lagi dalam tahun 2007-2008. Krisis  keuangan 
yang terjadi di negara-negara maju meluas ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 
Memasuki tahun 2008, IHSG mulai menurun drastis karena arus modal asing yang besar ke negara-
negara maju. Pada akhir tahun 2009, IHSG mulai menunjukkan  terjadi pemulihan perekonomian 
global. Kenaikan IHSG berlangsung hingga 2010, tetapi kondisi pasar modal Indonesia kembali 
mengalami tekanan akibat krisis utang zona Eropa pada tahun 2011. Sepanjang tahun  2012 hingga 
akhir semester pertama 2013, IHSG meningkat cepat yang tidak terlepas dari kebijakan quantitative 
easing bank sentral Amerika Serikat.  

Peningkatan indeks saham ini terus berlanjut pada tahun 2013, dan mencapai 5.068,63 pada awal 
Mei 2013. Memasuki semester kedua 2013 otoritas moneter AS berniat mengurangi pencetakan 
jumlah uang beredarnya dan mulai berpengaruh pada tertekannya harga saham dunia. Karena 
meningkatnya capital outflow, IHSG sempat turun sampai di bawah 4.000 pada 27 Agustus 2013,  
dan meningkat secara bertahap pada semester II 2013 dan semester I 2014, menjadi 4.878,58 pada 
akhir Juni 2014 seiring dengan berkurangnya tekanan pada neraca pembayaran.  
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Tabel 5.17
Indikator Perbankan 

Tahun 2004, 2009 - 2014
INDIKATOR 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CAR (Persen) 19,4 17,4 17 16,1 17,4 18,6 19,3

NPL (Persen) 4,5 3,3 2,6 2,2 2,3 1,8 2,1

ROA(Persen) 3,5 2,6 2,7 3,0 3,1 3,1 2,9

LDR (Persen) 50,0 72,9 75,2 78,8 84,0 89,9 90,8

Sumber: OJK/BI. Tahun 2014 sampai dengan April.

Di sektor perbankan, meskipun terjadi krisis Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika 
Serikat 2008 -2014,  kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik (Tabel 5.15). Indikator rasio 
kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio – CAR) pada tahun 2014 (April) mencapai 19,3 persen 
meningkat dibanding akhir 2013 (18,6 persen),  tahun 2012 (17,4 persen) dan 2009 (17,4 persen). 
Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan – NPL), tercatat menjadi 2,1 
persen pada tahun 2014, sedikit meningkat dibanding akhir 2013 (1,8 persen), tetapi menurun 
dibanding 2012 (2,3 persen) dan 2009 (3,3 persen). Perkembangan ini terkait dengan kebijakan 
Loan to Value dan Down Payment perbankan. Sebagian besar indikator perbankan tahun 2009 – 
2014 mengalami perbaikan dibanding tahun 2004 terutama peningkatan rasio pinjaman terhadap 
simpanan perbankan (LDR). 

Di sisi penghimpunan dana, pertumbuhan simpanan masyarakat terus meningkat ditengah tingkat 
suku bunga deposito yang berfluktuasi. Sampai dengan April tahun 2014 simpanan masyarakat 
mencapai Rp.3.694,8 triliun meningkat dari Rp.3.664,0 triliun pada akhir 2013 atau meningkat sebesar 
13,6 persen (yoy) dibanding tahun 2012, atau meningkat hampir empat lipat dibanding posisi tahun 
2004. Dari segi penyaluran pinjaman, total kredit perbankan pada April 2014 mencapai Rp.3.361,3 
triliun atau meningkat dari Rp.3.292,9 triliun pada akhir tahun 2013, atau meningkat sebesar 20,8 
persen (y-o-y) dibanding tahun 2012, atau meningkat sekitar enam kali lipat dibandingkan posisi 
tahun 2004 (Lihat Gambar 5.16 Perkembangan Kinerja Perbankan). Dengan perkembangan tersebut, 
dimana pertumbuhan kredit sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan simpanan, maka rasio antara 
kredit yang disalurkan dengan simpanan (LDR) pada April 2014 menjadi 90,8 persen, meningkat 
dari tahun 2013  (89,9 persen) atau lebih tinggi dari akhir 2012 (84,0 persen) dan akhir 2009 (72,9 
persen), atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2004.



BAB V
Ekonomi

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014V-52

Gambar 5.15
Perkembangan Kinerja Perbankan 

Tahun 2004, 2009-2014
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 Sumber: OJK/BI (Sampai dengan April 2014).

Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM). Pada April tahun 2014, kredit UMKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp.627,5 triliun 
meningkat dari  Rp.608,8 triliun pada akhir tahun 2013, atau naik  sebesar 15,7 persen dibanding 
tahun 2012 yang sebesar Rp.516,3 triliun, dan tahun 2011 baru mencapai sebesar Rp.445,5 triliun. 

Setelah diuraikan perkembangan makro sektor keuangan di Indonesia, berikut ini akan disajikan 
perkembangan sektor keuangan secara lebih mikro.

Dalam rangka peningkatan akses keuangan/perbankan (financial inclusion) terutama untuk 
memperluas akses layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas kepada masyarakat yang 
belum terlayani (unbanked), telah dilakukan beberapa kegiatan oleh Bank Indonesia maupun 
bersama pihak lainnya seperti pelayanan perbankan dengan menggunakan telepon seluler (Mobile 
Payment Service /MPS).  Pelayanan ini dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun menggunakan 
sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga. 

Sampai dengan akhir 2013, telah disusun pedoman implementasi pilot project Mobile Payment 
Service (MPS) dan dilaksanakan uji coba MPS yaitu kemudahan penggunaan ponsel untuk beberapa 
transaksi keuangan seperti kiriman uang, pembayaran tagihan dan sebagainya. Uji coba ini 
melibatkan lima bank peserta yakni Bank Mandiri, BRI, Bank CIMB Niaga, BTPN dan Bank Sinar 
Harapan Bali (BSHB) dan  beberapa perusahaan telekomunikasi (telco), seperti Indosat, Telkomsel 
dan XL Axiata. Wilayah uji coba meliputi lima provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat (Bandung, Bogor, 
Cirebon, Indramayu, dan Sumedang), Sumatera Selatan (Ogan Hilir & Banyuasin), Jawa Tengah 
(Purworejo, Kebumen), Jawa Timur (Banyuwangi), Bali (Karangasem, Gianyar, Jembarana, dan 
Tabanan). 
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Berdasarkan hasil monitoring terhadap proyek tersebut, masyarakat sangat antusias dengan 
kehadiran Unit Pelaksana Layanan Keuangan di daerahnya karena memberikan kemudahan 
bertransaksi, murah dan dapat dilakukan kapan saja. Ke depan, masih akan dilaksanakan monitoring 
terhadap uji coba MPS, pemberian edukasi kepada masyarakat terkait layanan MPS dan penjajakan 
pemanfaatan MPS untuk penyaluran bantuan pemerintah. 

Sementara itu, kegiatan edukasi keuangan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 
mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa perbankan. Otoritas keuangan (BI dan OJK) 
melakukan berbagai kegiatan edukasi keuangan. Sasaran edukasi keuangan tersebut cukup beragam, 
meliputi pelajar, tenaga kerja Idonesia dan kelompok masyarakat tertentu lainnya (petani, nelayan, 
UMKM, pegawai negeri). Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memasukkan materi edukasi 
keuangan ke dalam kurikulum nasional (SMA) serta kurikulum dasar pelatihan TKI. Selain itu juga 
dilakukan pelatihan (training for trainers) kepada para pendidik antara lain kalangan madrasah di 
wilayah Jawa Barat. 

Selain melalui edukasi keuangan, kegiatan keuangan inklusif diupayakan melalui program 
TabunganKu, yaitu tabungan dengan pelayanan dasar (basic) seperti besarnya saldo minimal 
tabungan dan rendahnya biaya penarikan dana tabungan. Sampai  dengan Maret 2014, jumlah 
rekening TabunganKu sebesar 11,75 juta rekening, meningkat  1,13 juta rekening dibandingkan akhir 
tahun 2013 yaitu sebesar 10,62 juta rekening. Dalam tahun 2013 jumlah rekening meningkat sangat 
signifikan dibanding jumlah rekening pada akhir 2012 yaitu sebesar 3,64 juta rekening. Peningkatan 
ini merupakan hasil kerjasama antara Bank Indonesia, Pokja Edukasi (74 bank), pemerintah daerah 
dan masyarakat dalam melaksanakan Gerakan Indonesia Menabung. Dari sisi nominal, rata-rata 
saldo TabunganKu adalah sekitar Rp.800 ribu per rekening. 

Untuk meningkatkan jangkauan program TabunganKu, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya 
dengan menyempurnakan layanan/fitur TabunganKu. Selain itu, saat ini sedang diupayakan 
penggunaan TabunganKu untuk mendukung program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kegiatan-
kegiatan di atas juga merupakan Kampanye Gerakan Menabung yang dikoordinir oleh Kelompok 
Kerja Edukasi yang beranggotakan perwakilan perbankan di berbagai daerah.

Upaya peningkatan keuangan inklusif dilakukan pula melalui penyusunan database  penduduk 
yang belum mempunyai akses keuangan. Untuk mendata masyarakat yang belum terjangkau 
pelayanan bank (database unbanked people), telah dilaksanakan survei pembentukan Financial 
Identity Number (FIN). Kegiatan ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 dan dilanjutkan pada tahun 
2013. Sampai dengan akhir 2013 telah ditandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian 
Dalam Negeri dalam rangka pemanfaatan e-KTP sebagai database penduduk yang akan digunakan 
untuk meningkatkan layanan perbankan. Selain itu, juga dilakukan penjajagan pemanfaatan data 
masyarakat miskin dari Kementerian Sosial dalam rangka pengembangan database FIN.

Di sisi lain, dalam rangka perluasan akses keuangan dan peningkatan kesejahteraan nasabah 
kecil yang rentan terhadap fluktuasi/kenaikan harga barang/jasa (indeks harga konsumen/IHK), 
diperlukan informasi harga komoditas yang cepat dan akurat.  Saat ini tengah dilakukan identifikasi/
penjajakan pengembangan Sistem Informasi Harga Komoditas, serta kerjasama dengan Pusat 
Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Sebelumnya kerjasama dengan PIHPS telah dilaksanakan 
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untuk pengendalian inflasi. Kegiatan pengembangan sistem ini dilaksanakan pada awal tahun 2014, 
dengan wilayah uji coba di DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, dalam rangka pengembangan program keuangan inklusif skala nasional dan dunia, telah 
dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. Sampai dengan 
akhir 2013, beberapa kegiatan koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyelenggaraan APEC Workshop on Financial Inclusion di Jakarta pada tanggal 26-27 Februari 
2013 dan di Manado pada tanggal 23-24 Mei 2013. Hasil yang dicapai dari kedua workshop ini 
adalah penyusunan guiding principle/kerangka pengaturan  penerapan inovasi dalam saluran 
distribusi keuangan (khususnya melalui branchless banking), untuk meningkatkan akses 
keuangan penduduk miskin dan UMKM. 

2. Penjajakan kerjasama Government to Person (G2P) antara Bank Indonesia, Kementerian Sosial 
dan Bappenas dalam rangka perluasan program MPS melalui Program Keluarga Harapan (PKH). 
Program G2P meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi dana sosial kepada rumah tangga 
sasaran (RTS). 

3. Inisiatif Pemerintah untuk mengubah unit pengelola keuangan PNPM menjadi lembaga 
keuangan formal seperti koperasi simpan pinjaman, BPR maupun bentuk lainnya, dalam rangka 
meningkatkan kapasitas keuangan di daerah, memperluas akses masyarakat berpenghasilan 
menengah ke bawah, meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Disamping peran perbankan kovensional yang terus meningkat, peran perbankan non-kovensional/
syariah terus menunjukkan kontribusinya dalam perbankan nasional. Kinerja perbankan syariah juga 
terus menunjukkan peningkatan. Pada bulan April 2014 pembiayaan syariah mencapai Rp.174,8 
triliun atau meningkat dibanding akhir 2013  sebesar Rp.172,4 triliun. Pembiayaan tahun 2013 itu 
naik dibanding tahun 2012 sebesar Rp.142,1 triliun (21,3 persen y-o-y). Sedangkan penghimpunan 
dana masyarakat melalui perbankan syariah pada April 2014 mencapai Rp.164,6 triliun dibanding 
pada akhir akhir 2013 yang mencapai Rp.161,9 triliun. Penghimpunan dana tahun 2013 ini 
meningkat sebesar Rp.133,2 triliun atau naik 21,6 persen (y-o-y) dibandingkan tahun sebelumnya 
(2012). Kinerja perbankan syariah juga cukup baik bila dilihat dari potensi pembiayaan macet yang 
tercermin dari rasio pembiayaan berkinerja buruk  yang  agak meningkat menjadi 2,62 persen pada 
akhir 2013 dari level 2,26 persen pada akhir 2012, dan 2011 (2,52 persen). Dalam tahun 2014 (April) 
peningkatannya menjadi 3,48 persen perlu diwaspadai.
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Gambar 5.16
Perkembangan Industri Non-Bank Utama 

Tahun 2004, 2009-2013
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Perkembangan positif juga ditunjukkan oleh kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2004 - 2013. 
Kepercayaan masyarakat terhadap IKNB terus meningkat, ditunjukkan oleh meningkatnya aset IKNB 
seperti asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Meskipun terjadi krisis di Eropa dan 
Amerika, aset perusahaan pembiayaan (multifinance) meningkat dari Rp.341,8 triliun pada tahun 
2012 menjadi Rp.380,3 triliun pada tahun 2013, atau naik hampir lima kali lipat dibanding tahun 
2004. Hal serupa juga terjadi pada nilai aset perusahaan asuransi yang mengalami peningkatan 
dari sebesar Rp.569,3 triliun (2012) menjadi Rp.612,2 triliun (2013) atau naik sekitar lima kali lipat 
dibanding 2004. Sementara itu, sektor dana pensiun mengalami sedikit peningkatan nilai aset dari 
Rp.158,4 triliun (2012)  menjadi Rp.158,5 triliun pada tahun 2013, atau naik hampir tiga kali lipat 
dari 2004 (Lihat Gambar 5.16).

Di sisi pengawasan, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan 
dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non-
perbankan dengan dikeluarkannya UU No. 21/2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah 
dilaksanakannya masa transisi pada tahun 2013, sejak awal tahun 2014 OJK mulai melaksanakan 
tugasnya sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan yang independen/mandiri. Beberapa 
kegiatan utama yang telah dilaksanakan OJK antara lain adalah penyusunan Strategi Nasional Literasi 
Keuangan, beberapa rancang bangun/peta jalan industri keuangan, serta pembukaan kantor cabang 
OJK di berbagai daerah/provinsi. 

Selain itu, diupayakan pula pengembangan pasar keuangan termasuk produk-produknya untuk 
mewujudkan pasar keuangan sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan 
risiko yang handal. Strateginya dilakukan melalui pengembangan pasar sekunder keuangan 
(saham, obligasi, surat utang negara (SUN)  dan surat berharga syariah/syukuk). Tujuan tersebut 
diupayakan melalui pengembangaan pasar Repo (repurchase agreement), peningkatan infrastruktur 
perdagangan pasar keuangan, penciptaan patokan/ penilaian harga pasar yang wajar dan kredibel
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Beberapa perkembangan pada industri asuransi antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah 
menerbitkan rancang bangun Asuransi Mikro Indonesia. Selain itu, dalam rangka pemberdayaan 
petani dan kaitannya dengan asuransi pertanian, Pemerintah dan DPR telah pula menerbitkan 
UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pelaksanaan UU ini telah mulai 
dilakukan melalui uji coba asuransi pertanian di propinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Jawa 
Barat sejak tahun 2012, yang akan menggantikan sistem ganti rugi sawah puso (terkena bencana 
alam). Skema asuransi pertanian ini baru meliputi beras dan ternak sapi.

B. Tantangan ke Depan 

Penguatan Industri Manufaktur

Tantangan dalam lima tahun mendatang utamanya adalah mendorong akselerasi pertumbuhan 
industri sehingga mampu tumbuh lebih tinggi dari PDB. Hal ini penting untuk menjadikan sektor 
industri kembali sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Kesempatan untuk itu ada 
yaitu melalui penumbuhan industri pengolah sumber daya alam yang mencakup hasil-hasil 
pertanian, peternakan, minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan galian, serta penumbuhan 
industri pemasok kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tantangan ini juga termasuk memanfaatkan 
kesempatan industri domestik berpartisipasi dalam jaringan produksi global (global production 
network), dan membina IKM sehingga mampu sebagai basis penumbuhan industri besar. Tantangan 
berikutnya adalah mendorong penumbuhan industri di luar Pulau Jawa agar persebaran industri 
lebih merata memanfaatkan keunggulan lokal.  Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah 
meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.
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Dinamika persaingan ekonomi global yang sangat ketat, tantangan pembangunan bangsa sudah 
mulai bergeser, tidak lagi berkisar hanya pada penciptaan kesempatan usaha namun mulai beralih 
kepada penguatan sendi-sendi kekuatan daya saing Negara. 

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu penyangga ekonomi Negara yang turut 
berkontribusi pada ketahanan nasional, engine of growth, kepeloporan/inovasi, teknologi, daya 
saing dan kesejahteraan yang diharapkan terus dapat tumbuh, produktif dan memiliki daya saing 
tinggi. Dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional Arah kebijakan 
pengalokasian Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara akan dilakukan  selektif 
dengan prioritas untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha 
Badan Usaha Milik Negara. 

Kebijakan pembiayaan untuk penyertaan modal negara pada BUMN dilimitasi pada BUMN yang 
tidak atau kurang sehat namun masih mempunyai prospek bisnis yang baik, melaksanakan public 
service obligation atau yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah atau yang bergerak 
di bidang industri pertahanan. Melalui kebijakan tersebut, Badan Usaha Milik Negara akan lebih 
menjadi produktif dan memiliki daya saing yang tinggi 

Penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan untuk menjawab semua tantangan ke depan yang ada  sehingga akselerasi 
pertumbuhan industri dapat terealisasi sesuai sasaran yang diharapkan dan mewujudkan  masyarakat 
Indonesia yang madani.

Tantangan dalam lima tahun mendatang utamanya adalah mendorong akselerasi pertumbuhan 
industri sehingga mampu tumbuh lebih tinggi dari PDB. Hal ini penting untuk menjadikan sektor 
industri kembali sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Kesempatan untuk itu ada 
yaitu melalui penumbuhan industri pengolah sumber daya alam yang mencakup hasil-hasil 
pertanian, peternakan, minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan galian, serta penumbuhan 
industri pemasok kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tantangan ini juga termasuk memanfaatkan 
kesempatan industri domestik berpartisipasi dalam jaringan produksi global (global production 
network), dan membina IKM sehingga mampu sebagai basis penumbuhan industri besar. Tantangan 
berikutnya adalah mendorong penumbuhan industri di luar Pulau Jawa agar persebaran industri 
lebih merata memanfaatkan keunggulan lokal.  Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah 
meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Dinamika persaingan ekonomi global yang sangat ketat, tantangan pembangunan bangsa sudah 
mulai bergeser, tidak lagi berkisar hanya pada penciptaan kesempatan usaha namun mulai beralih 
kepada penguatan sendi-sendi kekuatan daya saing Negara. 

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu penyangga ekonomi Negara yang turut 
berkontribusi pada ketahanan nasional, engine of growth, kepeloporan/inovasi, teknologi, daya 
saing dan kesejahteraan yang diharapkan terus dapat tumbuh, produktif dan memiliki daya saing 
tinggi. Dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional Arah kebijakan 
pengalokasian Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara akan dilakukan  selektif 
dengan prioritas untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha 
Badan Usaha Milik Negara. 
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Kebijakan pembiayaan untuk penyertaan modal negara pada BUMN dilimitasi pada BUMN yang 
tidak atau kurang sehat namun masih mempunyai prospek bisnis yang baik, melaksanakan public 
service obligation atau yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah atau yang bergerak 
di bidang industri pertahanan. Melalui kebijakan tersebut, Badan Usaha Milik Negara akan lebih 
menjadi produktif dan memiliki daya saing yang tinggi 

Penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan untuk menjawab semua tantangan ke depan yang ada  sehingga akselerasi 
pertumbuhan industri dapat terealisasi sesuai sasaran yang diharapkan dan mewujudkan  masyarakat 
Indonesia yang madani.

Memantapkan Perdagangan yang Berkeadilan

Sasaran pembangunan bidang perdagangan luar negeri ke depan adalah mendorong peningkatan 
ekspor yang lebih besar untuk menghasilkan surplus neraca perdagangan dengan pengelolaan 
impor yang semakin efektif. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain adalah: (1) Masih 
rentannya ekspor Indonesia terhadap harga komoditas internasional, yang ke depan diperkirakan 
cenderung menurun, karena komposisi ekspor Indonesia masih didominasi oleh barang komoditas; 
(2) Masih terpusatnya ekspor Indonesia di beberapa negara tujuan ekspor utama seperti Jepang, 
China, Singapura, Amerika Serikat, dan India yang yang menyebabkan rentan terhadap fluktuasi 
kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan di negara-negara tersebut, (3) Masih rendahnya daya 
saing produk manufaktur dan jasa baik dari sisi kualitas maupun jasa, (4) Belum termanfaatkan 
dengan baik jaringan produksi global untuk mendorong produk ekspor bernilai tambah tinggi, (5) 
Belum optimalnya upaya pengelolaan impor dalam rangka peningkatan daya saing produk nasional,  
penopang  ketahanan pangan maupun peningkatan perlindungan konsumen, (6) Belum efektifnya 
upaya promosi dan intelligence pasar, (7) Belum optimalnya upaya pengembangan kapasitas dan 
motivasi calon eksportir potensial, serta (8) Belum optimalnya upaya fasilitasi ekspor terutama 
terkait dengan proses perizinan dan keterbatasan alternatif skema pembiayaan ekspor.

Sedangkan, dalam rangka meningkatkan peranan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional perlu dilakukan upaya peningkatan kelancaran arus perdagangan domestik,  
perlindungan konsumen dan pengembangan usaha perdagangan.  Beberapa tantangan yang akan 
dihadapi antara lain terkait dengan: (1) Belum optimalnya upaya efisiensi jalur distribusi barang 
kebutuhan masyarakat yang dapat menyebabkan fluktuasi harga dan kelangkaan stok, (2) Kurang 
memadainya jumlah dan kondisi pasar dalam mendukung aktivitas perdagangan masyarakat, (3) 
Kurang memadainya pusat distribusi barang kebutuhan masyarakat baik dari sisi kuantitas, sistem 
dan kualitas, (4) Belum optimalnya pemberdayaan usaha dagang kecil dan menengah khususnya 
bagai pelaku usaha pemula, (5) Masih terbatasnya upaya peningkatan iklim usaha konvensional 
dan non-konvensional, (6) Masih lemahnya lembaga perlindungan konsumen yang ada, (7) Masih 
kurang harmonisnya kebijakan perdagangan pusat dan daerah, (8) Masih rendahnya rasa kecintaan 
terhadap produk domestik, serta (9) Masih belum optimalnya kinerja perdagangan berjangka 
komoditas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tantangan utama pembangunan ke depan adalah memanfaatkan secara optimal potensi kekayaan 
dan keragaman baik budaya maupun alam dan sumber daya alam untuk meningkatkan sumbangan 
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ekonomi dari kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih 
rendahnya daya saing kepariwisataan Indonesia, dimana Indonesia pad atahun 2013 berdasarkan 
survey WEF dalam World Tourism Competitiveness Index berada di posisi 70 yang jauh di bawah 
Jepang, Taiwan dan Thailand. Sedangkan dalam pengembangan ekonomi kreatif permasalahan 
utama yang dihadapi adalah masih 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.

Meningkatkan Daya Saing Ketenagakerjaan

Mewujudkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing merupakan kunci untuk memenangkan 
persaingan di era global. Program link and match perlu terus disempurnakan agar institusi pendidikan/
pelatihan dan industri dapat merekrut tenaga kerja siap pakai dengan tingkat keterampilan memadai. 
Selain itu, lembaga pelatihan perlu didorong mampu menjembatani institusi pendidikan dan sektor 
industri. Dengan demikian, paradigma perwujudan tenaga kerja kompeten yang semula cenderung 
supply driven dapat berubah menjadi demand driven.

Sejalan dengan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Indonesia harus dapat 
menghasilkan tenaga kerja yang bisa beradaptasi dan terampil, melalui langkah-langkah sistematis 
untuk menjamin agar kualitas pelatihan dan keahlian (skills) yang dilatihkan benar-benar tercermin 
pada pekerja. Konsekuensi lainnya adalah pekerja Indonesia yang ingin bekerja di kawasan ASEAN 
harus memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai kebutuhan pasar, yaitu pada tingkat skilled 
atau setidaknya semi-skilled. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan 
kompetensi pekerja melalui serangkaian proses pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan dengan 
kerja sama yang erat antara Pemerintah dan swasta.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan masih perlu dilanjutkan untuk lebih mendorong kepastian 
berusaha. Ke depan kebijakan Pemerintah perlu diarahkan untuk membuat peraturan pengupahan 
yang adil, simple dan memberi kepastian, antara lain upah minimum harus dapat menjaga tingkat 
pendapatan dan standar hidup, daya beli pekerja berpenghasilan rendah, dan pertumbuhan 
ekonomi dan lapangan kerja. Kebijakan outsourcing perlu diarahkan untuk mempertimbangkan 
dua aspek, yaitu perluasan kesempatan kerja dan perlindungan pekerja. Langkah-langkah lainnya 
adalah melanjutkan upaya pemberdayaan serikat pekerja agar dapat melakukan negosiasi bipartit 
dengan mengedepankan prinsip collective bargaining untuk mencapai collective labor agreement; 
perbaikan kerangka hubungan industrial dengan antara lain melakukan peningkatan kuantitas 
dan kualitas mediator, serta menetapkan mekanisme penyelesaian perselisihan; meningkatkan 
kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan utama; dan meningkatkan 
perlindungan pekerja dengan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja 
secara menyeluruh dan konsisten.

Pada tahun 2013, Arab Saudi mereformasi sistem perekrutan pekerja migran di negaranya 
sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia perlu 
mereformasi sistem penyelenggaraan dan layanan penempatan pekerja migrannya. Reformasi ini 
harus memperhatikan tiga aspek, yaitu tata kelola, kualitas pekerja migran, dan regulasi. Aspek tata 
kelola sangat penting untuk menjamin perlindungan maksimal bagi TKI, karena dapat menghindari 
terjadinya praktek-praktek negatif seperti pungli dan manipulasi data. Aspek ini menetapkan 
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prosedur pengelolaan pelayanan TKI yang dilakukan oleh instansi terkait secara transparan sesuai 
tugas dan fungsinya. Aspek kualitas pekerja migran terutama terkait dengan peningkatan kualitas 
dan kompetensi agar TKI dapat memiliki daya saing tinggi di pasar kerja global. Aspek regulasi 
menekankan kepada upaya penyusunan peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada 
TKI, terutama saat berada di dalam negeri.

Sekjen PBB dalam 7th Global Forum on Migration and Development pada bulan Mei 2014 menghimbau 
agar isu migrasi dan pembangunan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan nasional 
dan dalam Post-2015 UN Development Agenda. Hal ini penting mengingat bahwa migrasi sangat 
mempengaruhi pembangunan di semua negara dan bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, langkah ke depan adalah memasukkan isu migrasi dan 
pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 yang disertai dengan langkah-langkah konkrit untuk 
melindungi hak-hak pekerja migran.

Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2015 akan lebih difokuskan dalam upaya 
peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi (UMKMK). Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan 
yang dihadapi UMKMK, seperti globalisasi ekonomi dan integrasi pasar kawasan (termasuk penerapan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan meningkatkan aliran produk, investasi dan tenaga kerja 
sehingga UMKMK perlu meningkatkan kapasitasnya untuk berkompetisi di pasar dan memanfaatkan 
peluang ekonomi yang semakin terbuka. Selain itu, siklus hidup produk yang semakin cepat sebagai 
akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dinamis membutuhkan akselerasi kapasitas 
UMKMK yang lebih baik agar dapat merespon tren permintaan pasar yang semakin dinamis. Dari sisi 
pemerintah, tantangannya adalah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi kebijakan 
dan program baik di pusat maupun di daerah, serta dengan pemangku kepentingan utama lainnya 
dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKMK. 

Khusus untuk UMKM, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan dampak dari skala ekonomi 
UMKM yang terbatas di antaranya berupa: (1) Rendahnya posisi tawar UMKM untuk mengakses 
sumber daya produktif dan pasar; (2) Terbatasnya kontribusi UMKM dalam perekonomian; (3) 
Ketimpangan kontribusi UMKM di sektor-sektor produksi dibandingkan dengan UMKM di sektor jasa; 
dan (4) Ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah karena sebagian besar kegiatan 
ekonomi masih bertumpu pada usaha-usaha berskala mikro dan kecil. Sementara itu, koperasi juga 
menghadapi tantangan terkait pemanfaatan potensinya yang masih terbatas oleh masyarakat yang 
menjalankan usaha-usaha produktif baik secara perorangan maupun kelompok.

Membangun Iklim Investasi yang Kondusif

Berbagai langkah kebijakan dan upaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif telah 
dilakuan selama kurun waktu 2004 sampai dengan akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Namun 
demikian, beberapa upaya tentunya masih belum selesai dan perlu dilanjutkan dalam periode 
selanjutnya. Adapun tantangan untuk k memperbaiki iklim investasi yang lebih kondusif ke depan 
antara lain adalah: (1) Perlunya menjaga kepercayaan dunia usaha atas kepastian hukum di Indonesia 
paska pemilihan umum; (2) Masih terbatasnya kewenangan lembaga PTSP, perlunya peningkatan 
kapasitas SDM pada PTSP agar dapat melaksanakan pelayanan prima, serta dan belum terpenuhinya 
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sarana dan prasarana; (3) Investasi PMA masih berorientasi untuk memproduksi barang untuk 
memenuhi kebutuhan pasar domestik,  sehingga belum optimal untuk menghasilkan barang yang 
berorientasi ekspor; (4) Sebaran investasi masih perlu didorong untuk ke luar Pulau Jawa, karena 
saat ini dominasi investasi berupa PMA mapun PMDN masih berada di Pulau Jawa; (5) Peningkatan 
ketersediaan infrastruktur dan pasokan energi; (6) Perlunya upaya segera untuk menyelesaikan 
peraturan terkait pertanahan sehingga dapat segera dapat memberikan kepastian kepada investor, 
terutama ketersediaan landasan hukum Rencana Umum Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/
kota sehingga proses perijinan lokasi investasi tidak terhambat; (7) Peningkatan keterlibatan daerah 
potensial dalam promosi investasi, agar terjadi sinergi antara pusat dan daerah serta antar sektor 
yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan pembangunan; 
(8) Percepatan penyediaan energi terutama di luar Pulau Jawa untuk mendorong iklim investasi 
yang lebih kondusif; (9) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama yang menghubungkan 
kawasan industri dengan pelabuhan.

Keuangan Negara 

Meskipun dalam kurun waktu 2004 hingga paruh waktu tahun 2014, kinerja keuangan negara 
(APBN) secara umum menunjukkan peningkatan, namun keuangan negara tetap menghadapi 
berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengelolaannya. Pada tahun 2014 dan tahun 
selanjutnya, 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 2014 dan tahun tahun selanjutnya. 

Pada sisa periode tahun 2014 dan tahun selanjutnya, beberapa permasalahan yang melingkupi 
pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan negara adalah sebagai berikut. Pertama, dari sisi 
pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, serta 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi penerimaan perpajakan, salah satu permasalahan 
yang dihadapi adalah realisasi penerimaan yang masih di bawah potensi penerimaannya 
sehingga coverage ratio nya masih rendah. Dari sisi PNBP, permasalahan dihadapi adalah masih 
banyaknya sumber-sumber PNBP SDA non-migas yang belum tergali. Kedua, dari sisi belanja 
Negara. Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (1) Masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang 
disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (2) Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas 
belanja negara; (3) Masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja negara yag tercermin 
dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal sementara 
belanja subsidi justru lebih tinggi dari target; (4) Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan 
belanja negara; serta (5) Masih rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja ke daerah. Ketiga dari 
sisi pembiayaan APBN. Dari sisi pembiayaan APBN, permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan 
dalam negeri antara lain tingginya kepemilikan SBN oleh asing sehingga rentan terhadap risiko 
terjadinya penarikan dana secara besar-besaran jika terjadi krisis kepercayaan serta masih lemahnya 
koordinasi pengelolaan SBN.  

Sementara itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembiayaan luar negeri adalah belum 
optimalnya persiapan dan penilaian utang luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan beban 
biaya (commitment fee) akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi pinjaman 
(lender), khususnya pada utang baru serta lemahnya daya ungkit dalam mendorong ekonomi.
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Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, kebijakan fiskal diharapkan mampu 
merespon berbagai tantangan sekaligus isu-isu strategis, dan mampu memberi dukungan yang 
optimal bagi pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Kebijakan fiskal diarahkan 
untuk mewujudkan APBN yang sehat, yang tercermin dari terjaganya kesinambungan fiskal melalui 
langkah-langkah strategis meliputi : (1) Peningkatan pendapatan negara; (2) Peningkatan kualitas 
belanja negara; serta (3) Pembiayaan defisit anggaran yang terjaga pada batas aman (di bawah 3 
persen PDB.

Dalam upaya peningkatan pendapatan negara, terus diupayakan langkah-langkah kebijakan, 
utamanya terkait dengan perpajakan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah reformasi 
penerimaan perpajakan yang komprehensif yang meliputi antara lain: (1) Peningkatan kapasitas SDM 
perpajakan, baik dalam jumlah maupun mutunya untuk meningkatkan rasio ketercakupan pajak (tax 
coverage ratio); (2) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk insentif 
pajak untuk mendorong reindustrialisasi yang berkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi; 
(3) Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan; (4) Pembenahan sistem 
administrasi perpajakan; (5) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di 
sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tarif; (6) Peningkatan efektivitas penyuluhan; 
(7) Penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; (8) Peningkatan efektivitas pengawasan; 
dan (9) Peningkatan efektivitas penegakan hukum bagi penyelundup pajak (tax evasion). Sementara 
itu untuk menggali potensi sumber-sumber PNBP SDA non-migas yang belum tergali, kebijakan-
kebijakan yang akan dilakukan diarahkan pada inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP 
yang dikelola oleh K/L serta optimalisasi PNBP umum dan BLU.

Dari sisi Belanja negara, upaya untuk meningkatkan kualitas  di sektor belanja terus dilakukan, 
khususnya belanja bersifat mengikat yang menjadi penyebab utama keterbatasan ruang fiskal. 
Belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung program-program yang  masuk dalam 
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.

Transfer ke daerah terus diupayakan dalam rangka memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal 
melalui sistem pendanaan yang lebih memperhatikan aspek kesenjangan fiskal antara pusat dan 
daerah dan antar-daerah, serta terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional 
dan daerah.  Dengan penguatan dan sinkronisasi tersebut diharapkan keselarasan pembangunan 
ekonomi dapat terjaga, termasuk dalam rangka pengendalian dan kehati-hatian fiskal nasional dan 
daerah. 

Di sisi pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah tetap harus melakukan pengelolaan utang yang 
prudent untuk menjaga kesinambungan fiskal. Kebijakan pembiayaan anggaran selanjutnya akan 
diarahkan pada: (1) Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN; (2) Optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pijaman 
untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek; (3) Pengelolaan SBN  
melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas 
yang lebih fleksibel; serta (4) Implementasi manajemen kekayan-utang (Asset Liability Management 
– ALM) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara. 
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Moneter

Meskipun secara umum stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik, perekonomian Indonesia 
masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis. Dari sisi eksternal, isu strategis terutama terkait 
dengan lambatnya pemulihan ekonomi global sehingga masih berpotensi memicu instabilitas di 
pasar keuangan dan pasar komoditas domestik. Ketatnya likuiditas global dan rencana Bank Sentral 
AS (The Fed) untuk mengurangi kebijakan pelonggaran likuiditas pada akhir tahun 2013 berdampak 
negatif pada sektor keuangan Indonesia dan berpotensi mendorong arus modal keluar (capital 
outflow) sehingga menekan nilai tukar Rupiah. Selain itu, peningkatan impor, termasuk impor 
bahan baku dan barang modal dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi dan investasi nasional, 
juga berpotensi menekan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, perlambatan ekonomi dunia, terutama 
perlambatan pertumbuhan ekonomi Cina  akan berpotensi menurunkan gairah pelaku pasar dan 
membuat harga komoditas dunia menurun sehingga dapat menekan ekspor Indonesia.  Selanjutnya, 
permasalahan internal yang lebih bersifat mendasar dan struktural yakni ketersediaan infrastruktur 
masih terbatas sementara kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar 
menyebabkan distribusi barang, terutama bahan pangan pokok dan bahan strategis lainnya menjadi 
tersendat. Struktur pasar dalam negeri yang kurang kompetitif dan untuk beberapa komoditas 
cenderung bersifat monopolistik atau oligopolistik menciptakan inefisiensi sehingga harga-harga 
barang dan jasa sulit ditekan. Sementara itu, kondisi iklim usaha masih mencerminkan ekonomi 
biaya tinggi, baik biaya administrasi resmi, maupun pungutan-pungutan yang tidak resmi lainnya. 
Permasalahan pokok lainnya seperti ketergantungan energi pada minyak, masalah ketersediaan 
pangan dan asimetri informasi harga juga sangat berpengaruh bagi besaran inflasi dan nilai tukar. 
Selain itu dampak perubahan cuaca yang ekstrim, seperti El-Nino akan berpotensi menimbulkan 
kekeringan dan gagal panen sehingga dapat memicu kelangkaan pasokan yang berlanjut pada 
kenaikan harga pangan, terutama beras. 

Sebagai tindak lanjut, kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian 
dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, 
dan sistem pembayaran. Melalui penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, 
serta langkah-langkah koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah, sasaran inflasi 
diharapkan dapat tercapai dan nilai tukar Rupiah relatif stabil sekaligus mendorong tercapainya 
keseimbangan eksternal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara 
itu, dari sisi pemerintah, ekspor non-migas terus ditingkatkan dan impor, terutama untuk barang-
barang konsumtif dikurangi.

Meningkatkan Daya Saing Sektor Keuangan

Kondisi stabilitas dan kinerja sektor keuangan dalam 10 tahun terakhir, 2004 - 2014  cukup baik, 
namun demikian masih terdapat beberapa tantangan/permasalahan yang perlu diatasi agar lebih 
dapat mengoptimalkan peran sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan dengan tetap 
berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian. 

Pertama, ketidak seimbangan likuditas internasional, serta fragmentasi likuiditas di sistem keuangan 
domestik  memberikan pengaruh berarti pada harga dan insentif pada sistem keuangan domestik, 
yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat investasi dan perkembangan ekonomi di dalam negeri. 
Kebijakan ekspansi moneter Amerika Serikat (AS) akan mendorong peningkatan uang beredar di 
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AS. Sebagian peningkatan uang beredar tersebut ditanamkan dalam bentuk investasi di pasar uang 
di luar negeri, termasuk Indonesia. Aliran dana asing yang masuk ke ngara lain termasuk Indonesia 
cenderung menurunkan suku bunga. Sejak 30 Mei 2013, Bank Sentral AS menyampaikan rencana 
pengetatan uang beredar, yang berakibat terjadi capital outflow dari hampir semua negara lain ke 
AS. Hal ini akan mendorong kenaikan suku bunga internasional. Selain itu, dalam jangka pendek 
beberapa negara berkembang mengalami kekurangan pasokan valuta asing.  

Kedua, tantangan besar dari sistem keuangan kita adalah pasar keuangan yang belum  mendalam 
(financial deepening), dan likuid. Hal ini dipengaruhi oleh akses pelayanan keuangan masyarakat 
yang relatif rendah. Di pasar rupiah hal ini tercermin dari perputaran uang (turn over) transaksi dan 
masih belum sempurnanya pembentukan harga di pasar surat berharga (repurchase agreement/
repo, pasar sekunder). Sedangkan di pasar valuta asing ditandai dengan volume transaksi yang masih 
rendah dan transaksi lindung nilai yang belum begitu aktif/besar. Tingkat pemahaman terhadap 
produk dan layanan keuangan serta sistim perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada 
terbatasnya perkembangan pasar keuangan domestik.  
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A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan 

6.1 Pembangunan Iptek

6.1.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan iptek diarahkan pada: (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
kelembagaan litbang; (2) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek yang mencakup 
sarana parasarana litbang serta sumber daya manusia iptek; (3) mengembangkan dan memperkuat 
jejaring kelembagaan; (4) meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang; dan (5) meningkatkan 
pendayagunaan iptek dalam sektor produksi.

6.1.2 Capaian

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Litbang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga litbang diselenggarakan melalui Program 
Pengembangan Pusat Unggulan Iptek yang mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga litbang 
untuk meningkatkan kualitasnya. Hingga tahun 2013 telah ditetapkan 5 Pusat Unggulan Iptek (PUI) 
yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit-PPKS (Sumut), Lembaga Penyakit Tropis-Unair (Jatim), Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia-Puslitkoka (Jatim), Pusat Kajian Hortikultura Tropika-PKHT IPB 
(Jabar), dan Pusat Studi Biofarmaka IPB (Jabar).  Di samping itu,  program akreditasi pranata litbang 
telah diselenggarakan. Hingga tahun 2013, sudah 37 pranata litbang yang sudah diakreditasi, lihat 
Gambar 6.1.

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Iptek

Peningkatan kapasitas dan kapabiltas sumber daya iptek mencakup sarana dan prasarana 
Laboratorium serta sumber daya manusia iptek.  Untuk meningkatkan kegiatan peneliti, Pemerintah 
berupaya merevitalisasi sarana dan prasarana riset dan teknologi. Pada tahun 2012, PUSPITEK – 
Serpong, Banten mulai direvitalisasi. Pembangunan sarana laboratorium yang sudah selesai antara 
lain: (1) gedung botani dan mikrobiologi LIPI; (2) pusat laboratorium terpadu BPPT; (3) pusat 
teknologi penerbangan LAPAN; dan (4) stasiun penelitian kelautan LIPI.
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Gambar 6.1 
Perkembangan Lembaga Litbang Terakreditasi (kumulatif)

Tahun 2004, 2009-2013

Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi

Gedung Botani (Herbarium Bogoriense) dan Mikrobiologi dengan luas gedung 12.331 m2 di atas 
tanah seluas 48.000 m2 diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007. Gedung ini menyimpan koleksi 
Pteridophyta, Gymnospermae, Monokotil, Dikotil, Koleksi  TYPE, dan Cryptogamae yang disimpan 
dalam 11.412 sheet / botol. Di samping gedung herbarium, juga sedang pada tahun 2013 
dilaksanakan pembangunan gedung Indonesian Culture Collection (InaCC) dan akan diresmikan 
pada Tahun 2014.  Gedung ini akan menyimpan koleksi 428 Actinomycetes, 375 bakteri, 225 jamur, 
dan 604 khamir. Gedung ini dirancang memenuhi standar internasional.

Sejak tahun 2008, BPPT membangun pusat-pusat riset baru dan merevitalisasi pusat-pusat riset 
yang ada melalui Program Pengembangan Laboratoria BPPT Terpadu di Kawasan Puspiptek, Serpong 
– Provinsi Banten.  Pusat Laboratorium Terpadu tersebut terdiri dari enam kluster  yaitu: Klaster 1 
- Pusat Rekayasa Teknologi Produksi dan Manufaktur Dasar; Klaster 2 - Pusat Rekayasa Teknologi 
Material dan Proses; Klaster 3 - Pusat Rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pusat 
Rekayasa Teknologi Hankam; Klaster 4 - Pusat Rekayasa Geostech (Geo Engineering Science and 
Technology); Klaster 5 - Pusat Rekayasa Teknologi Energi; dan Klaster 6 - Pusat Inovasi dan Bisnis 
Teknologi.  

Pustekbang - LAPAN didirikan pada tahun 2011 dengan program pengembangan pesawat surveillance 
tak berawak (LAPAN Surveillance UAV), pesawat terbang surveillance (LAPAN Surveillance Aircraft), 
dan pengembangan pesawat transport nasional.  Fasilitas di Pustekbang berupa terowongan angin 
(TA) Supersonik dan Subsonik direvitalisasi serta ditambah dengan fasilitas baru berupa fasilitas 
Computer Cluster dan Hardware in The Loop Simulation ( HWIL ) beserta gedung laboratorium dan 
adminsitrasi.      

Selanjutnya, perkembangan SDM iptek khususnya fungsional peneliti lengkap dengan jenjangnya 
mulai dari peneliti pratama, peneliti muda, peneliti madya, peneliti utama, dan professor riset 
disajikan dalam Tabel 6.1.      
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Tabel 6.1 
Jumlah Fungsional Peneliti

Tahun 2009-2014

Jenjang Peneliti
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Peneliti Pertama 2.098 1.907 2.002 2.197 2.611 2.747

Peneliti Muda 2.091 1.959 2.064 2.176 2.447 2.517

Peneliti Madya 2.668 2.593 2.562 2.629 2.639 2.627

Peneliti Utama 837 775 977 1.083 1.016 1.002

Profesor Riset 192 244 256 270 280 263

Jumlah 7.886 7.478 7.861 8.355 8.993 9.156

     Sumber: LIPI
     Catatan: *) Data s.d. bulan April 2014

Penyelenggaraan peningkatan pendidikan peneliti di lingkungan Lembaga Penelitian Non 
Kementerian (LPNK) telah berhasil dilaksankan untuk jenjang pendidikan magister – S2, dan doktor 
– S3,  sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2 
Kinerja Beasiswa Peneliti di Lingkungan LPNK

Tahun 2010-2013

Jenjang Pendidikan
Tahun

2010*) 2011 2012 2013

Magister – S2 24 6 37 120

Doktor – S3 24 7 2 7

Total 48 13 39 127

                        Sumber: Kementerian Ristek 
                        Catatan: *) Kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya

Pengembangan dan Penguatan Jaringan Iptek

Dalam rangka pengembangan dan penguatan jejaring iptek, Kementerian Riset dan Teknologi 
melakukan kerjasama dengan kementerian, perguruan tinggi (PT), lembaga litbang, pemerintah 
daerah dan badan usaha. Kemitraan yang telah terjalin dari tahun 2011 hingga tahun 2013 antara 
lain dengan: Pemkab Jepara dalam Pengembangan Wisata Iptek dan Pengembangan Diseminasi 
Teknologi Spesifikasi Lokasi Penerapan Teknologi Pasca Panen Komoditas Kacang Tanah, PT. Xirka 
Dama Persada dalam Pengembangan dan Uji Produk Broadband Wirless Acces (BWA), Pemerintah 
Provinsi  Banten dalam Pengembangam Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Pemprov Sumatera Utara, 
Sulawesi Tengah, Gorontalo, Banten, Bengkulu dan Jambi.
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Jaringan dengan lembaga peneliti di luar negeri yang telah terjalin antara lain dengan: Australian 
Academy of Sciences;  ASEAN Commitee on Sicience and Technology (COST 62), Joint Committee 
Meeting dengan Pemerintah Jerman di bidang Kelautan dan Geothermal; Program Mobility – 
pertukaran peneliti Indonesia dengan Jerman dan Perancis; Pemerintah AS dalam riset mitigasi 
bencana; KISTEP (Korea) serta GRIPS (Jepang) untuk capacity building dalam  bidang Science & 
Technology (S & T) pada Hari Teknologi Nasional (Hakteknas)  ke -16 di Serpong.

Peningkatan Kreativitas dan Produktivitas Litbang

Peningkatan kreativitas dan produktvitas litbang dilakukan dengan penyelenggaraan riset kompetitif 
“Insentif SINas” yang menghasilkan Paten, Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional serta Prototipe 
dengan perkembangan hasil dari tahun 2009 – 2014 ditunjukkan dalam Tabel 6.3 berikut.       

Tabel 6.3 
Riset Kompetitif Insentif Sinas

Tahun 2009-2014

Jenis Luaran
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Jurnal Nasional 90 149 74 156 160 170

Jurnal Internasional 58 77 19 90 134 140

Patent 10 30 28 59 61 65

Prototipe 45 95 111 131 54 60

  Sumber: Kementerian Ristek, 2014

Salah satu upaya LIPI untuk menjembatani perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi 
Indonesia dengan kemajuan dunia internasional khususnya para generasi muda dan guru, antara 
lain melalui Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR), Lomba Karya Ilmiah Guru (LKIG), Pemilihan Peneliti 
Remaja Indonesia (PPRI), Perkemahan Ilmiah Remaja (PIR) serta penyelenggaran National Young 
Inventors Award (NYIA). 

Peningkatan Pendayagunaan Iptek di Sektor Produksi

Peningkatan pendayagunaan iptek di sektor produksi mencakup infrastruktur mutu dan pengawasan 
dan penggunaan terhadap nuklir. Terkait infastruktur mutu dan Dalam menghadapi era globalisasi 
perdagangan tersebut, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO melalui UU No. 
7/1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Mengacu pada 
kondisi tersebut, optimalisasi pemanfaatan instrumen non-tarif, yaitu penggunaan standar sebagai 
persyaratan dalam transaksi perdagangan menjadi salah satu langkah yang paling strategis untuk 
menghadapi persaingan di era pasar bebas tersebut. Kebutuhan akan standar dan infrastruktur 
penilaian kesesuaian, menuntut diperlukannya percepatan dalam proses perumusan standar dan 
pelaksanaan akreditasi baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah Standard Nasional Indonesia 
(SNI) yang aktif setiap tahun merupakan jumlah dari SNI sebelumnya ditambah dengan SNI baru 
dikurangi dengan SNI Abolisi, serta SNI yang diamandemen yang direvisi. Pengembangan SNI setiap 
tahun menurut kelompok International Classification Standards (ICS) disajikan dalam Tabel 6.4 
berikut.



BAB VI
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014VI-6

Tabel 6.4 
Perkembangan Standar Nasional Indonesia

(Angka Kumulatif)
Tahun 2004, 2009-2014

No.
International 
Classification 

Standards (ICS)

Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

1 Pertanian dan 
Pangan 21 1.247 1.297 1.344 1.383 1.503 1.523

2 Konstruksi 29 629 629 647 708 736 736

3 Elektronik, TIK 11 162 164 175 186 221 241

4 Teknologi 
Perekayasaan 17 1.128 1.134 1.156 1.178 1.270 1.291

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

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

7 Teknologi Bahan 19 1.984 2.028 2.112 2.176 2.277 2.282

8 Teknologi Khusus 9 182 181 196 208 214 222

9 Transportasi dan 
Distribusi 7 443 445 460 448 460 460

Jumlah Total 167 6.694 6.850 7.097 7.341 7.789 7.870

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

Pengawasan penggunaan tenaga nuklir dilakukan berdasarkan UU No. 10/1997 Tentang 
Ketenaganukliran, Pasal 14 menyatakan Pengawasan dilakukan melalui peraturan, perijinan dan 
inspeksi, dari aspek keselamatan, keamanan dan safeguards nuklir. Perkembangan pelaksanaan 
inspeksi disajikan dalam Tabel 6.5.       
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Tabel 6.5 
Pelaksanaan Inspeksi Penggunan Tenaga Nuklir

Tahun 2009-2014

Objek Inspeksi
Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industri, Kesehatan, 
Penelitian 492 561 561 512 500 138

Instalasi Nuklir 24 24 24 27 27 12

Safeguards & Proteksi 
Fisik 41 30 30 31 31 9

Sumber: Kementerian Ristek, 2014

Pemberian ijin penggunaan tenaga nuklir sebagaimana yang disajikan  dalam Tabel 6.6 menunjukkan 
tingginya minat menggunakan tenaga nuklir. Ijin yang diberikan terbagi dua yaitu ijin fasilitas radiasi 
dan zat radioaktif maupun ijin bekerja di bidang di fasilitas tersebut.     
  

Tabel 6.6 
Ijin Fasilitas Radiasi,  Zat Radioaktif, dan Ijin Bekerja (Buah)

Tahun 2009-2014

Keterangan
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014*

A)  Izin Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 

Izin Berlaku di Industri 5.457 5.970 6.773 6.925 6.881 4.746

Izin Berlaku di Kesehatan 3.341 3.415 4.295 4.440 4.291 1.648

Izin Berlaku di Penelitian 18 5 3 3 4 1

Jumlah Instansi 1.693 1.804 2.079 2.158 2.085 1.827

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

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

Sumber: BAPETEN 
Catatan: *) s.d. Juni 2014
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6.2 Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek              
(P3-Iptek)     

6.2.1 Kebijakan
Kebijakan Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) dilaksanakan 
sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pelaksanaan program utama 
nasional riset arahan RPJPN, yang meliputi bidang: (a) pangan dan pertanian;  (b) energi, energi baru, 
dan terbarukan; (c) teknologi informasi dan komunikasi; (d) teknologi transportasi; (e) teknologi 
pertahanan dan keamanan; (f) teknologi kesehatan dan obat; dan (g) material maju; (2) pelestarian 
sumber daya alam, yang meliputi bidang: (a) sumber daya hayati; (b) penginderaan jauh, satelit dan 
roket sipil; (c) penelitian atmosfir; dan (d) perubahan iklim; (3) penelitian sosial dan kemanusiaan. 
    

6.2.2 Capaian

Pelaksanaan Program Utama Nasional Riset Arahan RPJPN

Dalam periode 2005-2013, pencapaian pelaksanaan program utama nasional riset arahan RPJPN 
bidang pangan dan pertanian, antara lain adalah bibit unggul tanaman pangan untuk Padi Sawah 
yaitu Mira-1, Bestari (Beras Batan RI), Pandan Putri, Inpari Sidenuk, Inpari Mugibat, Sulutan-1, dan 
Sulutan-2; untuk Padi Gogo yaitu Inpago LIPI-01 dan Inpago LIPI-02 (sudah dilepas), serta Inpago 
LIPI-03 dan Inpago LIPI-04; untuk Kedelai yaitu Mitani dan Mutiara-1; untuk Kacang Hijau yaitu 
Muri; untuk Shorgum yaitu Pahat; untuk Gandum yaitu Ganesha-1; untuk Kapas yaitu Karisma-1; 
untuk kentang sedang dilakukan uji kestabilan 12 aksesi kentang hitam; untuk Umbi berupa satu 
varietas singkong ber-beta karoten tinggi; serta telah dikuasai teknik perbanyakan bibit sagu yang 
murah dan dapat diterapkan dengan investasi yang lebih rendah.

Pencapaian bidang energi, energi baru, dan terbarukan, sejak tahun 2005 hingga 2013, telah 
dikembangkan energi bahan bakar nabati melalui beberapa tahapan: rancang bangun Pure Plant 
Oil (PPO) dan Konverter Otomatis (KO); ujicoba biodisel hasil PPO dari minyak sawit dan konverter; 
serta Pilot Plant Bioetanol Generasi 3 berbasis lignoselulosa dari tandan kosong kelapa sawit dengan 
hasil kadar alkohol mencapai 99 persen. Pada periode yang sama, telah dikembangkan tenaga nuklir 
melalui pemeliharaan kompetensi teknologi nuklir dan penyiapan pembangunan PLTN di daerah 
strategis.

Sejak tahun 2007 hingga 2013, telah dikembangkan energi panas bumi skala kecil dengan tahapan: 
pengkajian teknologi PLTP skala 100 kW, 3 MW dan 5 MW; rancang bangun PLTP; pembangunan 
PLTP 3 MW di Kamojang – Jawa Barat; serta uji coba operasi PLTP. Selain itu, telah dikembangkan 
pula energi surya dengan tahapan: pemasyarakatan dan pemanfaatan tenaga surya; pengkajian 
teknologi proses pembuatan sel surya; serta rekomendasi teknologi kristal silikon untuk industri 
untuk investasi.

Pencapaian bidang teknologi kesehatan dan obat dilakukan melalui kegiatan P3-Iptek untuk 
mendukung pengembangan teknologi kesehatan dan obat antara lain telah berhasil diterapkan 
teknik DNA forensik hasil kerjasama antara Kementerian Ristek, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman 
(LBM Eijkman), dan Polri. Dalam rangka pengembangan vaksin untuk penyakit tropis khas Indonesia 
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telah diperoleh kemajuan yang pesat khusus untuk penyakit influenza H1N1 dan H5N1;  vaksin 
hepatitis B, vaksin dengue dan vaksin TB.  Di samping itu telah berhasil dikuasai teknik pasteurisasi 
radiasi, pembuatan prototipe telehealth, sistem pengkonversi citra digital fungsi faal tubuh, rancang 
bangun monitoring pasien, dan pemanfaatan cairan pleura dan sebagainya. 

Capaian penting lain adalah telah berhasil dikembangkan galur unggul untuk produksi Penisilin G 
yang mampu menghasilkan Penisilin G sebesar 3.045 ppm, aktivitas enzim PGA sebesar 2.32 U/mL 
hasil produksi oleh galur rekombinan Bacillus megaterium, proses biokonversi Penisilin G menjadi 
6-APA menggunakan enzim penisilin asilase secara batch diperoleh rendemen sebesar 60 persen. 
Telah dikembangkan pula Inulin dari Umbi Dahlia yang dapat menurunkan kadar trigliserida serum 
darah, kadar kolesterol total, dan menjaga kestabilan kadar gula rendah, menurunkan resiko kanker 
usus, menjaga populasi mikroflora usus. Penelitian dalam mengembangkan obat anti anemia 
berbasis protein recombinant yang lebih murah telah sampai pada tahap Uji Biologis Recombinant 
Human Erythropoietin (rhEPO).

Dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah dikembangkan Program OSS Start Up 
Capital (SUCP) yaitu kegiatan yang memberikan insentif kepada para pengembang Software dengan 
mekanisme kompetisi. Kegiatan ini berhasil mendorong UKM meningkatkan pengembangan aplikasi 
Open Source Software (OSS) dan mengimplementasikan kepada masyarakat, antara lain SliMS 
(Sistem Pengelolaan Perpustakaan), AhadPOS (Sistem Akuntansi dan Kontrol Stok Praktis), Sistem 
Pengenal Wicara Indonesia (Lisan dan Perisalah), Game Engine, Nusantara View (Situs Pariwisata 
Masa Depan), dan SIJALU (Sistem Informasi Peternak Unggas Lokal Indonesia). Peneliian di bidang 
TIK juga telah berhasil mendukung pengembangan Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan 
(GDSAK) yang khususnya dalam Penerapan e-KTP Nasional. Telah dikembangkan pula alat pembaca 
e-KTP kompak (compact e-KTP card reader) serta melengkapi fasilitas Lab BPPT di Serpong untuk 
pengujian card reader e-KTP, serta litbang e-KTP berbasis teknologi smart card dan biometrik. 

Sejak tahun 2005 hingga 2013 telah berhasil dikembangkan Tsunami Early Warning System (TEWS) 
untuk bencana alam tsunami yang dipasang di pantai Barat Sumatera. Selain itu, telah berhasil 
dikembangkan teknologi informasi yaitu pengembangan aplikasi IGOS. Dalam hal teknologi 
transportasi telah berhasil dikuasai antara lain adalah Computer Based Interlocking (CBI) yang 
merupakan bagian terpenting dari sistem persinyalan listrik kereta api. CBI berfungsi sebagai otak 
yang mengendalikan operasi sistem persinyalan listrik menggantikan peran electromagnetic relay 
yang secara bertahap telah ditinggalkan yang selama ini masih tergantung pada impor seperti 
produk VPI (Vital Processor Interlocking) dari GRS-USA (ALSTOM), Westrace dari Westinghouse UK-
Australia, dan SSI dari Westinghouse-UK atau Alstom-France.

Perlu dicatat bahwa telah berhasil dikembangkan prototipe pesawat ringan dengan nama LSA dua 
penumpang dengan sistem surveillance untuk kebutuhan pemetaan dan pemantauan (LSA-01). 
Sedangkan pada tahun 2014, dikembangkan pesawat transportasi nasional, N-219 yang merupakan 
kerja sama LAPAN dan PT. DI.

Pencapaian dibidang teknologi pertahanan dan keamanan, merupakan wujud koordinasi Kementerian 
Pertahanan dengan berbagai lembaga penelitian pengembangan, BUMN, dan Perguruan Tinggi (ITB, 
ITS, PENS, UGM), yang telah merumuskan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan 
teknologi pertahanan dan keamanan, melalui kerja sinergi.
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Pengembangan dalam bidang material maju telah dilaksanakan di antaranya adalah bahan magnet, 
material piezo elektrik, nano partikel. Salah satu yang menarik adalah pengembangan nano partikel 
untuk pemanfaatan pasir zirkon. Seperti diketahui, pasir zirkon yang termasuk kategori mineral gelas 
ini telah menemukan tempatnya dalam berbagai aplikasi untuk industri di seluruh dunia. Mulai 
dari keramik dan ubin tahan api untuk berbagai aplikasi teknologi tinggi. Pengembangan material 
maju ini melibatkan berbagai pihak (Kementerian Riset dan Teknologi, UNS, BPPT, BATAN, dan ITB). 
Teknologi pembuatan baterai lithium ion secara bertahap telah dikuasai mulai dari pembuatan 
bahan aktif sesuai dengan jenis dan komponen baterai lithium, pembuatan komponen lembaran 
beserta asembling sel baterai, dan perakitan sistem baterai sekunder lithium ion untuk digunakan 
pada mobil listrik. 

Konsorsium ini menghasilkan  sistem baterai sekunder lithium dengan berbagai kebutuhan bahan yang 
diolah dari sumber daya alam Indonesia, baik sumber mineral besi, mangan, titanium, alumunium, 
nikel, lithium dan yang lainya maupun sumber hayati dalam hal ini singkong. Pengembangan 
standarisasi pengujian dilaksanakan untuk membentuk dan mengembangkan uji kontrol produk 
bahan, uji kontrol, performa baterai, dan produksi alat uji. Pengembangan riset baterai lithium ini 
merupakan konsorsium dari berbagai lembaga penelitian (BPPT, BATAN, LIPI, Balitbang Kemenperin, 
Balitbang Kemenhut) dan universitas (UI, ITS, Unlam) serta industri (PT Nipress, PT Mocaf).

Pengembangan material dengan kemampuan self cleaning dan self healing untuk berbagai aplikasi 
juga merupakan capaian penting, 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. 

Pelestarian Sumber Daya Alam    

Indonesia kaya akan sumber daya hayati (flora dan fauna) yang perlu tetap dilestarikan. Untuk 
memelihara jenis tumbuhan Indonesia. Selama periode  2004-2013, telah difasilitasi pembangunan 
21 Kebun Raya Daerah di 17 provinsi, mendampingi empat kebun raya yang dikelola LIPI (Bogor, 
Cibodas, Purwodadi dan Bedugul). Pendampingan dilakukan secara intensif antara lain: Kebun 
Raya Baturaden dan Kebun Raya Balikpapan (2011), Kebun Raya Enrekang, Kuningan, Samosir 
(2012), Kebun Raya Wamena (2013). LIPI sejak tahun 2004 telah melaksanakan kegiatan Coral 
Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap) yang bertujuan untuk melakukan 
penyelamatan terumbu karang. 

Kegiatan penelitian pengembangan di bidang biologi difokuskan untuk melakukan kegiatan 
eksplorasi dalam upaya 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 dan hasilnya diuraikan berikut ini. 
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Tabel 6.7 
Kegiatan Penelitian dan  Pengembangan Dibidang Biologi

Tahun 2010-2013

Jenis
Tahun

2010 2011 2012 2013

Spesies Baru 34 63 51 32

Jumlah catatan baru 34 55 38 18

Spesimen flora, Fauna dan Mikroba 22.600 31.318 35.207 65.161

Sumber: Kementerian Ristek, 2014

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

Penginderaan jauh, satelit, dan roket sipil dilakukan melalui Stasiun Bumi Satelit Penginderaan 
Jauh Sumber Daya Alam di Parepare Sulawesi Selatan menerima 4 satelit yaitu SPOT 2 dan 4, Aqua 
serta Terra. Untuk pengembangan sistem stasiun bumi, telah dikembangkan sistem stasiun bumi 
menerima data NOAA, Fengyun dan Landsat. Pada tahun 2012, sesuai dengan Inpres No. 6/2012 
telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk Citra Satelit Resolusi Tinggi 
dari satelit SPOT-5 dan SPOT-6.

Pada periode yang sama, telah berhasil dikembangkan teknologi satelit yaitu LAPAN-TUBSAT dengan 
spesifikasi: Sony Color VideoCam, Kappa Color VideoCam, resolusi spasial 5m (3,5km x 3,5km) dan 
200m (80km x 80km), serta polar SSO/635km, 97,6 deg; dan LAPAN-A2 dengan spesifikasi: 4M pixel 
Digital Camera, AIS, Analog VideoCam, APRS, resolusi spasial 6m (12km x 12km) dan 6m (3,5km x 
3,5km), serta polar Near EQ/650km, 8 deg. 

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2013, telah berhasil dikembangkan Roket Pengorbit Satelit (RPS) 
yaitu RX 220, RX 320, RX 420, dan RX 550. Selain RPS, juga telah berhasil dikembangkan: Roket 
Derivat TNI (Konversi); Roket kendali (Rodal); dan Roket berbahan bakar cair. 

Dalam pengembangan sains antariksa dan atmosfer, LAPAN secara rutin memasok model atau data 
akurat tentang cuaca antariksa, prosedur standar peringatan dini dan mitigasi cuaca antariksa, serta 
layanan informasi pemanfaatan sains atmosfer. Adapun dari target yang ingin dicapai sebanyak 
40 pengguna, terealisasi sebanyak 95 pengguna (238 persen). Informasi yang diberikan dapat 
diklasifikasikan menjadi yang berkaitan dengan sains atmosfer dan iklim yang meliputi kondisi iklim, 
kondisi polusi udara, dan kondisi ozon. Sedangkan yang berkaitan dengan sains antariksa yang 
meliputi:  prediksi frekuensi komunikasi radio, cuaca antariksa/badai matahari , dan benda jatuh 
antariksa/meteor.
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Pencapaian bidang perubahan iklim dalam mendukung pengelolaan pengurangan efek gas rumah 
kaca, telah diselesaikan Technology Needs Assessment (TNA) hasil kerjasama antara Kementerian 
Riset dan Teknologi, BPPT, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan United Nation for 
Environment Programme (UNEP), yang bertujuan untuk mengetahui jenis teknologi yang benar-
benar dibutuhkan dalam mendukung  upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu teknologi 
yang sedang dikembangkan adalah Fotobioreaktor yang merupakan teknologi penangkapan dan 
penyerapan karbon secara biologi. Konsep yang digunakan adalah pemanfaatan mikroalgae untuk 
menyerap CO2 karena lebih murah. Untuk itu telah berhasil dibuat prototype fotobioreaktor MTAP 
2010 yang dapat diaplikasikan di industri.

Penelitian Sosial dan Kemanusiaan

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

B. Tantangan ke Depan

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

Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang hayati 
maupun nir-hayati. Sumber daya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang 
di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. Indonesia memiliki 
keanekaragaman hayati yang terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo, sehingga sering disebut 
sebagai negara megabiodiversity. Mempertahankan keberadaan kekayaan hayati adalah perlu, 
tetapi tidak cukup. Kekayaan tersebut harus dapat dimanfaatkan mendorong perekonomian. 
Sumber daya hayati dapat diolah untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk 
kesehatan dan obat, serta jasa lingkungan.  Dengan demikian tantangan kedua pembangunan iptek 
adalah “meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam 
baik hayati maupun nir-hayati”.
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Pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238,5 juta jiwa. Pada tahun 2025, 
jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 284,8 juta jiwa dan pada tahun 2035 
diperkirakan akan terus meningkat mencapai 305,6 juta jiwa. Di lain pihak, jumlah penduduk dunia 
pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8 milyar jiwa. Dalam era globalisasi, pergerakan 
modal, manusia, barang dan jasa, termasuk informasi akan semakin mudah. Hal ini akan sangat 
berpengaruh pada kehidupan setiap individu di dunia. Kendala fisik maupun jarak akan semakin 
meredup karena teknologi informasi komunikasi yang semakin maju, seolah semua manusia hidup 
dalam satu kampung global, Global Village. Kehidupan masyarakat di masa itu semakin menyatu 
dengan pola hubungan yang semakin erat dan semakin terikat dalam tatanan kehidupan baru yang 
seolah-olah tanpa batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat (borderless world).  
Inilah tantangan ketiga pembangunan iptek, yaitu “meningkatkan dukungan iptek untuk penyiapan 
masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern”.
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A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan

Pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2010-2014 diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan 
infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan terjaminnya kelancaran 
distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sasaran 
pembangunan infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung 
dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dengan mendorong 
partisipasi masyarakat.

7.1 Membangun Konektivitas dan Memperluas Jaringan 
Infrastruktur

7.1.1 Kebijakan 

Penguatan konektivitas nasional serta memperluas jaringan infrastruktur melalui pengintegrasian 
empat elemen kebijakan nasional, yaitu: (1) Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) Sistem 
Transportasi Nasional (Sistranas); (3) Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN); dan (4) Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar terwujud konektivitas nasional 
yang efektif, efisien, dan terpadu.

Penguatan konektivitas nasional sangat diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai 
berikut: (1) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan 
pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply 
chains systems; (2) Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland); dan (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.

7.1.2 Capaian

Dalam rangka meningkatkan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat kegiatan 
yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, maka pembangunan sarana dan prasarana 
transportasi, telekomunikasi, dan ketenagalistrikan akan terus diperluas dan ditingkatkan. Dari 
tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2014, pembangunan infastruktur jalan dan jembatan secara 
umum dapat dijabarkan dalam capaian yang ditunjukkan melalui berbagai indikator, yaitu tingkat 
kemantapan jalan, panjang jalan nasional, jalan tol dan jembatan yang terbangun, peningkatan 
struktur dan atau kapasitas jalan, serta pemeliharaan rutin dan rehabilitasi/pemeliharaan berkala. 
Pada tahun 2004 tingkat kemantapan jalan adalah 80,6 persen, meningkat menjadi 86,0 persen 
pada tahun 2009, dan menjadi 92,5 persen pada tahun 2013 yang ditunjukkan pada Gambar 7.1. 
Adapun panjang jalan nasional hingga tahun 2004 adalah 34,6 ribu Km, dan dalam kurun waktu lima 
tahun mengalami peningkatan 783 Km menjadi 35,4 ribu km pada tahun 2009 dan menjadi 38,2 ribu 
km pada tahun 2013 (Gambar 7.2). Hal serupa terjadi pada jalan provinsi maupun kab/kota, dimana 
jalan provinsi mengalami kenaikan 7.895 Km dari 40,1 ribu Km pada tahun 2004 menjadi 48,0 ribu 
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Km pada tahun 2009, serta 53,6 ribu km pada tahun 2013. Untuk jalan kab/kota pada tahun 2004 
adalah 298,2 ribu Km meningkat menjadi 386,6 ribu Km pada tahun 2009 dan pada akhir tahun 2013 
meningkat menjadi 401,3 ribu km. Terkait dengan pencapaian pembangunan jalan tol, pemerintah 
telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan panjang jalan, baik melalui pembentukan 
Badan Pengatur Jalan Tol pada tanggal 29 Juni 2005, hingga percepatan proses pembangunan jalan 
tol dengan meneruskan 19 proyek jalan tol yang tertunda sejak tahun 1997. Sepanjang tahun 2004 
hingga 2013, panjang jalan tol meningkat 134 km, dari 636 Km pada tahun 2004 menjadi 729 km 
pada tahun 2009, dan pada tahun 2013 menjadi 772,2 km (Gambar 7.3). Hingga pertengahan tahun 
2014 telah dilaksanakan pembangunan jalan baru 96,1 km, pembangunan jembatan baru 3.441 m, 
pembangunan jalan bebas hambatan 4,5 km, pembangunan flyover/underpass/terowongan 1.163 
m, preservasi jalan sepanjang 16,9 ribu km serta jembatan sepanjang 101,9 m.

Gambar 7.1 
Perkembangan Tingkat Kemantapan Jalan  
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Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

Gambar 7.2 
Perkembangan Panjang Jalan Nasional (Kumulatif) 
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Dalam mendukung konektivitas nasional, telah dilaksanakan pembangunan jalan di Pulau 
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, antara lain telah 
terselesaikannya Lingkar Nagreg Jawa Barat, Jalan Pontianak-Tayan Kalimantan Barat, dan Jalan 
Lintas Pantai Selatan ruas Pacitan-Sidomulyo-Hadiwarno Jawa Tengah. Di samping itu, peningkatan 
jalan tol diupayakan dengan membangun jalan tol sepanjang 71 Km yang digambarkan dalam 
Gambar 7.3. Diantaranya pada ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran, Nusa Dua-Benoa, JORR W1 
(Kebon Jeruk-Penjaringan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, dan Bogor Ring Road. Terkait 
dengan jembatan, telah dibangun sepanjang 99,3 ribu m sebagaimana dalam Gambar 7.4.

Gambar 7.3 
Perkembangan Pembangunan Jalan Tol 
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Gambar 7.4 
Perkembangan Pembangunan Jembatan  
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Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

Pada transportasi darat, jumlah pembangunan terminal meningkat dari dua unit pada tahun 2004 
menjadi 40 unit pada tahun 2009 dan menjadi 105 unit pada tahun 2013. Pembangunan dan 
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pengembangan sistem pengendalian persimpangan terkoordinasi (ATCS) menunjukkan peningkatan 
pula, yaitu 7 unit pada tahun 2009 menjadi 23 unit pada tahun 2013. Capaian pembangunan 
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pada periode 2004-2013 terdiri atas pembangunan 
prasarana dermaga penyeberangan 550 lokasi, pembangunan prasarana dermaga sungai 135 
lokasi, pembangunan prasarana dermaga danau 21 lokasi, pembangunan break water dermaga 
penyeberangan 12 lokasi dan pembangunan bus air yang selesai 21 bus air serta pengadaan SBNP 
untuk penyeberangan 138 unit.  Pengembangan BRT/Angkutan Umum Massal meningkat dari 198 
bus pada tahun 2009 menjadi 288 bus pada tahun 2013 dan pembangunan bus pelajar/mahasiswa/
kampus  menunjukkan peningkatan pula dari 215 bus pada tahun 2009, menjadi 480 bus pada 
tahun 2013. Capaian untuk transportasi darat ditunjukkan pada Gambar 7.5.

Gambar 7.5 
Perkembangan Pembangunan Sarana Perhubungan 

Tahun 2004, 2009, dan 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: Kementerian Perhubungan

Pada angkutan laut, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di seluruh 
nusantara, jumlah rute penyelenggaran angkutan laut perintis mengalami peningkatan, yaitu 
dari 47 rute pada tahun 2004 menjadi 56 rute pada tahun 2009, dan 80 rute pada tahun 2013 
atau meningkat 70,2 persen seperti terlihat pada Gambar 7.6. Kondisi tersebut diimbangi dengan 
peningkatan jumlah penumpang kapal perintis 30,8 persen, yaitu dari 265,0 ribu penumpang 
pada tahun 2004 menjadi 346,6 ribu penumpang pada tahun 2012. Pada kegiatan kepelabuhan 
menunjukkan peningkatan pula. Pembangunan fasilitas pelabuhan meningkat dari 85 lokasi pada 
tahun 2004 menjadi 212 lokasi pada tahun 2009, serta 402 pada tahun 2013 dengan rata-rata 
peningkatan per tahun 22,9 persen. Kegiatan pemeliharaan berupa pengerukan alur pelayaran 
guna mendukung terwujudnya kelancaran lalu lintas pada alur pelayaran di sekitar wilayah perairan 
pelabuhan mengalami peningkatan volume dari 3,3 juta m3 pada tahun 2004, menjadi 8,4 juta m3 
di tahun 2013, atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun 23,8 persen. Beberapa pelabuhan 
strategis yang sedang dan telah dibangun antara lain Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, 
Pelabuhan Kariangau, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Arar Sorong, dan Pelabuhan Tual. Dalam rangka 
meningkatkan sistem logistik nasional, hingga pertengahan tahun 2014 telah dikembangkan fasilitas 
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pelabuhan pada 234 lokasi. Disamping itu, guna mendukung terwujudnya kelancaran lalu lintas 
pada alur pelayaran di sekitar wilayah perairan pelabuhan telah dilaksanakan pemeliharaan berupa 
pengerukan alur pelayaran 10,5  juta m3 hingga pertengahan tahun 2014.

Pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran terdapat tiga jenis kegiatan yang menjadi fokus 
utama yaitu kenavigasian, perkapalan dan kepelautan, serta penjagaan laut dan pantai. Jumlah 
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran pada tahun 2004 adalah 2.071 unit meningkat menjadi 2.158 unit 
pada tahun 2013, dengan peningkatan rata-rata pembangunan per tahun 0,5 persen. Jumlah Stasiun 
Vessel Traffic Services beserta peralatannya pada tahun 2004 adalah 3 unit meningkat menjadi 12 
unit pada tahun 2013, dengan peningkatan rata-rata pembangunan per tahun 18,3 persen. Pada 
kegiatan perkapalan dan kepelautan terdapat peningkatan jumlah kapal marine inspector yang 
dimiliki yaitu 303 unit pada tahun 2004 menjadi 392 unit pada tahun 2013, dengan peningkatan 
rata-rata pembangunan kapal per tahun 3,2 persen. Pada kegiatan penjagaan laut dan pantai, 
terdapat peningkatan jumlah kapal patroli KPLP (kapal kelas I s.d kelas V) yang dimiliki, yaitu 142 
unit pada tahun 2004 menjadi 288 unit tahun 2013 dengan peningkatan rata-rata pembangunan 
kapal per tahun 8,7 persen.

Berkaitan dengan penyediaan Dana Public Service Obligation (PSO), Pemerintah mengeluarkan 
kebijakan pemberian  subsidi  pada PT. Pelni untuk melaksanakan penugasan angkutan  pelayaran 
kelas ekonomi yang  bertujuan  untuk  meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta kemajuan 
daerah tertinggal/terisolir. Dalam   kurun   waktu   2009-2013  terjadi peningkatan jumlah PSO yang 
signifikan yaitu dari Rp.600 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp.726 miliar pada tahun 2013 atau 
mengalami peningkatan 31,5 persen.

Gambar 7.6 
Perkembangan Angkutan Laut Perintis (Rute/Trayek) 
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 Kotak 7.1. Deregulasi Transportasi Udara

Tumbuh pesatnya jumlah operator penerbangan di Indonesia yang didukung oleh efektivitas dan 
kemudahan regulasi pemerintah dalam perizinan pendirian perusahaan penerbangan menyebabkan 
kompetisi yang sangat sehat dalam dunia bisnis penerbangan di Indonesia. Hal tersebut sangat 
menguntungkan masyarakat Indonesia, karena memungkinkan calon penumpang mendapatkan biaya 
penerbangan yang lebih kompetitif dan terjangkau bahkan untuk rute penerbangan ke luar negeri. Hal 
ini dapat dilihat pada pertumbuhan jumlah penumpang tujuan luar negeri dari semula hanya 4.102.210 
penumpang menjadi 11.429.035 atau 178 persen dengan rata-rata 14,4 persen. Pertumbuhan tersebut 
berbanding lurus dengan pertumbuhan kargo yang mencapai 145 persen dengan rata-rata 10,9 persen. 
Pada tahun 2004, jumlah angkutan kargo ke luar negeri 42.460 ton, meningkat menjadi 104.295 ton 
pada tahun 2013. Selanjutnya, dengan adanya pemanfaatan dana APBN secara optimal akibat adanya PP 
No. 40/2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara yang membatasi 
pembiayaan dari APBN bagi pembangunan bandar udara  yang telah ditangani oleh Badan Usaha Bandar 
Udara, sehingga meningkatkan kapasitas dan kualitas bandar udara di daerah-daerah.

Sumber: Kementerian Perhubungan dan Bappenas

Transportasi udara sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional mengalami 
pertumbuhan yang sangat signifikan pada periode 2004-2014. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
jumlah bandar udara baru yang dibangun dan data produksi angkutan udara penumpang dan kargo 
yang meningkat pesat. Peningkatan produksi angkutan udara baik penumpang maupun kargo dapat 
dijadikan indikator bahwa masyarakat modern membutuhkan jalur transportasi yang lebih cepat, 
efisien, dan aman. Pada tahun 2004 jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri di Indonesia 
hanya 23,8 juta penumpang, dan pada tahun 2009, 43,8 juta penumpang.  Namun, pada tahun 
2013 jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 82,1 juta penumpang, dengan rata-rata kenaikan 
21,5 persen per tahun seperti terlihat dalam Gambar 7.7. Hal ini sejalan juga dengan pertumbuhan 
arus lalu lintas kargo yang mencatat kenaikan 94,4 persen dalam kurun waktu 2004-2013 dengan 
rata rata kenaikan 13,3 persen per tahun. Jumlah angkutan kargo dalam negeri dan luar negeri 
masing-masing menunjukkan peningkatan, yaitu 208.902 ton dan 50.429 ton pada tahun 2004 
menjadi  344,1 ribu ton dan 46,5 ribu ton pada tahun 2009, dan mencapai 657,4 ribu ton dan 
104.295 ton pada tahun 2013. Untuk pelayanan keperintisan udara mengalami peningkatan pula, 
yaitu 83 rute pada tahun 2004 menjadi 94 pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 menjadi 138 rute. 
Pada perkembangannya, terdapat beberapa rute perintis sudah menjadi  sebagai rute komersial 
Beberapa bandar udara strategis yang telah dibangun antara lain Bandar Udara Juanda Sidoarjo, 
Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM), Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II 
Palembang, Bandar Udara Hasanuddin Makassar, Bandar Udara Internasional Lombok, dan Bandar 
Udara Kualanamu Sumatera Utara.
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Gambar 7.7 
Perkembangan Penumpang Angkutan Udara Dalam dan Luar Negeri (Orang) 

Tahun 2004-2013

	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sumber: Kementerian Perhubungan

Volume angkutan KA penumpang terbesar adalah pada angkutan KA perkotaan Jabodetabek.  Pada 
tahun 2009, volume angkutan KA perkotaan Jabotabek adalah 130,6 juta penumpang atau 63,1 
persen dari total penumpang KA, yaitu 207,1 juta penumpang. Peningkatan jumlah penumpang KA 
perkotaan Jabodetabek dikarenakan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jenis pelayanan 
ekonomi AC Jobodetabek. Transportasi perkeretaapian pada tahun 2012 mengalami penurunan 
jumlah penumpang yang disebabkan oleh kebijakan untuk memberikan kualitas pelayanan angkutan 
penumpang yang lebih baik. Kebijakan itu antara lain membatasi tingkat penggunaan/occupancyrate 
yang sebelumnya mencapai 200 persen sehingga banyak penumpang berdesak-desakan yang dapat 
menimbulkan tindak kriminal di Kereta Api. 

Pada tahun 2009 secara keseluruhan angkutan KA barang mengalami penurunan khususnya untuk 
barang non negoisasi, yaitu 43,6 persen, tetapi untuk barang negoisasi terjadi kenaikan volume 
angkutan barang 1,8 persen. Selain produksi angkutan penumpang dan barang, tingkat keselamatan 
pelayanan transportasi Kereta Api telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2004 jumlah 
kejadian kecelakaan adalah 98 kejadian sementara pada tahun 2013, jumlah kejadian kecelakaan 
Kereta Api hanya tiga kejadian. Gambar penurunan jumlah kejadian kecelakaan ditunjukkan oleh 
Gambar 7.8.
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Gambar 7.8 
Jumlah Penumpang Kereta Api (dalam ribuan orang) 

Tahun 2004-2013
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Sumber : PT KAI 2013 

Gambar 7.9 
Jumlah Angkutan Barang Kereta Api Total (dalam ribu ton) 

Tahun 2004-2013
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Gambar 7.10 
Jumlah Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian 
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            Sumber: Kementerian Perhubungan 2013

Pertumbuhan produksi penumpang, barang, dan menurunnya tingkat kecelakaan pada periode 
2004-2013 merupakan hasil kegiatan di sektor perkeretaapian yang telah dilaksanakan. Jembatan 
Kereta Api yang telah dibangun adalah 110 unit pada tahun 2013 adalah 123 unit. Dalam rangka 
memperlancar operasi perjalanan KA dan mendukung peningkatan keselamatan, serta peningkatan 
pelayanan, dilakukan kegiatan modernisasi dan peningkatan persinyalan, telekomunikasi, dan listrik 
yang terdiri dari pekerjaan persinyalan 71 paket dari target 29 paket (244,8 persen) dan pekerjaan 
listrik aliran atas 7 paket, dan pada tahun 2013 sejumlah 13 paket. 

Dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalur KA, pengadaan material/logistik yang 
telah dilaksanakan dalam kurun lima tahun terakhir berupa pengadaan rel 142.311 ton dari target 
60.489 ton (235,3 persen) dan pengadaan wesel 5 unit, pada tahun 2013 sejumlah 420 unit. 

Dalam hal prasarana perkeretaapian, pembangunan yang dilaksanakan diantaranya pembangunan 
jalur KA termasuk jalur ganda pada tahun 2009 sepanjang 135,2 Km’sp meningkat pada tahun 2013 
sepanjang 497,0 Km’sp. Beberapa lintas yang telah diselesaikan antara lain meliputi jalur ganda 
Cikampek-Cirebon sepanjang 135 km, pembangunan jalur ganda Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 
64 Km, pembangunan jalur ganda Tanah Abang-Serpong sepanjang 23 Km, pembangunan jalur 
KA di NAD antara Simpang Mane-Blangpulo-Cunda sepanjang 30,3 Km, elektrifikasi jalur KA 
antara Serpong-Parungpanjang sepanjang 20 Km termasuk rehab track existing sepanjang 11,5 
Km, dan pembangunan jalur ganda lintas utara jawa (Jakarta-Surabaya sepanjang 727 Km serta 
pembangunan jalur Kereta Api menuju bandara Internasional Kualanamu sepanjang 27,8 Km, serta 
pembangunan/peningkatan stasiun/bangunan operasional pada tahun 2009 tidak ada dan pada 
tahun 2013 sejumlah 10 paket. 
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Berkaitan dengan sarana perkeretaapian, telah dilaksanakan kegiatan pengadaan sarana 
perkeretaapian khususnya untuk menunjang angkutan KA ekonomi jarak menengah dan jauh. 
Dalam kurun waktu 2004-2009, jumlah pengadaan kereta ekonomi (K3 termasuk KMP3) yang telah 
dilaksanakan adalah 152 unit dari target 90 unit (168,9 persen) sedangkan pada tahun 2010-2013 
sejumlah 82 unit. Selain itu, untuk mendukung pelayanan KA komuter/perkotaan telah dilaksanakan 
pengadaan KRD/KRDI 63 unit dari target 15 unit (420 persen) serta pengadaan KRL sejumlah 68 
unit dari target 10 unit (680 persen). Kegiatan rehabilitasi sarana yang telah dilaksanakan adalah 47 
unit kereta ekonomi (K3/KMP3) dari target 100 unit (47 persen), 18 unit KRL dari target 5 unit (360 
persen), dan 26 unit KRD dari target 34 unit (76,5 persen). 

Berkaitan dengan penyediaan Dana PSO, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi 
pada angkutan kereta ekonomi yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta 
mendorong perpindahan moda angkutan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum khususnya 
kereta api. Dalam kurun waktu 2004-2013 terjadi peningkatan jumlah PSO yang signifikan yaitu 
dari Rp140 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp.704,8 miliar pada tahun 2013 atau mengalami 
peningkatan lebih dari lima kali, dimana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu Rp.130,5 
miliar dibanding tahun sebelumnya.
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Kotak 7.2. 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Penguatan konektivitas nasional merupakan strategi utama percepatan pembangunan ekonomi 
yang inklusif melalui payung hukum Perpres No. 32/2011 yang telah direvisi dengan Perpres No. 
48/2014 Tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Eonomi di Indonesia 
(MP3EI) 2011-2025. MP3EI dilaksanakan dalam tiga tahap: (1) Fase pertama dilaksanakan pada 
tahun 2011-2015 untuk implementasi quick wins; (2) Fase kedua dilaksanakan pada tahun 2015 – 
2020 untuk memperkuat basis ekonomi dan investasi; dan (3) Fase ketiga dilaksanakan pada tahun 
2020-2025 untuk melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan.
Nilai total investasi sektor riil dan infrastruktur MP3EI hasil validasi per Desember 2013 adalah  
Rp.2.299 trilliun dan Rp.2.338 triliun dari sebelumnya Rp.2.226 triliun dan Rp.1.786 triliun. 
Pengembangan SDM dan IPTEK juga ditambahkan setelah validasi, yakni Rp.21.7 triliun. Beberapa 
pengembangan infrastruktur yang telah beroperasi antara lain: Pengembangan Bandara Soekarno-
Hatta; Pembangunan Bandara Internasional Lombok; Pengembangan Bandara Internasional 
Ngurah Rai; Pembangunan Jalan Tol Bali Bandara; Pembangunan double track kereta api utara 
jawa; Pembangunan PLTA Poso 2; Pembangunan Bandara Internasional Kualanamu; Pembangunan 
Bandara Internasional Sepinggan; dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Arar-Papua Barat.

Pembangunan infrastruktur mendukung MP3EI tersebut, sekitar 88 persen pembiayaannya  
diharapkan datang dari swasta, badan usaha milik negara (BUMN) dan campuran (termasuk 
pembiayaan perbankan). Dengan adanya dukungan pengembangan infrastruktur tersebut, disertai 
pengembangan proses produksi serta inovasi, peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness 
Index meningkat dari posisi 55 pada tahun 2008/2009 menjadi posisi 38 dari 148 negara pada 
tahun 2013/2014.

Sumber: Sekretariat Konektivitas KP3EI
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7.2 Meningkatkan Layanan Infrastruktur Sumber Daya 
Air Untuk Ketahanan Air, Pangan, dan Energi

7.2.1 Kebijakan

Sejalan dengan prioritas bidang sarana dan prasarana dalam RPJMN 2010-2014, dalam rangka 
meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan standar pelayanan 
minimal ditempuh melalui: (1) Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku; (2) Peningkatan 
kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air; 
serta (3) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi dalam 
pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam rangka 
meningkatkan dukungan sektor sumber daya air terhadap peningkatan daya saing sektor riil, 
ditempuh melalui: (1) Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk menjaga kuantitas 
dan kualitas pasokan air; (2) Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan 
pangan nasional; (3) Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor secara 
struktural dan non struktural terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis, dan 
pusat-pusat perekonomian; dan (4) Pengamanan pantai dari abrasi dan erosi, terutama pada 
wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis, daerah pariwisata dan pusat-pusat perekonomian. 
Peningkatan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) di sektor sumber daya air  ditempuh melalui 
upaya mendorong peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana sumber 
daya air, terutama saluran pembawa air baku. 

7.2.2 Capaian

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas tampung air untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah 
tangga, industri, serta keperluan pembangkit listrik, pada periode 2004-2009 telah dibangun 11 
waduk dengan total kapasitas 79 juta m3 yang tersebar di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulsel, 
dan Kalimantan. Upaya tersebut dilanjutkan periode 2010-2014 dengan terbangunnya tiga buah 
waduk, yaitu Waduk Rajui dan Payaseunara di Aceh serta Waduk Marangkayu di Kalimantan Timur 
serta 28 buah waduk lainnya yang saat ini dalam tahap pembangunan. Selain itu, upaya peningkatan 
kapasitas tampung dilakukan melalui pembangunan embung/situ/bangunan penampung air 
lainnya dimana dalam periode 2010-Juni 2014 telah mencapai 903 buah, dua kali lipat dibandingkan 
pencapaian dalam periode 2005-2009.  Upaya ini didukung dengan mengembalikan fungsi dan 
kapasitas tampung sumber-sumber air melalui rehabilitasi 73 waduk dan 284 embung/situ/
bangunan penampung air lainnya. Sedangkan dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan air 
baku bagi pertanian, rumah tangga, industri, dan perkotaan, hingga Juni 2014 telah dicapai lebih 
kurang 44,6  m3/det. Capaian tersebut jauh melebihi capaian dalam periode 2005-2009, yaitu 12,5 
m3/det. Gambaran pencapaian peningkatan daya tampung air melalui pengelolaan waduk dan 
embung, serta peningkatan kapasitas air baku terlihat dalam Tabel 7.1.
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Tabel 7.1 
Capaian Pengelolaan Waduk, Embung Dan Prasarana Air Baku 

Tahun 2005-2014

No Indikator Satuan
Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

1
Jumlah 
waduk selesai 
dibangun

Buah -  2  4  3 2 - 1 1 2 -

2

Jumlah 
waduk dalam 
pelaksanaan 
pembangunan

Buah 11 9 5 2 - 7 8 9 21 28

3 Jumlah embung 
yang dibangun Buah 69  130  121  111 12 32 105 175 509 82

4

Jumlah 
Prasarana air 
baku yang  
dibangun/
ditingkatkan

m3/det 2,9  0,7  0,9  3,9 4,0 6,3 8,6 14,9 13,4 1,4

5

Jumlah 
Prasarana air 
baku yang  
direhabilitasi

m3/
det**) 40  18  11  84 10,0 3,8 4,7 4,5 15,6 0,9

Sumber:  Bappenas, diolah dari Kementerian Pekerjaan Umum, 2014                                             
Catatan:  *) Realisasi s/d Juni 2014
**) periode 2005-2009 indikator yang digunakan adalah buah

Upaya peningkatan pelayanan infrastruktur sumber daya air terhadap ketahanan pangan terus 
mengalami peningkatan, terutama untuk mendukung program pencapaian surplus beras sepuluh 
juta ton pada tahun 2014. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan dan 
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya mengingat sekitar 85 persen 
produksi padi nasional dihasilkan dari lahan sawah beririgasi. Pembangunan infrastruktur irigasi 
dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dari tahun 2005-2009 adalah seluas 527,1 
ribu ha dan ditingkatkan kembali pada tahun 2010 hingga Juni 2014 seluas 369,1 ribu hektar. Pada 
tahun 2005-2009 dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,9 juta ha, dan pada tahun 2010-
Juni 2014 seluas 1,75 juta hektar. Selain itu pada tahun 2010-2014 dilakukan pula peningkatan/
rehabilitasi jaringan reklamasi rawa seluas 168,9 ribu hektar, rehabilitasi jaringan reklamasi rawa 
seluas 535,8 ribu hektar, pembangunan jaringan irigasi air  tanah (JIAT) pada areal seluas 11,7 ribu 
hektar, dan rehabilitasi JIAT pada areal seluas 37,6 ribu hektar. Gambaran pencapaian pembangunan 
infrastruktur irigasi dalam kurun waktu 2005-2014 disajikan dalam Gambar 7.11.
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Gambar 7.11 
Pencapaian Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

Tahun 2005-2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Bappenas, diolah dari Kementerian Pekerjaan Umum, 2014    Catatan: Angka capaian 2014 s.d Juni

Dalam upaya meminimalkan dampak akibat daya rusak air, upaya yang telah dilaksanakan pada 
tahun 2005-2009 adalah pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir 
sepanjang 1.012 km yang dilanjutkan pada tahun 2010 hingga Juni 2014 sepanjang 1.308 km 
sebagaimana terlihat dalam Gambar 7.12. Pendekatan non struktural yang merupakan arah 
kebijakan dalam RPJMN 2010-214, dilakukan melalui kegiatan restorasi sungai yang telah dilakukan 
dalam pembangunan Kanal Banjir Barat Semarang dan Kanal Banjir Timur Jakarta. Kegiatan Restorasi 
sungai tersebut telah mempertimbangkan aspek lingkungan seperti  jalur hijau di bantaran sungai, 
dan  dataran banjir (flood plain) di sepanjang kedua kanal banjir tersebut. Kegiatan strategis lainnya 
yang telah dilaksanakan antara lain penyelesaian rehabilitasi prasarana pengendalian banjir S. 
Deli Hilir (Sumut), pembangunan prasarana pengendalian banjir di sekitar Bandara Kuala Namu 
(Sumut), normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter (DKI Jakarta), dan penanganan banjir 
S. Bengawan Solo melalui pembangunan Bendung Gerak Sembayat dan waduk-waduk di Wilayah 
Sungai Bengawan Solo. Sedangkan dalam mengendalikan dampak akibat lahar, hingga Juni 2014 
dibangun sarana/prasarana pengendali lahar 133 buah.

Gambar 7.12 
Pencapaian Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir 

Tahun 2005-2014
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Pada kurun waktu 2010-2014, perhatian terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) semakin 
meningkat. Hal ini tidak hanya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya alokasi pendanaan untuk 
kegiatan tersebut, namun juga semakin terstrukturnya kelembagaan operasi dan pemeliharaan 
dengan dibentuknya Satuan Kerja (Satker) khusus OP pada tahun 2013 di beberapa Balai Besar 
Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS), serta disusunnya pedoman-pedoman 
pelaksanaan OP di berbagai sub bidang. Hingga Juni 2014, telah dilaksanakan kegiatan operasi dan 
pemeliharaan meliputi: (1) OP jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah rata-rata 
seluas 2,2 juta ha setiap tahunnya, OP jaringan reklamasi rawa seluas 1,2 juta ha, OP JIAT rerata 
seluas 8 ribu ha, serta OP jaringan tata air tambak seluas 150 ribu ha; (2) OP pengendali banjir 
sepanjang rerata 913 km setiap tahun, dan OP pengendali sedimen/lahar gunung berapi dengan 
total 184 buah; (3) OP waduk/embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.207 buah; 
serta (4) OP sarana/prasarana penyediaan air baku dengan kapasitas layanan 47,5 m3/detik. 

Dalam kerangka regulasi capaian yang dihasilkan hingga pertengahan 2014 adalah telah diterbitkan 
beberapa PP sebagai implementasi dan pengaturan lebih lanjut atas UU No. 7/2004 Tentang 
Sumber Daya Air, yaitu: (1) PP No. 16/2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM); (2) PP No. 20/2006 Tentang Irigasi; (3) PP No. 42/2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Air; (4) PP No. 43/2008 Tentang Air Tanah; (5) PP No. 37/2010 Tentang Bendungan; (6) PP No. 
38/2011 Tentang Sungai; dan PP 73/2013 Tentang Rawa, serta beberapa kebijakan operasional 
pengelolaan sumber daya air antara lain Perpres 30/2011 Tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya 
Air, Kepres No. 12/2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai, Perpres No. 88/2012 Tentang Kebijakan 
Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional. 
Upaya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat yang telah dicapai sebagai pelaksanaan 
salah satu pilar UU No. 7/2004 Tentang Sumber Daya Air adalah telah dilakukan berbagai upaya 
pembinaan, pelatihan, dan kegiatan pengelolaan sumber daya air partisipatif yang dilakukan melalui 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA), 
dan pemberdayaan masyarakat di sekitar waduk.

7.3 Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan 
Perumahan, Permukiman, dan Penyediaan Air 
Bersih

7.3.1 Kebijakan

Sesuai dengan prioritas bidang sarana dan prasarana dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan 
perumahan dan permukiman dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk 
mendukung peningkatan kesejahteraan, yang difokuskan pada peningkatan pelayanan sarana 
dan prasarana sesuai dengan SPM. Arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman 
adalah  meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak yang 
terjangkau serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan kota 
tanpa permukiman kumuh. 
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Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik, 
penurunan luasan genangan di kawasan strategis perkotaan, pelayanan pengelolaan persampahan, 
penyediaan layanan air minum, serta pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), 
penyediaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, fasilitasi pembangunan 
dan penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum kawasan perumahan dan permukiman, 
fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya, fasilitasi, dan stimulasi peningkatan 
kualitas perumahan swadaya. 

Adapun arah kebijakan pembangunan air minum adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat 
terhadap air minum yang aman melalui penyediaan perangkat peraturan di tingkat pusat dan/atau 
daerah untuk mendukung pelayanan air minum, memastikan ketersediaan air baku, meningkatkan 
kinerja manajemen badan pengelola pelayanan air minum, meningkatkan sistem perencanaan 
pembangunan air minum serta mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan 
air minum.

7.3.2 Capaian

Upaya penyediaan akses penduduk terhadap hunian layak serta air minum dan sanitasi telah 
dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga sekarang. Beberapa kegiatan penyediaan  dan peningkatan 
kualitas perumahan diantaranya pembangunan Rusunawa, pembangunan baru, dan peningkatan 
kualitas perumahan swadaya, pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta 
Penataan Lingkungan Kumuh. Untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum dan 
sanitasi, dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pembangunan SPAM Kawasan MBR, SPAM IKK, 
SPAM Kawasan Khusus dan SPAM Regional, Infrastruktur Air Limbah, Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu/3R, Infrastruktur Drainase Perkotaan, dan Tempat Pengolah Akhir Sampah. Rincian capaian 
kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Berbagai upaya dalam penyediaan layanan permukiman dan perumahan memberikan dampak 
terhadap peningkatan akses terhadap hunian beserta air minum dan sanitasi layak. Pada tahun 
2004, akses penduduk terhadap air minum layak mencapai 48,8 persen. Pada tahun 2009, akses 
air minum sempat menurun menjadi 47,7 persen dan meningkat kembali menjadi 67,7 persen 
pada tahun 2013. Peningkatan angka akses terhadap air minum tersebut dipengaruhi perbedaan 
perhitungan indikator dalam pendataan akses air minum. Sejak tahun 2011, digunakan rumus 
baru dimana sumber air untuk mandi dan cuci menggunakan air ledeng, air hujan, sumur bor/
pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung juga dihitung sebagai akses air minum layak. 
Terkait dengan upaya peningkatan kondisi sanitasi baik melalui pembangunan infrastruktur sanitasi 
maupun kegiatan pemicuan, akses penduduk terhadap fasilitas sanitasi layak meningkat dari 38,1 
persen pada tahun 2004 menjadi 51,2 persen pada tahun 2009 dan mencapai 59,7 persen pada 
tahun 2013.
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Tabel 7.2 
Capaian Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Perumahan  

Tahun 2004-2013

No. Indikator Satuan
Tahun

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1 Rusunawa Twin 
Block

33 28 70 90 113 89 70 174 327 425

2 Pembangunan 
baru 
perumahan 
swadaya

Unit - - 960 540 100 2.000 2.000 16.403 16.544 29.810 0

3 Peningkatan 
kualitas 
perumahan 
swadaya

Unit - - 2.590 3.240 9.717 16.875 20.000 36.738 201.469 184.333 60.000

4 PSU Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman

Unit - - - - - - 13.050 94.779 80.009 54.000 25.000

5 Penataan 
Lingkungan 
Kumuh

Ha - - - - - - 30 115 225 174 63

Kawasan - - - - - 242 298 245 304 500 500

6 Peningkatan 
Jumlah 
Pelayanan Air 
Minum

IKK - 115 96 167 335 177 170 178 192 331 299

Kawasan - 139 63 34 128 122 90 420 578 1122 582

7 Peningkatan 
Jumlah 
Pelayanan 
Sanitasi

Kawasan - 46 84 95 89 95 93 203 240 494 286

Kab/Kota - 236 241 117 97 156 87 156 138 129 149

 
Sumber:  Bappenas, diolah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, 2014                       
Catatan: *) Capaian sampai bulan Juni 2014                          
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Pada tahun 2004, proporsi rumah tangga kumuh 10,9  persen dan menurun menjadi 9,0 persen 
pada tahun 2009. Namun angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 12,1 persen. 
Peningkatan rumah tangga kumuh tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan pemerintah 
daerah dalam menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan, serta keterbatasan 
kemampuan masyarakat dalam memelihara infrastruktur tersebut. Capaian akses air minum layak, 
sanitasi layak, dan rumah tangga kumuh perkotaan dapat dilihat pada Gambar 7.13.

Gambar 7.13 
Capaian Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak , dan Rumah Tangga Kumuh Perkotaan   

Tahun 2004-2013
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Sumber: Susenas BPS Tahun 2004-2013

Catatan:

1. Pada tahun 2005, tidak dapat dihi   vtung Rumah Tangga Kumuh karena indikator pembentuknya tidak tersedia semuanya, 

angka Indonesia tanpa Provinsi Aceh

2. Pada tahun 2004-2010 digunakan rumus lama (sumber air minum dari Leding, Air Hujan atau Sumur Bor/pompa, Sumur 

Terlindung, Mata Air Terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat 10 meter dan lebih) 

sedangkan pada tahun 2011-2013 digunakan rumus baru (sumber air minum  berdasarkan kriteria rumus lama ditambah 

dengan sumber air untuk mandi/cuci menggunakan air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air 

terlindung) 

Pada periode 2004-2009 hingga 2010-2014, penyediaan air minum dilaksanakan melalui 
pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR), ibukota kecamatan (IKK), perdesaan, kawasan khusus, dan regional. Pada periode 
ini juga dilakukan pembinaan kemampuan untuk pemerintah daerah/PDAM. Kegiatan pembinaan 
ini dilaksanakan untuk 84 PDAM pada tahun 2005, 153 PDAM pada tahun 2009 dan 120 PDAM pada 
tahun 2014. 
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Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan, pada periode 2004-2009 mulai dilaksanakan 
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Pada tahun 2008, Pamsimas 
dilaksanakan di 882 desa. Pada tahun 2009 dan 2014, jumlah desa yang menjadi lokasi Pamsimas 
meningkat menjadi 1.556 desa pada tahun 2009 dan 1.366 desa pada tahun 2013. Sejak 2005 hingga 
2009, program dan kegiatan penyediaan air minum yang telah dilaksanakan mampu menyediakan 
kapasitas sebesar 34.065 liter/detik atau dapat melayani sekitar 15,7 juta jiwa penduduk. Pada 
tahun 2010 hingga 2013, program dan kegiatan penyediaan air minum meningkatkan kapasitas  
25.260 liter/detik atau dapat melayani sekitar 12,4 juta jiwa penduduk. Pada tahun 2014, program 
dan kegiatan penyediaan air minum diperkirakan menambah kapasitas 8.179 liter/detik atau dapat 
melayani 2,8 juta jiwa penduduk.

7.4 Memantapkan Ketahanan Energi dan Kelistrikan

7.4.1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan memiliki dua fokus, 
yaitu meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) dan dukungan peningkatan daya saing sektor riil. Berdasarkan kedua fokus ini maka langkah 
kebijakan secara umum diarahkan pada: (1) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana energi 
dan ketenagalistrikan guna meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas 
pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar; (2) 
Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis diarahkan untuk mencapai nilai keekonomiannya 
yang terjangkau dan berkeadilan. Pada sisi lain juga dilaksanakan pengurangan subsidi secara 
bertahap dan diarahkan langsung kepada penerima kaum dhuafa serta dimanfaatkan untuk 
pengembangan energi baru terbarukan (EBT); (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sarana 
dan prasarana energi, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi, peningkatan efisiensi dan 
konservasi energi, pengurangan susut jaringan (losses), peremajaan sarana dan prasarana yang 
kurang efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat; (4) Memanfaatkan sebesar-
besarnya tenaga kerja, barang, dan jasa produksi dalam negeri. Kebijakan ini diperlukan untuk 
memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri, terutama mendorong pengembangan 
industri dan teknologi dalam negeri; dan (5) Menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan 
energi dan ketenagalistrikan.

7.4.2 Capaian

Capaian penting infrastruktur energi dan ketenagalistrikan diantaranya adalah peningkatan rasio 
elektrifikasi yang pada tahun 2004 baru mencapai 57,5 persen meningkat menjadi 65,8 persen 
pada tahun 2009.  Sedangkan pada akhir tahun 2014 rasio elektrifikasi diperkirakan mencapai 
81,5 persen. Sehingga selama satu dasawarsa terakhir, rasio elektrifikasi meningkat tajam, yaitu 24 
persen. Pencapaian pada akhir tahun 2014 tersebut lebih tinggi dari pada target RPJMN2010-2014, 
yaitu 80 persen.

Pencapaian di atas didukung oleh penambahan kapasitas pembangkit listrik 5.783 MW selama 
periode 2004-2009. Hingga akhir tahun 2014, kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik 
diperkirakan mencapai 51.224 MW, yang terdiri atas pembangkit milik PT. PLN (Persero) 38.144 MW 
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(74 persen), Independent Power Producer (IPP) 11.241 MW (22 persen) dan Private Power Utility 
(PPU) 1.839 MW (4 persen) atau mengalami penambahan 19.265 MW selama periode 2010-2014. 
Sehingga total penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang dibangun selama tahun 2004-
2014 adalah 25.048 MW.  Penambahan kapasitas pembangkit yang cukup tinggi ini merupakan 
keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagalistrikan.

Hal tersebut ditunjang pula dengan perkembangan bauran energi pada pembangkit listrik dengan 
menekan semaksimal mungkin penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam pembangkitan tenaga 
listrik.Pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum turun dari tahun ke 
tahun. Pada tahun 2004 pangsa BBM mencapai 39 persen dan realisasi pada tahun 2013  menurun 
menjadi 12,5 persen, dan ditargetkan pada akhir tahun 2014 mencapai 9,7 persen. Pada Tabel 7.3 
disajikan capaian kapasitas terpasang pembangkit EBT.

Tabel 7.3 
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT 

Tahun 2004,2009,2010,2013, dan 2014

UNIT Satuan

Tahun 

2004 2009 2010 2013 Perkiraan 
2014

Panas Bumi (MW) 807 1.189 1.189 1.343,5 1.405,5

Air (MW) 3.199,4 3.508,5 3.522,6 7.571,4 7.715,1

Biomassa (MW) N/A N/A N/A 1.175,5 1.781

Surya (MW) N/A N/A 0,19 48,80 154,6

Angin (MW) N/A N/A 1,06 1,30 1,30

TOTAL (MW) 4.006,44 4.696,51 4.712,82 10.680,5 11.057,5

Sumber: Statistik KESDM, diolah.

Sejalan dengan itu, telah diupayakan penurunan susut jaringan yang merupakan kehilangan 
energi listrik pada proses penyaluran tenaga listrik yang tidak dapat dihindari, namun dapat 
diminimalkan, terutama susut yang disebabkan oleh masalah non teknis. Besar kecilnya susut 
jaringan mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan penyaluran tenaga listrik. Berdasarkan data 
realisasi susut jaringan, pada tahun 2004 susut jaringan adalah 11,3 persen menurun menjadi 9 
persen pada akhir tahun 2013. Selanjutnya susut jaringan ini direncanakan dapat turun lagi menjadi 
8,5 persen pada tahun 2014.

Terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan EBT dan konservasi energi, mulai tahun 2010 
hingga akhir tahun 2014 diperkirakan total nilai investasi di bidang EBT adalah Rp.17.760 miliar 
baik di bidang panas bumi, tenaga air, tenaga surya, maupun bioenergi. Penerimaan negara dari 
EBT yang diperoleh dari pengembangan panas bumi adalah Rp.3.913,6 miliar dari tahun 2010 
hingga tahun 2013 sebagai penerimaan setoran bagian Pemerintah dan diharapkan pada tahun 
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2014 melalui pengembangan Panas Bumi di sembilan lapangan panas bumi diperoleh penerimaan 
sebesar Rp.579,6 miliar. Sementara itu, terdapat penurunan intensitas energi sebesar 1 persen per 
tahun atau setara dengan penurunan 5 SBM (Setara Barel Minyak) per Miliar rupiah.

Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg sudah mengurangi ketergantungan pada 
BBM. Perkembangan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg sejak dicanangkan pada tahun 
2008 telah berjalan dengan baik. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, paket perdana LPG 3 Kg telah 
didistribuskan sekitar 51,6 juta paket dan diperkirakan pada tahun 2014 akan didistribusikan lagi 
sekitar 1,6 juta paket dengan total penghematan subsidi mencapai sekitar Rp.85 triliun. 

Sedangkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi yang dimulai pada tahun 2010 diarahkan 
untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar gas (BBG), yang selain lebih ramah lingkungan 
sekaligus dapat mengurangi penggunaan BBM. Dalam periode 2010-2014 telah dilakukan 
kegiatan pembangunan antara lain: (1) Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah 
tangga di 17 kota dengan 73,5 ribu sambungan rumah; dan (2) Pembangunan infrastruktur gas 
untuk transportasi di wilayah Jabodetabek, Palembang, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Balikpapan 
sampai dengan 2013 serta rencana pembangunan pada tahun 2014 di Jabodetabek, Jawa Timur, 
dan Riau dengan total pembangunan sampai dengan tahun 2014 mencapai 60 SPBG (kumulatif) 
dan 13 MRU (Mobile Refueling Unit), pembagian konverter kit sejak tahun 2011 hingga tahun 
2013 mencapai 3.500 unit; (3) peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri 
melalui pembangunan fasilitas LNG Receiving Terminal (dengan teknologi Floating Storage and 
Regasification Unit/FSRU) di Jawa Barat dibangun oleh PT. Nusantara Regas joint venture antara PT. 
PGN Tbk. dan PT. Pertamina (Persero) dengan sumber gas dari Bontang yang dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di PLN Muara Karang dan Tanjung Priok. Pembangunan 
FSRU Jawa Barat yang berlokasi sekitar 15 Km dari PLTGU Muara Karang dengan kapasitas 3 MTPA 
(400 MMSCFD) telah selesai dibangun dan beroperasi secara komersial pada Mei 2012 serta 
diresmikan pada tanggal 6 Desember 2012. Diharapkan dengan beroperasinya infrastruktur FSRU 
di tahun mendatang volume penyaluran gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan 
semakin meningkat, sehingga mengurangi defisit gas bumi. 

7.5 Membangun Sistem  Komunikasi dan Informatika

7.5.1 Kebijakan

Sejalan dengan amanah Pasal 28F Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak 
kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta dengan memperhatikan 
semakin tingginya kebutuhan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 
seluruh aspek pembangunan, Pemerintah telah melakukan reformasi penyelenggaraan komunikasi 
dan informatika yang  bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh masyarakat Indonesia 
akan layanan komunikasi dan informatika serta mendorong pemanfaatan TIK untuk meningkatkan 
taraf dan kualitas hidup masyarakat.

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

7.5.2 Capaian

Hasil pengembangan komunikasi dan informatika antara lain penyediaan jasa pos universal melalui 
program Public Service Obligation (PSO) pada tahun 2009 mencapai 2.350 Kantor Pos Cabang Luar 
Kota (KPCLK) .  Adapun pada tahun 2010, penyediaan PSO telah mencapai 2.363 KPCLK. Sementara 
pada tahun 2013 terjadi perubahan numenklatur, yaitu dari PSO menjadi Bantuan Operasional. 
Pada tahun 2013, pelaksanaan dana PSO Pos telah dilaksanakan di 2.357 Kantor Pos Layanan Pos 
Universal (KPC LPU).

Penyediaan jasa telekomunikasi universal (Desa Dering) melalui program Universal Service Obligation 
(USO), pada tahun 2009 telah mencapai 24.051 desa dan jasa akses internet 69 desa. Sementara 
pada tahun 2010 mencapai 25.995 desa dan pada tahun 2014 mencapai 32.918 desa. Adapun Desa 
Punya Internet (Desa Pinter), pada tahun 2010 mencapai 101 desa meningkat pada tahun 2014 
menjadi 1.330 Desa.

Penyediaan National Internet Exchange (NIX) melalui program USO, telah terbangun di 5 kota pada 
tahun 2011 dan pada tahun 2014 menjadi 18 kota, sementara sisa 15 NIX masih dalam progres 
penyelesaian pembangunan. Pembangunan International Internet Exchange (IIX) merupakan bentuk 
perwujudan tersedianya akses internet yang cepat, berkualitas, sehat, aman, dan murah untuk 
akses internasional. Pada tahun 2012 telah beroperasi IIX di dua ibukota provinsi, yaitu Jakarta dan 
Medan, dan hingga tahun 2014, IIX telah tersedia di empat ibukota/provinsi yaitu Medan, Batam, 
Jakarta, dan Pontianak. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang dimulai pada tahun 2010 di 
5.748 kecamatan, telah mencapai 5.956 PLIK pada tahun 2014. Sementara Penyediaan Mobile Pusat 
Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) menunjukkan peningkatan, yaitu 846 M-PLIK pada tahun 
2011 menjadi 1.857 M-PLIK pada tahun 2014..

Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar 
(telinfo tuntas) pada tahun 2012 mencapai 18 Base Transmission Stations (BTS) dan pada tahun 
2014 mencapai 287 BTS. Sementara penyediaan PLIK Sentraproduktif yang merupakan upaya untuk 
mendukung perkembangan ekonomi di wilayah KPU/USO, pada tahun 2012 mencapai 385 PLIK 
Sentraproduktif dan pada tahun 2014 mencapai 1.235 PLIK Sentraproduktif atau bertambah 850 
PLIK Sentraproduktif selama kurun waktu 2 tahun.

Penyediaan jasa akses internet untuk umum dengan teknologi Wifi di wilayah kab/kota pada 
tahun 2012 adalah 134 PoP meningkat menjadi 553 PoP pada tahun 2014. Pengembangan desa 
informasi yang dilengkapi dengan akses telekomunikasi, internet, layanan televisi berlangganan, 
radio komunitas, dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai pengelolanya  
mencapai 200 desa/lokasi. Sementara pencapaian indeks e-government nasional adalah 2,3 dari 
skala 4,0 pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 2,7 dari skala 4,0 pada tahun 2013.
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Tabel 7.4 
Sasaran Dan Pencapaian Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Komunikasi Dan 

Informatika, Tahun 2004, 2009,2010, dan 2014

No Indikator Kinerja Satuan
Tahun

2004 2009 2010 2014

1 Jumlah PSO Pos di Kantor Cabang Luar 
Kota/ Layanan Pos Universal

KPCLK/
KPCLPU - 2.350 2.363 2.357*

2 Jumlah Desa yang Memiliki Akses 
Komunikasi (Desa Dering) desa - 24.051  25.995 32.918

3 Jumlah Desa yang Memiliki Jasa Akses 
Internet desa - 69 101 1.330

4 Penyediaan National Internet Exchange 
(NIX) kota - - - 18

5 Pembangunan International Internet 
Exchange (IIX) 

ibukota/
provinsi - - - 4

6 Penyediaan Layanan Internet Kecamatan PLIK - - 5.748 5.956

7 Penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet 
Kecamatan (M-PLIK) M-PLIK - - - 1.857

8
Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan 
Informatika di daerah perbatasan dan pulau 
terluar (telinfo tuntas) 

BTS - - - 287

9 Penyediaan PLIK Sentraproduktif PLIK Sentra 
produktif - - - 1,235

10 Penyediaan jasa akses internet umum 
dengan teknologi wifi di Kabupaten/Kota PoP - - - 553

11 Pengembangan desa informasi desa/lokasi - - - 200

12 Indeks e-Government PeGI - - 2,3** 2,7

*Data hanya sampai tahun 2013; ** Tahun 2011
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7.6 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyediaan 
Infrastruktur Melalui Skema Kerjasama Pemerintah 
dan Swasta

7.6.1 Kebijakan

Keterbatasan sumber daya pembiayaan yang dapat dialokasikan Pemerintah dalam pembangunan 
bidang sarana dan prasarana serta perlunya peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur 
memberikan peluang besar bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur 
melalui skema kerja sama pemerintah dengan 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.

7.6.2 Capaian

Kerangka Kelembagaan, Regulasi, dan Pengembangan SDM. Dari tahun 2005 hingga tahun 2014, 
pemerintah menerbitkan serangkaian Paket Kebijakan seperti pada 16 Februari 2006 dengan fokus 
kebijakan penyediaan infrastruktur melalui skema PSO dan KPS. Disamping itu, Pemerintah juga 
menerbitkan Paket Kebijakan Investasi pada tanggal 27 Februari 2006 yang tertuang dalam Inpres 
No. 3/2006. Selain itu Pemerintah juga menyempurnakan peran dari Komite Kebijakan Percepatan 
Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang ditetapkan melalui Perpres No. 42/2005. Selanjutnya 
Pemerintah melakukan revitalisasi KKPPI melalui Perpres No. 12/2011 Tentang Perubahan atas 
Perpres No. 42/2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur dan saat ini 
dalam proses revisi dalam rangka menyederhanakan struktur, fungsi dan koordinasi di dalam KKPPI.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan KPS, Pemerintah membentuk lembaga 
pendukung pelaksanaan KPS di Indonesia antara lain.
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Tabel 7.5 
Lembaga Pendukung Pelaksanaan KPS

No. Fungsi Instansi Tahun

1. Pusat Pengembangan 
KPS

Kedeputian Sarana dan Prasarana, Bappenas (Bappenas 
memfungsikan peran pusat KPS (PPP Central Unit) ke dalam 
Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta 
Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana)

2005

2. Simpul KPS pusat

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(BPPSPAM) 2005

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum 2005

Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi (PKKPJT) 
Kementerian Perhubungan 2010

3. Simpul KPS daerah

Kota Bandung, Kabupaten Maros, Kota Padang, Provinsi Kalimantan 
Tengah, Provinsi Banten, Kota Semarang, Kabupaten Lamongan, 
Provinsi Jawa Barat, Kota Banda Aceh, Kota Palembang, Kota 
Pekanbaru, Provinsi DIY dan Kota Palu

4. Lembaga pembiayaan 

Pusat Investasi Pemerintah 2007

PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) 2009

PT Indonesia Infrastructure Finance 2010

5. Lembaga penjaminan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) 2009

6. Lembaga Risiko Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (PPRF) 2007

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Pemerintah melakukan beberapa perubahan kerangka regulasi.  Pada periode 2004-2014, KPS akan 
memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi 2025 mengingat sumber daya fiskal yang terbatas. 
Dalam pelaksanaannya, payung hukum implementasi KPS bidang infrastruktur di Indonesia yaitu 
Perpres No. 67/2005 disempurnakan melalui beberapa perubahan, yaitu Perpres No. 13/2010, 
Perpres No. 56/2011 dan Perpres No. 66/2013. Perubahan ini dilaksanakan sebagai upaya 
pemerintah dalam meyelaraskan peraturan KPS dengan peraturan sektoral yang sudah diterbitkan 
pada periode sebelumnya.
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Gambar 7.14 
Perubahan Peraturan Selama 
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 Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Selama tahun 2004-2014, Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah 
dengan melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan capacity building, studi banding, 
dan workshop baik didalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2009 diperkirakan lebih dari 50 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Disamping 
kegiatan-kegiatan tersebut, selama tahun 2010-2014 Pemerintah juga berupaya meningkatkan 
kualitas dengan melaksanakan program pelatihan bekerjasama dengan PTN di beberapa daerah. 
Selama periode ini diperkirakan sudah lebih dari 200 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 
yang telah mengikuti kegiatan tersebut.

Kerangka Pendanaan untuk Dukungan dan Jaminan Pemerintah.

Guna meningkatkan kelayakan proyek KPS infrastruktur, Pemerintah telah memfasilitasi Dukungan 
dan Jaminan Pemerintah. Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 
Pemerintah juga responsif terhadap isu ketidaklayakan finansial proyek dan kesulitan pengalokasian 
anggaran dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Untuk itu Pemerintah meluncurkan 
mekanisme Viability Gap Fund (VGF) melalui Permenkeu No. 223/2012 tentang Pemberian Dukungan 
Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 
dalam Penyediaan Infrastruktur; (2) PT SMI telah melakukan sinergi dengan berbagai pihak terkait 
dengan penyiapan proyek, seperti co-financing, penyediaan infrastructure fund, dan capital market. 
Melalui penugasan Menteri Keuangan, PT SMI juga turut serta memfasilitasi penyiapan Proyek KA 
Bandara Soekarno Hatta dan SPAM Umbulan. Bekerjasama dengan ADB dan Bappenas, PT SMI 
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sedang melaksanakan penyiapan dan transaksi proyek KPS Pengelolaan Sampah Kota Batam; (3) PT 
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) selaku lembaga penjaminan pembangunan infrastruktur 
melalui skema KPS, saat ini telah memberikan penjaminan kepada proyek  PLTU Jawa Tengah 2 x 
1000 MW dan sedang dalam proses persiapan pemberian penjaminan kepada beberapa proyek 
KPS yaitu:, PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9, PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 10, Air 
Minum Bandar Lampung, Air Minum Umbulan, Air Minum Semarang Barat, dan Jalan Tol Medan-
Kualanamu-Tebing Tinggi; (4) Pemerintah menyediakan land revolving fund, land capping fund serta 
land acquisiton fund untuk mendukung proses pengadaan tanah dan menjamin resiko kenaikan 
harga tanah dengan nilai land capping fund sebesar Rp 4,89 Triliun serta land acquisition fund 
sebesar Rp 7 Triliun; (5) Pemerintah memberikan fasilitas penyiapan proyek (Project Development 
Facility/PDF) oleh beberapa lembaga donor (ADB, JICA, dan AusAID) untuk proyek-proyek KPS 
baik dari usulan Pemerintah Pusat maupun daerah, sebesar USD27,5 juta dari loan ADB, USD7.5 
juta dari hibah Pemerintah Belanda, dari JICA sebesar 517 juta yen dan dari Ausaid AUD104 juta. 
Pemerintah melalui program PDF IRSDP ADB telah memfasilitasi penyiapan dan transaksi 19 
proyek KPS; (6) Pemerintah menerbitkan Permenkeu No. 3/2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal (FDG) sebagai landasan hukum pemberian 
FDG dalam penyediaan data/informasi cadangan panas bumi kepada pemerintah daerah untuk 
pengadaan proyek PLTP dengan skema KPS.

Capaian pembangunan infrastruktur melalui skema KPS dari tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 
2014 antara lain digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.6 
Capaian Pembangunan Infrastruktur KPS 

Tahun 2004-Juni 2014

No Status Proyek Jumlah Proyek Nilai Investasi

1 Operasi 13 26,5 trilliun

2 Konstruksi 10 40,6 trilliun

3 Financial Close 1 40 trilliun

4 Transaksi 21 100 trilliun

5 Penyiapan Proyek 26 470 trilliun

Sumber: data diolah dari berbagai sumber
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B. Tantangan ke Depan

Pembangunan konektivitas dan perluasan jaringan infrastruktur menghadapi sejumlah tantangan 
ke depan, yaitu:

Tingginya Kesenjangan antar wilayah. Disparitas harga antara kawasan barat dan kawasan timur 
Indonesia saat ini cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya daya tarik investasi 
di kawasan timur Indonesia yang menyebabkan rendahnya pembangunan infrastruktur, khususnya 
infrastruktur transportasi di kawasan tersebut. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi 
akan semakin tinggi antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia.

Tingginya biaya logistik. Biaya logistik Indonesia saat ini 27 persen dari PDB yang menyebabkan 
rendahnya daya saing produk nasional. Tingginya biaya logistik tersebut diantaranya disebabkan 
oleh tingginya Dweeling Time, bertumpunya pergerakan logistik kepada transportasi darat, belum 
terbangunnya sistem multimoda angkutan logistik.

Sinkronisasi Moda. Integrasi antarmoda yang masih lemah seperti belum terintergrasinya outlet 
bandara dan pelabuhan dengan jalan akses atau jalur kereta yang memadai, keterhubungan 
antar-layanan angkutan umum, antara pejalan kaki, pesepeda, dan angkutan umum, serta antara 
kendaraan pribadi dengan angkutan umum (park and ride), sehingga menyebabkan inefisiensi biaya 
dan waktu transportasi. 

Permasalahan lintas sektor. Permasalahan lintas sektor menjadi tantangan transportasi ke 
depan diantaranya adalah masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-
undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non infrastruktur (contoh: kehutanan, 
otonomi daerah, pertanahan, dan keuangan), belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan 
antarlembaga dan kapasitas SDM, kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan 
infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya, efektivitas alokasi dan keterbatasan dana untuk 
pembangunan infrastruktur, serta belum sinkronnya prioritas pembangunan infrastruktur lintas 
sektor, lintas wilayah maupun antartingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota).

Pembebasan Lahan. Untuk proyek-proyek transportasi khususnya proyek-proyek jalan masih 
mengalami kesulitan pembebasan tanah secara tepat waktu dan tepat biaya. Hal ini mempunyai 
dampak pada kinerja sektor transportasi yang terkesan lamban. Disamping itu, akibat keterlambatan 
proyek menyebabkan terjadi perubahan nilai investasi (cenderung meningkat dibandingkan nilai 
awal pada waktu perencanaan).

Aturan Perundang-undangan. Masih terdapat kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-
undangan antarbidang infrastruktur transportasi dengan bidang non infrastruktur transportasi 
(contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan).

Untuk layanan infrastruktur sumber daya air capaian penting telah berhasil dituntaskan, namun 
pemerintah masih dihadapkan pada tantangan dalam hal penyediaan air baku bagi masyarakat 
diantaranya :
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Kapasitas tampung waduk di Indonesia masih rendah, di sisi lain kebutuhan air baku semakin tinggi 
akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya 
pola pemanfaatan air. Untuk itu ke depan Pemerintah masih akan terus berupaya meningkatkan 
penyediaan air baku baik melalui pembangunan sarana dan prasarana air baku maupun melalui 
pembangunan tampungan air baik skala besar berupa waduk atau skala kecil/menengah seperti 
embung, waduk lapangan, dan situ. Di tahun 2015, upaya ini diwujudkan dengan melanjutkan 
pembangunan 21 waduk, 195 embung/situ, rehabilitasi 3 waduk dan 31 embung/situ. Selain itu, 
akan terus didorong sinkronisasi antara pola dan rencana pengelolaan sumber daya air dengan 
rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL), serta penataan regulasi pemanfaatan SDA untuk 
PLTA dalam rangka meningkatkan pemanfaatan infrastruktur sumber daya air untuk energi. Upaya 
penyediaan air terutama untuk air baku masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan prasarana 
pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan kapasitas layanan 2,5 m3/det dan rehabilitasi 
prasarana air baku dengan kapasitas 5,5 m3/dt.

Belum optimalnya kinerja layanan jaringan irigasi dan rawa akibat menurunnya kondisi jaringan 
irigasi, serta semakin menurunnya keandalan ketersediaan air. Dari total seluruh luas layanan 
irigasi terbangun (7,2 juta ha), lebih kurang 36 persen dalam kondisi rusak. Kerusakan tersebut 
sebagian besar terjadi di daerah irigasi yang potensial menyumbang pangan nasional serta sebagian 
besar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Menurunnya fungsi jaringan irigasi (termasuk 
rawa) juga disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam, 
dan belum optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan. Dalam rangka melanjutkan dukungan 
terhadap ketahanan pangan nasional, tahun 2015 ditargetkan untuk dibangun/ditingkatkan jaringan 
irigasi seluas 33 ribu ha dan jaringan rawa seluas 10 ribu ha, serta memberikan alokasi operasi 
dan pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata lapangan pada 2,4 juta ha daerah irigasi 
kewenangan Pemerintah. 

Keterbatasan alokasi pemerintah saat ini menyebabkan masih belum memenuhi Angka 
kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) yang dibutuhkan. Upaya lainnya adalah 
melalui penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dengan inisiasi pembentukan unit pengelola 
irigasi di tingkat daerah irigasi. Adanya pengelola atau manajer pada satuan daerah irigasi 
diharapkan dapat mendorong kehandalan fungsi jaringan irigasi melalui inventarisasi aset irigasi 
dan penelusuran jaringan irigasi untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi secara berkala.

Adanya dampak akibat daya rusak air, tahun 2015 akan dilaksanakan pembangunan pembangunan 
sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 125,4 km; sarana/prasarana pengamanan pantai 
22,5 km; serta prasarana pengendali lahar gunung berapi  20 buah. Selain itu strategi lain akan 
ditempuh melalui pemetaan dan penetapan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai  acuan 
dalam  penyusunan rencana tata  ruang  wilayah  dan  pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap 
wilayah sungai, penerapan flood management (pencegahan, penanggulangan dan penanganan), 
peningkatan kinerja sarana dan prasarana  pengendali  banjir  melalui optimalisasi  kinerja operasi, 
pemeliharaan dan rehabilitasi serta peningkatan pengelolaan sungai dengan menerapkan prinsip 
eco-hydraulic.
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Dalam jangka panjang, pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan 
fungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) 
yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 
Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan 
kebutuhan (demand management) dan pendekatan pengelolaan pasokan (supply management). 
Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan non konstruksi melalui konservasi sumber 
daya air, keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai dan peningkatan partisipasi masyarakat dan 
kemitraan di antara pemangku kepentingan.

Pembangunan infrastruktur dasar dalam sektor permukiman dan perumahan dihadapkan pada 
beberapa tantangan sebagai berikut.

Mismatch supply-demand pembangunan rumah untuk MBR. Kapasitas Pemerintah dalam 
penyediaan rumah belum dapat mengimbangi kebutuhan yang muncul seiring meningkatnya jumlah 
rumah tangga baru. Selain itu, para pengembang dihadapkan pada kondisi tingginya harga lahan 
dan bahan bangunan serta rumitnya perizinan. Ke depan, Pemerintah akan memberikan dukungan 
kepada para pengembang berupa kemudahan perizinan dan dukungan dalam pengadaan lahan.

Belum optimalnya koordinasi antarinstitusi Pemerintah dalam pembangunan perumahan. Dalam 
pembangunan perumahan untuk MBR, masih terdapat kebijakan yang tidak sejalan antara satu 
institusi dengan instrusi yang lain, khususnya dalam hal harga jual rumah. 

Regulasi yang belum mendorong keterlibatan pihak swasta. Regulasi yang ditetapkan belum dapat 
mendorong keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan rumah, khususnya untuk MBR. Sebagai 
contoh, proses pengajuan kredit kepemilikan rumah melalui Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan 
Perumahan (FLPP) untuk MBR masih rumit.

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

Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur air minum dan sanitasi. Infrastruktur sarana dan 
prasarana air minum dan sanitasi yang dibangun pemerintah pusat belum berkelanjutan dan 
termanfaatkan secara optimal. Hingga saat ini, masih terdapat sekitar 38.000 liter/detik kapasitas air 
minum yang belum dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan sektor air minum dan sanitasi belum menjadi 
prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya yang perlu dilakukan ke depan adalah 
mendorong pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengelola infrastruktur air minum dan 
sanitasi yang terbangun, misalnya melalui pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah 
tangga untuk menurunkan idle capacity. 

Pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) masih 
dihadapkan kepada beberapa tantangan antara lain sebagai berikut:
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Dalam rangka melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan 
pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, perlu dilakukan: (1) Penguatan 
peran dan kapasitas kelembagaan khususnya KKPPI sebagai champion dalam koordinasi, pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur dengan skema KPS serta regionalisasi pembangunan infrastruktur; (2) 
Harmonisasi peraturan-peraturan baik sektoral maupun lintas sektor yang berkaitan dengan KPS; 
(3) Penyederhanaan dan memperjelas peraturan dalam rangka mempercepat pelaksanaan KPS.

Untuk lebih mempersiapkan proyek KPS secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi, 
diperlukan beberapa hal sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas penyiapan proyek KPS; (2) 
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur; (3) Pengalokasian dana 
penyiapan proyek yang berkelanjutan pada masing-masing Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 
(PJPK) baik pusat maupun daerah; 

Pentingnya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat instansi penanggungjawab 
dan tenaga konsultan dalam menyiapkan dan melakukan transaksi proyek KPS, serta 
masih diperlukannya peningkatan pemahaman pada aparatur pemerintah tentang perlunya 
pengintegrasian skema KPS dalam pola pembiayaan pembangunan infrastruktur;

Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan 
pengoperasian proyek KPS termasuk menyediakan dana pendukung pelaksanaaan KPS di dalam 
APBN, sehingga perlu: (1) Mengembangkan mekanisme pemberian insentif bagi PJPK dalam 
melaksanakan KPS; (2) Meningkatkan peran KPS dalam mendorong pembangunan pembangkit 
listrik dari sumber tenaga panas bumi; (3) Kebutuhan pembangunan infrastruktur semakin besar, 
sehingga diperlukan mainstreaming kebijakan-kebijakan untuk mendukung KPS; (4) Meningkatkan 
kapasitas pendanaan PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII masing-masing sebagai 
instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Pemerintah 
perlu mendorong peningkatan sebaran proyek-proyek KPS diluar Pulau Jawa.

Dalam sektor energi dan ketenagalistrikan masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara 
lain: 

Penyediaan energi primer  untuk tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik masih menghadapi 
tantangan akan jaminan pasokan energi primernya terutama untuk batubara dan gas bumi. Jaminan 
pasokan batubara sangat ditentukan oleh kebijakan kewajiban pasar domestik dan patokan harga 
dalam negeri serta kesiapan sarana transportasi untuk memastikan  ketersediaan batubara di 
pembangkitan. Sementara itu ketersediaan gas bumi lebih dipengaruhi oleh kontrak ekspor jangka 
panjang sehingga membatasi pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik. Kendala lain adalah 
kesiapan infrastruktur gas bumi yang dapat mempengaruhi ketersediaan batubara di pembangkitan.  

Energy, Economy, Environment. Hubungan timbal balik antara energi, ekonomi, dan lingkungan 
menjadi fokus perhatian saat ini dimana pembangunan energi yang diperlukan bagi adanya 
peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan daya dukung lingkungan. Pemerintah 
Indonesia telah berkomitmen untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan melalui 
program 25/25 yang bermakna pangsa energi baru terbarukan mencapai 25 persen di tahun 2025. 
Tantangan ini perlu mensyaratkan upaya-upaya untuk memanfaatkan lebih banyak aneka energi 
baru terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia.
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Penyediaan lahan. Penyediaan lahan masih menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur 
energi dan ketenagalistrikan. Kendala lainnya adalah menyangkut pengembangan panas bumi untuk 
pembangkit listrik dimana banyak sekali lokasi-lokasi yang memiliki potensi panas bumi berada di 
area hutang lindung maupun di kawasan konservasi. Demikian pula halnya dengan pembangunan 
jaringan transmisi yang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk proses pengadaan 
tanahnya. 

Restrukturisasi sistem ketenagalistrikan. Tantangan untuk menciptakan industri yang lebih efisien 
menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan pembangunan energi dan ketenagalistrikan. Industri 
energi dan ketenagalistrikan masih ditandai oleh perilaku monopoli yang dapat menghambat 
efisiensi maupun efektifitas sistem industri secara keseluruhan. Kebijakan akses terbuka sebagai 
prasyarat bagi tumbuhnya industri yang efisien masih belum berkembang. Kesetaraan akses 
terhadap sistem transmisi (jaringan gas bumi dan ketenagalistrikan) diperlukan untuk mendorong 
kondisi yang lebih kompetitif baik di sisi pemanfaatan maupun penyediaannya.

Selanjutnya, masih ada beberapa tantangan dari sistem  komunikasi dan informatika, yaitu:

Kurangnya tingkat pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan TIK secara 
produktif. Melalui penggunaan TIK, informasi global dapat diakses dan dipertukarkan secara 
cepat dan tidak lagi dipengaruhi oleh batas negara dan waktu. Tantangan terbesar saat ini  adalah 
meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan TIK secara produktif. 
Saat ini, penggunaan TIK khususnya internet belum digunakan secara optimal. Walaupun Indonesia 
termasuk lima besar negara di dunia pengguna media sosial, kenaikan jumlah pengguna internet 
ternyata tidak berkorelasi dengan peningkatan Indeks Sumberdaya Manusia Indonesia. Indonesia 
harus mampu memanfaatkan bonus demografi dimana komposisi 20 persen penduduk Indonesia 
yang akan datang merupakan penduduk muda berusia 10-24 tahun yang merupakan pengadopsi 
teknologi.

Meningkatnya kejahatan berbasis TIK. Sejalan dengan semakin intensifnya penggunaan TIK dalam 
seluruh aspek kehidupan dan pembangunan, kejahatan berbasis TIK seperti pencurian informasi 
dan identitas pribadi, serta kejahatan transaksi elektronik harus diantisipasi. Selain itu, penggunaan 
TIK juga harus diperhatikan dalam penguatan konsep pertahanan dan keamanan nasional. Kegiatan 
sabotase, peretasan, dan spionase berbasis cyber saat ini sudah menjadi bagian dari strategi 
pertahanan dan keamanan.
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A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan

8.1 Mempercepat Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi Indonesia memasuki tahun yang sangat penting pada tahun 2014 dengan 
pelaksanaan agenda lima tahunan pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden. Pada tahun 
2014 ini, bangsa Indonesia kembali menunjukkan kekuatan dan ketahanan demokrasi Indonesia 
karena penyelenggaraan pemilu berhasil dilaksanakan secara adil, damai dan demokratis. Pemilu 
telah menghasilkan parlemen dan pemimpin nasional baru yang akan menetapkan pembangunan 
nasional Indonesia bidang politik untuk jangka lima tahun mendatang melalui RPJMN 2015-2019.

8.1.1 Kebijakan

Arah kebijakan RPJMN 2010-2014 yang mendukung berjalannya proses konsolidasi demokrasi 
difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi; menjaga 
dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-
hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia; serta meningkatkan peran informasi 
dan komunikasi.

8.1.2 Capaian 

Dalam 10 tahun terakhir ini, demokrasi di Indonesia bergerak dinamis dan menuju demokrasi yang 
substansial, walaupun banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk menuju demokrasi 
tersebut, Pemerintah berupaya keras untuk mendorong dan memperkuat kelembagaan demokrasi 
termasuk lembaga penyelenggara pemilu, ormas dan partai politik (parpol); berupaya menjamin 
hak-hak sipil dan politiknya; mendukung secara konsisten penyelenggaraan Pemilu 2014 agar dapat 
terselenggara dengan damai, adil dan demokratis, serta menjaga stabilitas sosial dan politik dari 
berbagai potensi konflik sosial politik dan terorisme. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar proses 
konsolidasi berjalan positif, dan memberikan dampak positif bagi proses pembangunan. 
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Berkenaan dengan kelembagaan demokrasi, salah satu perkembangan yang dicapai adalah 
berfungsinya sistem checks and balances ketiga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan 
yudikatif. Parameter lainnya adalah kebebasan sipil telah berkembang di Indonesia, walaupun di sisi 
lain, yaitu jaminan terhadap hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi masih perlu ditingkatkan. 
Namun demikian, kedua aspek terakhir tersebut menunjukkan perkembangan dinamis yang positif. 
Gambaran kinerja demokrasi di Indonesia adalah sebagaimana gambar di bawah ini.  

Gambar 8.1 
Indeks Demokrasi Indonesia 

Tahun 2009 – 2012

 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2012 

Capaian lain adalah pemilihan umum langsung tahun 2009 dan 2014 dapat terselenggara relatif  
aman, adil dan demokratis, dan menghasilkan para pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan 
demi kemakmuran dan kemajuan bangsa. Keberhasilan tersebut merupakan kerja sama lembaga-
lembaga demokrasi KPU, Bawaslu, DPR, Pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil. 
KPU merupakan lembaga yang mendapatkan sorotan yang begitu besar dari masyarakat karena 
peran kelembagaan yang sangat sentral dalam menyelenggarakan pemilu sebagai salah satu fase 
sangat penting dan krusial dalam sebuah demokrasi. Masyarakat pada umumnya juga berkontribusi 
signifikan atas keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2014. Capaian penting tersebut tidak lepas dari 
pelaksanaan paket perundang-undangan bidang politik yang telah direvisi oleh DPR dan pemerintah 
untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2014 telah menghasilkan produk final berupa jumlah 
perolehan suara, jumlah komposisi kursi dari partai-partai yang ikut serta dalam pemilu legislatif. Hal 
yang juga penting untuk dicatat adalah para peserta pemilu umumnya lebih menyadari pentingnya 
menyelesaikan berbagai sengketa pemilu melalui mekanisme yang sudah diatur peraturan 
perundangan. Jumlah perolehan kursi untuk masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:
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Tabel 8.1 
Perolehan Kursi Hasil Pemilu  
Tahun 2004, 2009, dan 2014

No Nama Partai
Perolehan Kursi Pemilu

2004 2009 2014

1 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 1

2 Partai Bulan Bintang 11

3 Partai Persatuan Pembangunan 58 38 39

4 Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 4

5 Partai Demokrat 55 148 61

6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1

7 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 1

8 Partai Amanat Nasional 53 46 49

9 Partai Karya Peduli Bangsa 2

10 Partai Kebangkitan Bangsa 52 28 47

11 Partai Keadilan Sejahtera 45 57 40

12 Partai Bintang Reformasi 14

13 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 109 94 109

14 Partai Damai Sejahtera 13

15 Partai Golongan Karya 128 106 91

16 Partai Pelopor 3

17 Partai Hati Nurani Rakyat 17 16

18 Partai Gerakan Indonesia Raya 26 73

19 Partai Nasional Demokrasi   35

 JUMLAH 550 560 560

Sumber: KPU, 2014

Demokrasi di daerah juga berkembang secara pesat. Selama pelaksanaannya sejak 2005, pemilihan 
kepala daerah (pilkada) langsung merupakan instrumen melaksanakan demokrasi prosedural.  

Lembaga penyelenggara pemilu yang lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah makin memperlihatkan kemajuan dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan kepemiluan. Pada 2014, berdasarkan UU No.15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, 
seluruh provinsi sudah membentuk Bawaslu Provinsi, sebagai pengganti Panwaslu Provinsi, sehingga 
telah mampu melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden-
wakil presiden secara baik. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah melaksanakan 
fungsi pengawasan dan pemberian sanksi secara baik terhadap berbagai praktek pelanggaran 
penyelenggara pemilu.

Pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk penguatan organisasi kemasyarakatan (ormas) karena 
menyadari pentingnya masyarakat sipil dalam konsolidasi demokrasi. Pada tahun 2014 program 
“792 paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil” dilaksanakan dengan tujuan untuk 
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meningkatkan partisipasi politik perempuan, penanganan konflik (pencegahan konflik, penghentian 
konflik dan pemulihan pasca konflik), dan peningkatan stabilisasi kerukunan dan harmonisasi antar 
elemen masyarakat, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bermasyarakat dan bernegara 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan Indonesia. Program kerja sama ini difokuskan 
untuk mempersiapkan dan mendukung penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden pada tahun 2014. Pada tahun 2013 telah ditetapkan UU No. 17/2013 Tentang 
Organisasi Kemasyarakatan, menggantikan UU No. 8/1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 
dimana salah satu substansi dari UU Ormas tersebut adalah amanat untuk menguatkan ormas di 
Indonesia agar dapat berperan dalam proses demokratisasi. Namun demikian, beberapa ormas 
melakukan judicial review dengan argumentasi bahwa UU tersebut menghambat kebebasan 
berserikat dan berkumpul.  

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

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

Sejak tahun 2004 Pemerintah telah berhasil menyelesaikan sejumlah konflik besar di tanah air, 
termasuk konflik Aceh, konflik sosial di Poso dan konflik Maluku. Pencapaian Pemerintah ini diakui 
oleh dunia internasional dan telah menjadikan kawasan konflik dapat ikut kembali dalam proses 
pembangunan secara positif.  

Dalam hal pencegahan konflik dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri, pada tahun 
2014 Pemerintah menerbitkan Inpres No. 1/2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam 
Negeri Tahun 2014, sebagai kelanjutan dari Inpres No. 2/2013 Tentang Penanganan Gangguan 
Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. Kedua Inpres ini dimaksudkan sebagai penjabaran UU No. 
7/2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Kedua inpres memberikan tanggung jawab yang lebih 
besar kepada daerah untuk memainkan peran dalam pencegahan konflik, termasuk melakukan 
evaluasi pada peran forum-forum kemasyarakatan yang sudah ada di daerah, yakni Forum 
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), Forum Komunikasi 
Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Sampai dengan bulan Juli 2014 
telah terbentuk Tim Terpadu Daerah di 34 provinsi; 233 kabupaten dan 60 kota dalam rangka 
peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri serta dalam rangka menjamin 
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terciptanya kondisi sosial, dan hukum yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan 
nasional.  Selanjutnya, sejak tahun 2010, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 
penyusunan kebijakan publik, Pemerintah mengajak organisasi masyarakat sipil ikut serta secara 
intensif dalam proses perencanaan pembangunan dan monitoring hasil-hasilnya secara nasional 
melalui Forum Konsultasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).  Selain 
itu, masyarakat sipil makin terlibat aktif dalam proses pengawasan partisipatif pada pilkada selama 
beberapa tahun terakhir dan Pemilu tahun 2014.

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

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

Gambar 8.2 
Partisipasi pada Pemilu 

Tahun 1971-2014
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Sumber: Pemilu 2009 Dalam Angka, KPU Jakarta; www.kpu.go.id Diakses, KPU Prov Kalimantan Barat, tanggal 15 Januari 2013; 
http://www.idea.int/publications/vt/index.cfm  diakses terakhir pada tanggal 15 Januari 2013, dan KPU 2014

Selain melakukan upaya-upaya serius menangani dan mencegah konflik dan pasca konflik melalui 
berbagai instrumen, termasuk pendidikan politik masyarakat, Pemerintah melakukan upaya-upaya 
serius dalam menanggulangi terorisme untuk memelihara kebebasan sipil dan menjamin hak-
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hak politik. Hal ini antara lain dengan mendirikan lembaga baru, Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) pada 2010. Hal ini merupakan respon Pemerintah terhadap meningkatnya 
ancaman terorisme terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia yang dilakukan sejak reformasi 
politik tahun 1998.

Dalam konteks penindakan terorisme, secara akumulatif sejak tahun 2002-2013 sebanyak 905 
orang tersangka teroris telah ditangkap, 73 orang dikembalikan kepada keluarga, dan 694 orang 
telah diadili, diantaranya 644 orang sudah mendapatkan vonis pengadilan. Sejak tahun 2012 
sampai dengan awal tahun 2014 operasi-operasi penindakan telah berhasil menghentikan dan 
menggagalkan rencana serangan teror sebelum mereka beraksi. Operasi-operasi ini termasuk 
penghentian rengkaian aksi-aksi kelompok MIB dalam bentuk perampokan toko emas dan lain-lain 
pada kurun waktu 2012-2013, penggagalan aksi teror yang menargetkan Kedubes Myanmar tahun 
2013, Kedubes Amerika Serikat dan beberapa instalasi pemerintah pada tahun 2013, penghentian 
rengkaian aksi pembunuhan yang dilakukan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dan 
Mujahidin Indonesia Timut (MIT) dengan target anggota Polri yang bertugas di lapangan pada tahun 
2013.

Sepanjang tahun 2013-2014, Pemerintah telah menyelesaikan beberapa kegiatan penting yang 
dapat mendukung pencegahan terorisme, yaitu: (1) Penuntasan pembangunan Pusat Pelatihan 
Penanggulangan Terorisme dan Fasilitas Deradikalisasi di Sentul, Bogor Jawa Barat; (2) Pelaksanaan 
program pelatihan menjaga profesionalitas pemberitaan media massa mengenai penanggulangan 
terorisme; (3) Pelembagaan pencegahan tindak pidana terorisme: (4) Blueprint deradikalisasi, 
sebagai acuan Implementasi dalam pelaksanaan Program Deradikalisasi dan arahan bagi penggiat 
deradikalisasi radikal terorisme agar program deradikalisasi dapat berjalan secara optimal dan tepat 
sasaran; dan (5) Penyelesaian blueprint pencegahan terorisme sebagai pedoman dalam upaya 
pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan terorisme. 

Disamping itu, Indonesia telah melakukan sejumlah hal penting, termasuk Joint Working Group on 
Combating International Terrorism dengan 5 negara, yaitu Brazil, Filipina, Australia, Thailand dan 
Singapura dan menandatangani MoU dalam bentuk Agreed Minutes antara Indonesia dengan 4 
negara, yaitu Kazakhstan, Kanada, Rusia dan China. Selain itu, Indonesia merupakan co-chair 
detention and rehabilition working group di forum Global Counter Terrorism Forum (GCTF), menjadi 
Ketua di forum APEC Counter Terrorism Working Group (CTWG), menjadi tuan rumah pertemuan 
ASEAN Regional Forum on Counter Terrorism and Transnational Crimes di Bali. Indonesia terlibat 
aktif dalam Expert Working Group on Counter Terrorism dalam forum ASEAN Defence Minister 
Meeting Plus yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, 
Laos dan Myanmar. Indonesia ikut serta memprakarsai RUU Konvensi Internasional (International 
Protected Person and Hostages), turut memprakarsai RUU Konvensi Internasional yaitu Internasional 
Protected Person and Diplomatic Agent serta berperan dalam pemberlakuan konvensi ASEAN pada 
tataran global yaitu United National On Drugs Crime (UNODC).



BAB VIII
Politik

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014VIII-8

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

Gambar 8.3 
Kebebasan Pers Indonesia

(a)  Periode 2003 –2013   (b)  Posisi Kebebasan Pers Indonesia 2013
 

Sumber : Freedom House 2014

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

Dalam menyukseskan Pemilu dan Pilpres 2014, peran serta seluruh elemen masyarakat sipil 
sangat diperlukan, termasuk pers. Peran pers sangat penting dalam demokrasi sebagai instrumen 
mencerdaskan masyarakat dan memberikan pilihan-pilihan informasi yang dibutuhkan dalam 
menentukan pilihan politiknya. Namun yang terjadi justru media massa masih belum dapat menjaga 
obyektivitas dan menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat 
berdampak buruk bagi masyarakat yang seharusnya diberikan berita dan tayangan yang objektif, 
seimbang dan selektif. Oleh karenanya, media literasi menjadi suatu keniscayaan agar masyarakat 
makin cerdas dalam memilah dan memilih media dan konten yang tepat. 
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Perkembangan demokrasi terkait pula dengan jaminan akses masyarakat terhadap informasi publik 
dengan wujud konkrit pemerintahan yang terbuka (open government). Pada tahun 2008, telah 
diterbitkan UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang membuka peluang bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi publik sekaligus berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, 
serta sebagai pengawas transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Salah satu strategi dan wajib 
dilakukan adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tugas 
utama mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik. Pembentukan PPID wajib dilakukan 
oleh badan publik baik di pusat maupun daerah, namun hingga Mei 2014 tercatat pembentukan 
PPID badan publik di Indonesia baru mencapai 47,5 persen yang meliputi 34 kementerian, 41 
Lembaga Negara/LNS/LPP, 29 provinsi, 167 kabupaten, dan 59 kota. 

Gambar 8.4 
Pembentukan PPID Badan Publik   

Hingga Mei 2014

Sumber : Kemkominfo 2014

Beberapa strategi lain yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin akses publik adalah 
melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya informasi, penyediaan sarana dan 
prasarana, peningkatan kualitas dan ragam konten, peningkatan jembatan interaksi pemerintah dan 
masyarakat, serta integrasi layanan media center informasi publik lintas sektor. Khusus terkait media 
center, Pemerintah telah melaksanakan penguatan media center di 35 lokasi dengan mengutamakan 
daerah terdepan, terluar, terpencil dan pasca konflik, serta menyediakan Mobil Pusat Teknologi 
Informasi Komunitas (M-Pustika) sebagai penyedia jasa informasi publik di komunitas masyarakat 
sebanyak 10 mobil dan 10 motor. 
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Gambar 8.5 
Pembangunan dan Distribusi Media Center  

Periode 2007 - 2013
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Sumber : Kemkominfo 2013

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

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

Selain itu, jejaring sosial telah menjadi primadona penyebaran informasi, disamping sebagai alat 
komunikasi antar individu. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki akun jejaring 
sosial, seperti facebook, twitter, youtube, dan lain-lain. Pengguna media online dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan hingga 63 juta orang pada tahun 2012 (sumber: Kominfo, 2013). Diprediksi 
pengguna media online di Indonesia akan mencapai 139 juta orang pada tahun 2015. Tahun 2012 
Indonesia menduduki peringkat ke 4 di Asia dengan pengguna internet 55 juta penduduk (22,4 
persen), dan dinilai memiliki potensi besar dalam memasarkan perangkat teknologi komunikasi dan 
informasi, serta menyebarkan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. 
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Akses masyarakat terhadap informasi publik ditentukan juga oleh sarana prasarana dan 
pengelolaannya, termasuk konten yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa diterima tepat waktu. 
Hal ini memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, baik secara jumlah 
maupun kapasitas. Pemerintah telah memfasilitasi pengembangan SDM melalui penyediaan 
beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri sebanyak lebih dari 1.000  orang selama periode 2010 hingga 
2014, pelaksanaan bimbingan teknis Chief Information Officer (CIO), budaya dokumentasi, pelatihan 
komunikasi publik serta pelaksanaan ujian sertifikasi bidang komunikasi informatika. 

8.2  Meningkatkan Peran Indonesia dalam Kerja Sama 
Internasional

8.2.1 Kebijakan

Sesuai dengan RPJMN 2010-2015, politik luar negeri Indonesia selama lima tahun terakhir 
diarahkan pada upaya untuk meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan 
pembentukan Komunitas ASEAN 2015, meningkatkan peran Indonesia bagi upaya turut menjaga 
keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan kinerja diplomasi perbatasan, 
meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, meningkatkan citra 
positif Indonesia melalui pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan kekayaan 
budaya, memantapkan kemitraan strategis di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika dan Eropa, 
meningkatkan kualitas diplomasi ekonomi, serta  pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan.

8.2.2 Capaian

Indonesia dinilai memiliki prakarsa dan kontribusi yang besar dalam mendukung pembentukan 
identitas dan pemantapan integrasi regional ASEAN. Salah satu kontribusi signifikan Indonesia 
adalah penyusunan rekomendasi pembentukan Piagam ASEAN pada tahun 2006 yang dikenal 
sebagai Alatas Paper, yang  mengubah ASEAN dari suatu asosiasi yang longgar menjadi organisasi 
yang berdasarkan hukum (rules-based) dan berorientasi pada kepentingan rakyat (people centered, 
people driven and people oriented). 

Menyambut berlakunya Komunitas ASEAN pada tahun 2015, Indonesia terus melakukan persiapan 
melalui tiga pilar, yaitu pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya. Selain 
melakukan kerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya, Pemerintah juga mempersiapkan 
seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri agar dapat mengambil manfaat dari pelaksanaan 
Komunitas ASEAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memperjuangkan 
kepentingan nasional Indonesia di  tingkat ASEAN dan pada saat yang sama berkontribusi 
menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera yang merupakan prasyarat 
mutlak bagi berjalannya pembangunan nasional.

Pada pilar politik dan keamanan ASEAN, laporan Sekretaris Jenderal ASEAN (bulan Mei 2014) 
menyebutkan capaian scorecard tingkat regional sebesar 78 persen. Hal ini  merupakan capaian 
di tingkat nasional mengingat rencana aksi tersebut bersifat kolektif. Dari 32 rencana aksi yang 
belum terlaksana, Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan 13 rencana aksi sampai 
dengan Desember 2015. Capaian Indonesia di pilar Polkam juga dapat dilihat dari berbagai prakarsa 
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Indonesia yang diterima oleh ASEAN, antara lain, di bidang HAM melalui pembentukan ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights dan diadopsinya ASEAN Declaration on Human 
Rights; penguatan kapasitas ASEAN untuk mengelola konflik melalui pendirian ASEAN Institute for 
Peace and Reconciliation; pembentukan ASEAN Maritime Forum; dan tercapainya kesepakatan 
antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengenai Guidelines for the Implementation of 
the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea dan pembahasan mengenai Code 
of Conduct. 

Dalam isu Laut Tiongkok Selatan, berbagai insiden di kawasan tersebut, termasuk insiden terkait 
pembangunan deep sea oil rig di sekitar kepulauan Paracel, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan 
di kawasan Asia Tenggara. Melalui pernyataan bersama dalam KTT ke-24 ASEAN di Myanmar pada 
bulan Mei 2014,  ASEAN mendorong agar Declaration on the Conduct of Parties in the South China 
Sea (DOC) dapat diimplementasikan secara menyeluruh serta mendorong percepatan penyusunan 
Code of Conduct (COC). Sehubungan dengan hal itu, Presiden RI juga menyerukan agar ASEAN 
bersatu dan berani menyampaikan kritik atau keberatan kepada pihak-pihak lain termasuk negara 
besar di kawasan agar mematuhi hukum internasional, Konvensi Hukum Laut dan DOC, serta 
mengutamakan cara-cara negosiasi oleh negara yang terlibat dalam sengketa wilayah. Dalam KTT 
yang sama, anggota ASEAN menyambut baik usulan Indonesia terkait dengan Indo Pacific Treaty of 
Friendship and Cooperation sebagai langkah implementasi Declaration of the East Asia Summit on 
the Principles for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles), dan menugaskan para Menlu ASEAN 
untuk secara aktif membahas usulan tersebut.

Pada pilar ekonomi ASEAN, dari total 229 langkah yang harus diselesaikan untuk menuju ASEAN 
Economic Community (AEC) 2015, pencapaian ASEAN secara kolektif adalah 81,7 persen (per 31 
Desember 2013), sedangkan pencapaian Indonesia adalah 84,1 persen. Sejak AEC Blueprint diadopsi 
pada tahun 2007, pendapatan perkapita ASEAN meningkat dari USD2,2 menjadi USD3,7 pada tahun 
2012, sedangkan total perdagangan ASEAN meningkat dari USD1,6 triliun pada tahun 2007 menjadi 
USD2,4 triliun pada 2012. Selain itu, perdagangan intra ASEAN berkembang dari USD401 miliar 
pada tahun 2007 menjadi USD602 miliar pada tahun 2012, serta terjadi peningkatan Foreign Direct 
Investment (FDI) dari USD98 miliar pada tahun 2010 menjadi USD110 miliar pada tahun 2012. 

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

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

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

Gambar 8.6 
Jumlah Personel Indonesia dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB 

Tahun 2004-2014
 

 
Sumber : Kementerian Luar Negeri - Realisasi s/d April 2014

Diplomasi Indonesia untuk keamanan nuklir dilakukan di berbagai forum, misalnya International 
Atomic Energy Agency (IAEA), Gerakan Non Blok (GNB), dan Konferensi Tingkat Tinggi Keamanaan 
Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS). Selama lebih dari dua dekade, Indonesia dipercaya menjadi 
Ketua Pokja GNB untuk perlucutan senjata termasuk nuklir, yang memperlihatkan  kepercayaan 
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negara GNB dan Masyarakat Internasional terhadap kepemimpinan dan komitmen Indonesia 
di bidang perlucutan senjata. Di dalam NSS, pembahasan difokuskan pada adanya ancaman 
penyalahgunaan bahan nuklir dan radioaktif oleh kelompok teroris. Indonesia telah terlibat di dalam 
forum NSS sejak tahun 2010. Pada saat penyelengaraan NSS 2010 di Washington D.C dan NSS 2012 
di Seoul, Indonesia mendorong upaya peningkatan keamanan nuklir, misalnya melalui penggunaan 
Low Enriched Uranium (LEU) dibanding Highly Enriched Uranium (HEU) dalam reaktor riset serta 
pemasangan Radioactive Portal Monitors (RPM) di berbagai pelabuhan di Indonesia.

Untuk mendorong kerja sama kawasan dalam penanganan penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang, Indonesia telah menggagas dan menjadi Ketua Bersama (dengan Australia) 
pada Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali 
Process). Indonesia juga menggagas pertemuan Special Conference on Irregular Movement of Persons 
di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri dari 13 negara asal, transit 
dan tujuan. Konferensi ini menghasilkan Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement 
of Persons yang merupakan komitmen negara-negara tersebut terhadap upaya menanggulangi 
persoalan migrasi irregular manusia yang berfokus pada empat langkah, yaitu: pencegahan, deteksi 
dini, perlindungan, dan penegakan hukum.

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

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

Pada bulan Juni 2014, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno 
menerima penghargaan dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas nama 
Pemerintah Indonesia, karena upayanya di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhasil 
menambah wilayah yuridikasi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut seluas 4.209 kilometer 
persegi di barat laut Sumatera. PBB melalui “Commission on the Limits of the Continental Shelf” (CLCS) 
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memutuskan bertambahnya wilayah yuridikasi landas kontinen Indonesia yang diperjuangkan sejak 
Juni 2008. Capaian tersebut patut diketahui masyarakat Indonesia secara luas karena putra bangsa 
mampu berjuang mengubah hukum internasional sehingga mendapatkan pengakuan sebagai 
negara kepulauan serta memperluas wilayah yuridikasi landas kontinental di luar 200 mil laut.

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

Pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri mengedepankan tiga pendekatan utama, yang 
meliputi: pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection), dan perlindungan secara cepat dan 
tepat (immediate response). Pendekatan ini telah berkontribusi dalam meningkatnya penyelesaian 
kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pada tahun 2013 jumlah total kasus TKI sebanyak 
28.137 kasus dan terselesaikan sebanyak 17.329 kasus, sedangkan dari awal hingga April 2014 
terjadi 9.903 kasus sedangkan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 7.582 kasus. 
Sejak tahun 2008, penanganan dan perlindungan WNI di luar negeri telah dituangkan dalam format 
penanganan yang lebih integratif dan koordinatif melalui pembentukan sistem pelayanan warga 
(citizen sevice).

Selain melalui penyelesaian kasus, perlindungan bagi TKI di luar negeri juga diupayakan melalui 
pembicaraan MoU tenaga kerja dengan negara tujuan TKI. Pembahasan ini diharapkan dapat 
menghasilkan MoU yang lebih berkeadilan dan lebih memperhatikan hak-hak serta perlindungan 
bagi para TKI. Salah satu capaian signifikan adalah ditandatanganinya persetujuan mengenai 
penempatan dan perlindungan TKI sektor pekerja domestik dengan pemerintah Arab Saudi tanggal 
19 Februari 2014 di Riyadh, yang saat ini masihdalam proses ratifikasi oleh kedua negara. Perjanjian 
ini memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi TKI karena memuat standar 
perjanjian kontrak kerja yang lebih jelas dalam hal upah, libur, cuti, asuransi, kesehatan, serta hak 
dan kewajiban pengguna jasa dan TKI.  

Di bidang demokrasi, sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, sejak tahun 2008 Indonesia 
telah menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) yang merupakan forum dialog konstruktif 
mengenai demokrasi. Forum ini tidak hanya diikuti oleh negara di kawasan Asia Pasifik namun 
juga di negara di kawasan lainnya yang tertarik untuk berbagi pengalaman tentang demokrasi di 
negaranya masing-masing. BDF mampu menarik perhatian banyak pihak karena BDF mengusung 
prinsip bahwa demokrasi bersifat home-grown dan tidak dapat dipaksakan dari luar. Prinsip ini 
membuat BDF menjadi forum yang menarik bagi banyak pihak dan berimbas pada peningkatan 
jumlah peserta setiap tahunnya. Secara keseluruhan, BDF VI diikuti oleh 87 negara (43 negara 
Peserta, dan 44 negara peninjau), serta 8 organisasi regional dan internasional sebagai peninjau, 
dan dihadiri oleh 3 Kepala Negara/Pemerintahan.
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Tabel 8.2 
Jumlah Peserta Bali Democracy Forum 

Tahun 2008 - 2013

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Negara Peserta + 
Observer 40 57 71 85 85 95

Kepala Negara/
Pemerintahan

4 4 4 9 12 3

Sumber : Kementerian Luar Negeri

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

Tabel 8.3 
Jumlah Negara pada Tingkat Bilateral Dialog Lintas Agama 

Tahun  2008 – 2013

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah penyelenggaraan DLA 4 4 8 6 5 4

Jumlah Negara yang telah menjalin kerja 
sama DLA

4 8 15 19 22 22

Sumber : Kementerian Luar Negeri

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

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

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

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

Di kawasan Timur Tengah, Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina 
melalui berbagai kesempatan dalam kerangka kerja sama bilateral dan multilateral. Indonesia 
berkontribusi dengan menyediakan program capacity building bagi 1.257 warga Palestina di 
bawah kerangka NAASP dalam kurun waktu 2008-2013. Sebagai tindak lanjut, Indonesia tengah 
mendorong perpanjangan mandat NAASP untuk membantu Palestina menyiapkan kemerdekaan. 
Indonesia juga menyelenggarakan Second Conference on Cooperation among East Asian Countries 
for Palestinian Development (CEAPAD II) pada tanggal 28 Februari 2014 di Jakarta yang menghasilkan 
daftar komitmen negara-negara Asia Timur senilai tidak kurang dari USD210 juta untuk mendukung 
pembangunan sumber daya manusia dan kapasitas Palestina. Indonesia juga tengah mengupayakan 
penunjukan konsul kehormatan di Ramallah untuk mendekatkan hubungan kedua negara. 

Mengenai perkembangan terakhir di Suriah, Indonesia mendorong penyelesaian politik yang inklusif 
yang melibatkan semua pihak di Suriah dan dalam waktu yang sama mengakui kedaulatan Suriah. 
Indonesia telah mengevakuasi 10.568 WNI sejak konflik meletus tahun 2011.

Selain bantuan peningkatan kapasitas bagi Palestina, Indonesia juga berkomitmen memberikan 
bantuan peningkatan kapasitas bagi Afghanistan demi tercapainya proses rekonsiliasi perdamaian 
dan rekonstruksi/pemulihan infrastruktur di negara tersebut pasca penarikan pasukan perdamaian 
internasional yang tergabung dalam International Security Assistance Force tahun 2014. Dalam 
beberapa tahun terakhir,Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan dalam kerangka kerja sama 
teknis di bidang perikanan, pengairan, demokrasi, pelatihan diplomat, kesehatan, peternakan, good 
governance, penanganan bencana, pemberdayaan perempuan, pertanian, dan kepolisian.

Di kawasan Asia Pasifik, hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik khususnya yang 
tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) terus mengalami peningkatan yang signifikan. 
Kemitraan dengan negara-negara tersebut mendukung kepentingan strategis Indonesia untuk 
menjaga keutuhan wilayah NKRI dan stabilitas keamanan di Pasifik. Sejalan dengan konsep Indo-
Pasifik, Indonesia akan memperkuat kerja sama di kawasan Samudera Hindia. Dengan memanfaatkan 
kesempatan sebagai ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015-2017, Indonesia akan 
mendorong peningkatan area kerja sama yang sejalan dengan kepentingan nasional antara lain di 
bidang keamanan dan keselamatan maritim; manajemen perikanan; pengurangan resiko bencana; 
dan kerja sama akademis serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Di dalam forum Asia Pacific Economic Coooperation (APEC), Indonesia telah berperan aktif. Pada   
2004, Indonesia menjadi salah satu inisiator peningkatan kerja sama anti korupsi di APEC, sedangkan 
pada 2005 Indonesia menjadi salah satu inisiator peningkatan kerja sama kesiaptanggapan bencana 
alam. Pada 2008, Indonesia mengajukan diri sebagai ketua dan tuan rumah APEC 2013, sedangkan 
pada 2009 Indonesia menjadi inisiator pembentukan paper terhadap penilaian pencapaian Bogor 
Goals.  
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Pada tahun 2013, Indonesia berhasil mengangkat berbagai kepentingan Indonesia di dalam 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2013, diantaranya adalah kepentingan di bidang pertumbuhan 
ekonomi, perdagangan, investasi, pembukaan lapangan kerja, kebijakan keuangan, ketahanan 
pangan, ketahanan energi, pariwisata, konektivitas, dan kesiaptanggapan bencana alam.  

Di kawasan Amerika dan Eropa, Indonesia telah mengembangkan Kemitraan Strategis dan 
Komprehensif dengan sembilan mitra strategis, yaitu Amerika Serikat, Brazil, Belanda, Inggris, 
Jerman, Perancis, Turki, Rusia, dan Uni Eropa. Kemitraan ini tercermin dari intensitas kunjungan 
tingkat Kepala Negara/Pemerintahan yang menghasilkan berbagai kesepakatan konkret di 
bidang kerja sama politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Capaian penting diplomasi Indonesia di 
kawasan Eropa Barat adalah kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Jerman sebagai tindak lanjut 
peluncuran “Jakarta Declaration” pada bulan Juli 2012 (Indonesia-Germany Joint Declaration for 
a Comprehensive Partnership: Shaping Globalization and Sharing Responsibility). Kunjungan PM 
Belanda, Mark Rutte, juga menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Pada 
kunjungan tersebut diluncurkan Joint Declaration on Comprehensive Partnership RI-Belanda oleh 
Presiden RI dan PM Belanda pada tanggal 20 November 2013. Di bidang perdagangan, meskipun 
perekonomian Eropa sedang lesu, Indonesia mendapatkan surplus perdagangan dengan beberapa 
negara Eropa Barat pada tahun 2013, di samping adanya peningkatan volume perdagangan dan 
investasi dengan beberapa negara di kawasan ini. 

Hubungan kemitraan strategis Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Amerika dan 
Eropa ditandai dengan capaian yang signifikan, termasuk kunjungan Presiden Meksiko tanggal 6 
Oktober 2013 yang menyepakati peningkatan hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi dalam 
kerangka kemitraan komprehensif (comprehensive partnership). Pada kunjungan tersebut juga 
ditandatangani lima kesepakatan, yaitu Persetujuan Perhubungan Udara; Amandemen Protokol 
tentang Persetujuan Pencegahan Pajak Berganda dan Penggelapan Fiskal; Nota Kesepahaman 
Kerja sama Kesehatan; Nota Kesepahaman tentang Kerja sama Pariwisata dan Nota Kesepahaman 
tentang Kerja sama dibidang Ekspor Kredit antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia 
Eximbank) dan Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Credito United Mexican 
State (BANCOMEXT). Capaian lain adalah pertemuan Joint Commission Meeting RI – AS ke-4 pada 
17 Februari 2014 di Jakarta yang menghasilkan penandatanganan kesepakatan berupa dua MoU 
antara Menlu RI dan Menlu AS untuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, serta antara Menteri 
Kehutanan Indonesia dan Menlu AS untuk konservasi satwa liar dan penanggulangan perdagangan 
ilegal satwa liar.

Dalam rangka memperkuat arsitektur hubungan antar kawasan, Indonesia mengembangkan 
institusi antar kawasan Asia Timur dan Amerika Latin, termasuk dalam wadah Forum of East Asia – 
Latin America Cooperation (FEALAC). Indonesia telah menyelenggarakan PTM ke-6 FEALAC di Bali 
pada tanggal 11-14 Juni 2013 yang dihadiri oleh wakil 34 dari 36 negara anggota FEALAC dan 3 
organisasi internasional/regional, yaitu ASEAN, United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific (UNESCAP), dan Economic Commission on Latin American Cooperation (ECLAC). 
PTM ke-6 FEALAC tersebut telah dimanfaatkan oleh Indonesia untuk: (1) Mendapatkan persetujuan 
dari negara anggota mengenai usulan Indonesia tentang penyusunan kembali kelompok kerja, 
mekanisme pertemuan, dan pengembangan kerja sama ke depan agar FEALAC lebih relevan dan 
efektif serta selaras dengan kepentingan masyarakat di kedua kawasan; (2) Mendapatkan dukungan 
bagi inisiatif Indonesia di fora lainnya, seperti KTM WTO; (3) Melakukan pertemuan bilateral dengan 
sejumlah negara anggota, termasuk penandatanganan sejumlah MOU; dan (4) Mempromosikan 
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kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular dan kebijakan 
pariwisata Indonesia yang bernuansa perlindungan lingkungan.

Pada tahun 2015, target capaian Millennium Development Goals (MDGs) akan berakhir. Sejak tahun 
2000, sejumlah target telah berhasil dicapai, seperti target pengurangan kemiskinan, mewujudkan 
pendidikan dasar untuk semua, peningkatan kesehatan anak, perluasan akses air bersih dan 
pengendalian penyebaran penyakit menular. Namun tantangan-tantangan baru juga bermunculan, 
seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, degradasi laut, urbanisasi, dan lain-lain. 
Menghadapi hal tersebut, negara-negara anggota PBB telah sepakat untuk semaksimal mungkin 
berupaya mencapai target MDGs pada tahun 2015 dan memulai pembahasan mengenai agenda 
pembangunan pasca 2015.

Proses penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 ini dilakukan dalam dua jalur. Jalur pertama 
melalui mekanisme di bawah Sekjen PBB, berdasarkan mandat dari MDGs Summit 2010. Sekjen PBB 
menindaklanjuti mandat KTT MDGs tersebut baik secara internal dengan membentuk UN System 
Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda maupun secara eksternal dengan membentuk 
High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (HLP) pada akhir Juli 
2012 yang diketuai bersama oleh Presiden RI, Presiden Liberia dan PM Inggris. Selain itu, untuk 
menjaring masukan dari kalangan yang lebih luas mengenai agenda pembangunan pasca 2015, 
diadakan konsultasi yang bersifat nasional, regional, dan global, serta menjaring input dari kalangan 
pengusaha melalui UN Global Compact. Sebagai tambahan, Sekjen PBB meluncurkan United Nations 
Sustainable Solutions Network (SDSN) yang merupakan jaringan para ahli dari kalangan akademis, 
masyarakat madani dan sektor swasta untuk memberi masukan terhadap proses perumusan agenda 
pembangunan pasca 2015. 

Jalur kedua dilakukan melalui proses inklusif yang lebih luas dari seluruh anggota PBB yang dibentuk 
pada KTT Rio+20 yaitu Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG on SDGs) yang 
dimandatkan memulai aktifitasnya pada tahun 2013. OWG on SDGs telah dibentuk dengan tujuan 
untuk merumuskan SDGs. Laporan OWG on SDGs ini diharapkan dapat diselesaikan pada September 
2014. Indonesia yang berbagi kursi bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Kazakhstan selalu 
memperjuangkan isu-isu yang menjadi prioritas Indonesia antara lain penghapusan kemiskinan, 
akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, ketahanan pangan, serta ketersediaan air bersih 
dan sanitasi yang layak.

Di dalam G20, Indonesia turut berkontribusi dalam memperbaiki konstelasi perekonomian global. 
Indonesia berperan aktif dalam Working Group on Development sejak tahun 2010 dengan turut 
berkontribusi dalam proses pembentukan pandangan dan inisiatif pembangunan yang tercantum 
dalam Multi-Years Action Plan, menyelesaikan beberapa komitmen yang terkait dengan penguatan 
program social protection termasuk meluncurkan the UN Global Pulse Lab pertama di Jakarta yang 
didukung oleh seluruh anggota G20. Untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, 
keketuaan Australia pada G20 tahun 2014 mengusulkan strategi/agenda-agenda prioritas sebagai 
berikut: infrastucture investment, removing obstacles to trade, creating jobs and lifting participation, 
empowering development, serta structural reforms and macro policy. Sementara strategi/agenda 
prioritas dalam kerangka membangun ketahanan ekonomi global adalah: reforming global financial 
system, strengthening tax system, reforming global institutions, strengthening energy market 
resilience, dan fighting corruption. Secara umum, Indonesia mendukung prioritas dan program 
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keketuaan Australia ini. Indonesia mendukung kebijakan G20 untuk menjaga kesinambungan 
ekonomi makro secara terkoordinasi, yang antara lain dilakukan dengan melakukan keseimbangan 
kebijakan konsolidasi fiskal, moneter, dan target pertumbuhan yang ingin dicapai.

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

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

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

Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia yang 
tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Dalam rangka melaksanakan KSS, Pemerintah Indonesia 
membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang terdiri 
dari empat kementerian yaitu, Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri 
dan Kementerian Keuangan. Salah satu tugas Tim KSST adalah mengkoordinasikan seluruh bentuk 
KSS yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara sehingga seluruh kerja sama 
yang dilaksanakan Indonesia baik yang dibiayai oleh APBN, lembaga mitra pembangunan, maupun 
dalam kerangka triangular dapat lebih terarah dan terukur. 
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Visi KSS adalah kemitraan yang lebih konkret bagi kesejahteraan (Better Partnership for Prosperity), 
dimana prinsip kemitraan diimplementasikan baik dalam KSS yang bersifat bilateral maupun 
triangular. Di dalam kerja sama triangular, KSS dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan 
negara penerima. Agar KSST semakin berkembang, tim KSST telah menyusun draft Peraturan 
Presiden mengenai KSST, beserta Rencana Induk dan Cetak Biru yang kini telah memasuki proses 
finalisasi. Perpres akan berperan sebagai payung hukum bagi KSST yang lebih kuat dan terintegrasi 
di dalam kebijakan pembangunan nasional, sedangkan Rencana Induk dan Cetak Biru akan menjadi 
panduan dalam memajukan KSST.  

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

Sejak tahun 2006, Indonesia telah menyelenggarakan 56 program bagi 1.014 peserta dari 52 negara 
di bidang penguatan pangan, pembangunan sosial, makroekonomi, infrastruktur, pemberdayaan 
perempuan, kebencanaan, pengembangan UKM, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga 
melaksanakan program peningkatan kapasitas sebagai bagian dari upaya memberikan dukungan 
bagi pembangunan Palestina. Hal ini merupakan implementasi komitmen Indonesia pada New 
Asian African Strategic Partnership (NAASP). 

Manfaat yang dapat diperoleh dari KSST diantaranya adalah meningkatnya citra dan profil Indonesia 
di mata publik internasional serta dapat mendukung diplomasi ekonomi Indonesia. Melalui KSST, 
terbuka kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk mempromosikan produk dan pasar 
investasi Indonesia sekaligus membangun jembatan antara para pelaku bisnis terkait.

B. Tantangan ke Depan

Politik Dalam Negeri

Beberapa tantangan dalam mempercepat dan memelihara keberlanjutan proses konsolidasi 
demokrasi di Indonesia di tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:    

Pertama, paska Pileg dan Pilpres 2014, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, dilanjutkan dengan 
upaya-upaya penguatan lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, baik dari 
sisi kelembagaan maupun dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk 
meningkatkan kualitas pemilu pada masa mendatang. Hal ini selain untuk mengakomodasi 
harapan besar masyarakat pada proses pemilu yang lebih berkualitas, juga untuk mengantisipasi 
perubahan-perubahan yang harus dilakukan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk 
melaksanakan pemilu serentak pada 2019. Sejalan dengan itu, KPU diharapkan dapat merumuskan 
bentuk kelembagaan penelitian khusus tentang kepemiluan, selain menyusun konsep yang lebih 
komprehensif tentang pendidikan pemilih. Pengkajian terkait dengan kepemiluan perlu dilakukan 
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secara sistematis mengingat Indonesia merupakan negara di dunia yang memiliki pemilihan umum 
dan pilkada secara langsung beserta segala konsekuensi dan dampaknya. Hal lain, kemajuan 
teknologi terkait dengan kepemiluan perlu dikaji untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang 
lebih efisien dan tetap efektif. Disamping itu, pelaksanaan pendidikan pemilih diantara dua pemilu 
dan dua pilkada menjadi keniscayaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik 
aktif pemilih (bukan mobilisasi) pada pemilu dan pilkada. 

Ke depan, pilkada langsung masih perlu ditingkatkan perannya sebagai instrumen mencapai 
demokrasi substansial yang mampu mewujudkan masyarakat yang berkarakter demokratis serta 
melahirkan kepala daerah yang berkualitas, visioner dan mampu menggerakan perubahan nilai-nilai 
demi terwujud kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, melalui pilkada langsung dengan biaya politik tinggi 
juga berimplikasi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah kepala daerah, sehingga 
berhadapan dengan masalah hukum atas kasus korupsi. Untuk itu, pilkada langsung perlu dievaluasi 
agar pelaksanaan demokrasi lokal tidak mendistorsi upaya perwujudan tata kelola pemerintahan 
yang baik.

Perbaikan sarana dan prasarana KPU dan Bawaslu juga diharapkan dapat memperbaiki kinerja kedua 
lembaga strategis penyelenggara pemilu ini dalam melaksanakan pilkada pada tahun 2015 dan 
sesudahnya. Pada tahun 2015 akan dilakukan 232 pilkada, terdiri dari pilkada di 8 provinsi dan 224 
pilkada kabupaten dan kota. Angka pilkada tahun 2015 ini sudah termasuk yang diselenggarakan 
di daerah pemekaran. Selain itu, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Maret 2016, maka 
pilkada akan dilaksanakan pada tahun 2015.  
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Kedua, tantangan ke depan terkait dengan ormas adalah melaksanakan pemberdayaan ormas 
untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas, melalui fasilitasi kebijakan, 
penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah 
tetap konsisten memperkuat masyarakat sipil dengan melanjutkan upaya pembentukan kelembagaan 
yang dapat memperkuat ormas termasuk dari sisi pemantapan jaringan dan penguatan sisi sumber 
finansial dan pengelolaannya secara lebih profesional. Selanjutnya, tantangan bagi pemerintah 
untuk menyusun peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut hubungan-hubungan ormas 
dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta yang ingin berperan dalam proses 
pemberdayaan ormas di masa mendatang.

Ketiga, kapasitas dan kredibilitas parpol perlu mendapatkan perhatian lebih baik, mengingat peran 
yang diberikan oleh konstitusi kepada parpol sebagai instrumen penting konsolidasi demokrasi 
Indonesia. Pemerintah sedang melakukan kajian untuk menyiapkan rancangan regulasi baru 
untuk meningkatkan bantuan keuangan kepada parpol berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 83/2012 Tentang Perubahan Atas PP No. 5/2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik, yang dituangkan dalam Permendagri No. 26/2013 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 
24/2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Penghitungan, Pengajuan APBD, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Keempat, penguatan kesadaran politik masyarakat melalui proses pendidikan perlu dilakukan secara 
lebih baik, antara lain agar mampu melaksanakan hak-hak politik untuk dipilih dan memilih, serta 
melakukan pengawasan partisipatif terhadap proses politik penyelenggaraan pemilu. Pendidikan 
pemilih harus menekankan materi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan partisipasi politik aktif 
dan menyiapkan masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi penyelewengan penyelenggara 
pemilu, peserta pemilu maupun para pendukung kampanye peserta dan kandidat. Hal ini terutama 
ditujukan untuk meminimalisir potensi-potensi distorsi dalam pemilu yang dapat mengurangi 
kualitas pemilu. Pendidikan pemilih harus memperhatikan juga kelompok penyandang cacat, dan 
kelompok rentan lainnya. Pendidikan pemilih diharapkan sejalan dengan kerangka yang lebih besar, 
yaitu  pembangunan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan Indonesia.

Kelima, program pencegahan konflik sosial perlu diprioritaskan kepada kelompok-kelompok sasaran 
serta wilayah-wilayah tertentu, dengan tidak mengabaikan perspektif pencegahan konflik secara 
nasional. Kebijakan dan strategi pencegahan konflik perlu memperhatikan konteks sosial dan 
kebudayaan di daerah, dan penyebab hakiki dari konflik kekerasan dengan berbagai ekses yang 
menyertainya. Pencegahan konflik sebaiknya dimulai dengan membangun trust dan semangat 
bermitra. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif organisasi masyarakat di daerah-daerah. Pemerintah 
pusat harus menguatkan pengawasan pada pelaksanaan Inpres No. 1/2014 Tentang Penanganan 
Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014. Selain itu, Pemerintah diharapkan menguatkan 
pencegahan konflik yang mengacu pada strategi nasional pencegahan konflik yang terintegrasi dan 
komprehensif, yang didukung oleh suatu karakter kebangsaan Indonesia yang kuat.

Keenam, menghidupkan terus-menerus kesiapsiagaan masyarakat atas ancaman terorisme 
mengingat ancaman terorisme bersifat laten, dan relatif tidak berpola.  Tantangan lain adalah 
antisipasi gerakan terorisme melalui media konvensional dan dunia maya. Untuk dapat lebih 
mengefektifkan penanganannya, perlu peraturan perundangan yang mendukungnya dan dilakukan 
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kajian terlebih dahulu atas pelaksanaan UU No. 15/2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

Ketujuh, meningkatkan peran pers sebagai instrumen penting dalam upaya mencerdaskan 
masyarakat dan memberikan pilihan-pilihan informasi yang dibutuhkan. Media massa harus 
menjaga obyektivitas dan independensi dalam menyuguhkan berita-berita dan tayangan politik, 
serta mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang demokratis dan menjaga harmoni dalam kehidupan 
politik yang sehat.  

Disamping itu, pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya mutu 
penyiaran yang lebih memihak masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pemerintah sendiri 
ataupun pemilik media semata, disamping juga meningkatkan literasi media agar masyarakat 
mampu memilah dan memilih media yang paling layak informasi/berita maupun tayangannya.

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

Tantangan penyebaran informasi publik adalah menyediakan sarana dan prasarana  berbasis 
teknologi baik melalui pembangunan dan penguatan media center; pemberian bantuan mobil 
layanan informasi publik; peningkatan kualitas dan ragam konten baik yang dibuat oleh pemerintah 
pusat bermitra dengan komunitas informasi masyarakat maupun lembaga penyiaran publik TVRI 
dan RRI; peningkatan kualitas dan jejaring koordinasi dalam rangka penyediaan, pengolahan dan 
penyebarluasan informasi dengan semua instansi terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah; 
serta peningkatan kualitas dan kapasitas SDM komunikasi dan informasi melalui penyelenggaraan 
dan pengembangan pendidikan serta pelatihan dan sertifikasi bidang komunikasi dan informatika. 
Peningkatan SDM diprioritaskan bagi daerah agar pemerataan dan keadilan informasi bagi 
masyarakat Indonesia dapat diwujudkan, sehingga partisipasi publik dalam penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan serta pengawasannya dapat dilaksanakan secara sinergis dan akuntabel. 

Politik Luar Negeri

Dalam upaya mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, salah satu tantangan yang muncul adalah 
kurangnya pemahaman publik domestik, termasuk pemerintah daerah, mengenai manfaat dan efek 
dari berlakunya Komunitas ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan 
pemahaman publik domestik tentang manfaat dan tantangan Komunitas ASEAN, mendorong 
tuntasnya pelaksanaan action lines di masing-masing pilar, serta mendorong pemerataan ekonomi 
di antara negara-negara anggota ASEAN. Pemerataan ini diperlukan bagi terbangunnya suatu 
komunitas ekonomi ASEAN yang kuat (resilient), adil dan berkesinambungan. Untuk itu, ASEAN 
bersama World Bank sedang mengembangkan mekanisme monitoring untuk mendeteksi tingkat 
pengembangan pemerataan ekonomi di ASEAN. 

Sebagai wujud keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, partisipasi Indonesia 
dalam pasukan perdamaian PBB akan terus ditingkatkan. Visi Indonesia dalam hal ini adalah 
mewujudkan penggelaran 4.000 Indonesian Peacekeepers, yang diharapkan dapat menempatkan 
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Indonesia ke dalam peringkat sepuluh besar negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian 
PBB. Dengan sifat peacekeeping yang semakin multidimensional, Indonesia mendorong pentingnya 
kontribusi pakar sipil dalam misi peacekeeping dan peacebuilding. Hal ini ditunjukkan lewat peran 
Indonesia yang memprakarsai resolusi mengenai civilian capacity in the aftermath of conflict pada 
Sidang Majelis Umum PBB (Maret 2012) yang disahkan secara konsensus. Pengalaman Indonesia 
dalam upaya mediasi di tingkat nasional maupun internasional menjadi potensi untuk mengirimkan 
pakar sipil dalam berbagai program peacebuilding PBB, seperti di bidang revitalisasi ekonomi 
dan basic safety and security. Tantangan yang harus segera diatasi dalam pengiriman pasukan 
perdamaian adalah perlunya landasan hukum dan ketersediaan anggaran agar dapat sewaktu-
waktu mengirimkan pasukan perdamaian sesuai dengan permintaan PBB. 

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

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

Terkait dengan peran Indonesia di forum global seperti G20, tantangan yang perlu diatasi adalah 
belum jelasnya strategi Indonesia di G20. Untuk itu, Indonesia akan berupaya memastikan secara 
sistematis bahwa kepentingan Least Developed Countries (LDCs) dan negara berkembang pada 
umumnya diakomodasi dalam G20 secara berimbang, tanpa mengesampingkan kepentingan 
nasional Indonesia. Untuk tahun 2014 dan selanjutnya, Indonesia tetap akan mendorong fokus 
pembahasan dan kontribusi pada Working Group on Development di G20 pada area infrastruktur, 
financial inclusion dan remittances dan food security. 

Dalam isu pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, tantangan  yang dihadapi meliputi 
perlunya peningkatan keberpihakan diplomasi Indonesia terhadap perlindungan WNI/BHI di luar 
negeri; perlunya pembagian tugas yang lebih jelas antar institusi terkait seperti Kementerian 
Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI); perlunya peningkatan koordinasi antar pemangku 
kepentingan termasuk pelibatan aktor non pemerintah; serta perlunya upaya diplomasi mendorong 
lahirnya perjanjian bilateral dengan negara penerima tenaga kerja Indonesia yang dapat menjadi 
payung perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak TKI di negara tujuan. 

Untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, Pemerintah akan 
melanjutkan berbagai upaya yang selama telah dijalankan. Pertama, memberikan bantuan 
pendampingan hukum bagi para WNI/BHI, termasuk TKI dan Anak Buah Kapal Warga Negara 
Indonesia (ABK WNI), yang mengalami permasalahan kerja dan hukum ataupun yang mengalami 
penganiayaan. Bantuan hukum juga diberikan kepada WNI, termasuk TKI dan ABK WNI, yang 
terancam hukuman mati. Terkait dengan WNI yang terkena ancaman hukuman mati, Presiden telah 
mengeluarkan Keppres No. 17/2011 tanggal 7 Juli 2011 Tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus 
WNI/TKI di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati dan Keppres No. 15/2011 tanggal 14 Juni 
2011 Tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri. Selain itu, Pemerintah juga mengirimkan 
surat Presiden RI kepada Raja Abdullah untuk meminta penundaan hukuman mati bagi WNI yang 
terancam hukuman di Arab Saudi. Kedua, melanjutkan diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah 
negara-negara sahabat, termasuk melalui penyusunan MoU tenaga kerja yang diharapkan dapat 
memberikan perlindungan dan menjamin hak dan kewajiban para TKI. Pemerintah juga mendorong 
agar negara-negara tujuan penempatan TKI mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung 
dalam Migrant Workers Convention. Terhadap negara yang belum memiliki MoU atau hukum 
nasional yang dapat melindungi TKI, khususnya TKI sektor domestik sebagai kelompok yang paling 
rentan, maka Pemerintah RI menerapkan kebijakan moratorium penempatan TKI secara tegas ke 
negara-negara tersebut. Dengan demikian, pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia 
hanya akan dilakukan ke negara-negara yang dapat melindungi hak-hak TKI. Ketiga, meningkatkan 
koordinasi antarinstansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi ini termasuk 
sinergi penggunaan data WNI/TKI yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga. Adapun langkah 
keempat adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman publik termasuk TKI dan 
calon TKI mengenai proses migrasi yang aman, bahaya-bahaya migrasi ireguler, serta sistem hukum 
dan aturan kerja di negara tujuan TKI.
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Dalam bidang HAM, tantangan yang mengemuka adalah adanya berbagai persoalan di dalam 
negeri yang terkait dengan kekerasan dan pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh aparat 
keamanan terhadap masyarakat atau terjadinya kekerasan antar kelompok masyarakat, yang 
dapat mempengaruhi citra Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, persoalan HAM di 
dalam negeri perlu ditangani dan kemudian hasilnya dikomunikasikan dengan baik ke kalangan 
internasional. 

Dalam hal kerja sama bilateral di berbagai kawasan, tantangan yang dihadapi adalah kurang 
maksimalnya implementasi berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani. Untuk mengatasi hal 
ini, diperlukan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait 
yang dapat mempercepat pelaksanaan berbagai kesepakatan tersebut. Terkait diplomasi ekonomi, 
tantangan yang harus segera diatasi adalah kurangnya pemahaman pelaku bisnis di Indonesia 
tentang peluang dan hambatan yang ada di negara-negara pasar prospektif. Sehubungan dengan 
hal itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku bisnis di dalam negeri tentang 
peluang yang ada di pasar prospektif, misalnya melalui sosialisasi dan pelibatan para pelaku bisnis 
dalam berbagai kunjungan dagang. Selain itu, diperlukan fasilitasi bagi para pelaku bisnis dalam 
negeri agar tertarik menggarap pasar prospektif, misalnya melalui pemberian jaminan kepastian 
hukum, sistem perbankan, serta kebijakan transportasi untuk menjangkau negara pasar prospektif 
yang termasuk landlocked area, misalnya di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Berbagai instrumen 
kerja sama ekonomi juga perlu dimaksimalkan, misalnya dengan membuat perjanjian atau MoU, 
meningkatkan pelaksanaan Joint Business Council, Joint Trade Commission, Trade Promotion 
Mission, dan lain-lain. 

Terkait dengan pelaksanaan KSST, tantangan utama yang dihadapi adalah belum jelas dan 
padunya pemahaman tujuan dan motivasi pelaksanaan KSST Indonesia; belum tersedianya 
kerangka peraturan dan landasan hukum untuk mendapatkan legitimasi; perlunya penguatan 
dan peningkatan efektivitas kelembagaan tim koordinasi nasional sebagai bentuk implementasi 
one gate policy KSST RI, perlunya peningkatan kapasitas pelaku KSST khususnya terkait dengan 
keahlian dalam bidang kerja sama pembangunan; masih belum tersedianya kerangka pendanaan 
yang efektif dan memadai; serta masih minimnya dukungan pemangku kepentingan dalam negeri. 
Penekanan Indonesia selama ini bahwa KSST harus bersifat demand driven juga memunculkan 
tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan keberlanjutan dari program yang dilaksanakan. 
Untuk itu, strategi utama yang akan ditempuh antara lain pemantapan payung hukum yang dapat 
mendukung peran Indonesia sebagai negara  penyedia bantuan teknis dan keahlian dalam KSST,  
penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST, pengembangan model insentif 
bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk K/L teknis, pihak swasta, dan masyarakat sipil. Hal 
lain yang tidak kalah penting adalah merumuskan dan mengimplementasikan skema KSST yang 
lebih terintegrasi dengan upaya diplomasi ekonomi untuk membuka pasar prospektif maupun 
mendapatkan economic dividend dalam bentuk lainnya.
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Pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam kurun waktu 2004-2014, 
secara umum berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan negara serta meningkatkan upaya 
pemeliharaan keamanan dalam negeri. Meningkatnya dukungan anggaran pertahanan dan 
keamanan, memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelaksanaan tugas operasional, penyediaan 
sarana-prasarana, dan peningkatan profesionalisme aparat pertahanan dan keamanan. Hal ini 
tercermin dari relatif tidak adanya gangguan kewibawaan dan kedaulatan NKRI serta keberhasilan 
Polri dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, menurunkan jumlah korban meninggal 
dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menurunkan jumlah kejahatan jalanan, pengamanan kegiatan 
internasional dan keikutsertaan dalam misi perdamaian dunia. Disamping itu, meningkatnya peran 
industri pertahanan nasional telah meningkatkan kesiapan alutsista TNI dan alut Polri baik secara 
kuantitas, kualitas, maupun teknologi.

Gambar 9.1
Perkembangan APBN Bidang Pertahanan dan Keamanan  

Tahun 2005-2014

 
 

Sumber: Kementerian Keuangan, 2014

Keberhasilan yang menonjol pada pembangunan aspek pertahanan adalah kekuatan alutsista TNI 
yang cukup signifikan. Sementara itu dari aspek keamanan, Polri berhasil membangun kemampuan 
pelayanan dasar seperti menurunkan rasio Polri terhadap masyarakat 1: 575 dengan merekrut 50.000 
anggota Polri bersertifikat IS0 9001:2008, program 1 Polsek 2 Polwan, kemampuan pengendalian 
massa, dan kemampuan penanganan keamanan dalam negeri berkadar tinggi, khususnya terorisme.
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A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan

9.1   Meningkatkan Kapasitas Pertahanan 

9.1.1  Kebijakan 

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

9.1.2 Capaian 

Lembaga pemeringkat kekuatan militer, Global Fire Power, menempatkan kekuatan militer Indonesia 
pada tahun 2014 berada pada urutan ke-19 dari 106 negara yang diperingkat. Peringkat ini menurun 
dibandingkan pada tahun 2013 yang berada pada urutan ke-15 dunia. Posisi ini, satu tingkat di atas 
Australia yang berada pada posisi ke-20 dan tiga tingkat di atas Thailand. Sementara untuk negara 
tetangga seperti Philipina, Malaysia, dan Singapura berada pada urutan di bawah 37. Peringkat yang 
cukup tinggi bagi militer Indonesia kemungkinan didukung oleh faktor jumlah penduduk, jumlah 
tentara, atau luas wilayah, serta semangat bela negara dan semangat juang/militansi penduduk 
dalam menghadapi ancaman nyata, bukan dari faktor anggaran militer, kecanggihan alutsista, 
kesiapan operasi, atau kemampuan memodernisasi alutsista. Sebagai contoh, dibandingkan dengan 
Singapura sebagai negara kecil yang berada pada urutan ke-44 dengan jumlah penduduk hanya 
5,46 juta, anggaran militer per kapita mencapai USD1.776. Sedangkan Indonesia dengan jumlah 
penduduk mencapai 251,16 juta, anggaran militer per kapita hanya sekitar USD27.

Sampai dengan awal 2014, kesiapan alutsista matra darat rata-rata mencapai 65 persen, kesiapan 
matra laut rata-rata mencapai 53 persen, dan  kesiapan matra udara rata-rata mencapai 75 persen. 
Dihadapkan pada keterbatasan anggaran, peningkatan kemampuan pertahanan menuju Minimum 
Essential Force (MEF) dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: peningkatan pemeliharaan secara 
terpadu terhadap alutsista untuk menjaga kesiapan operasional, modifikasi beberapa alutsista 
lama, penggantian alutsista lama dengan mengutamakan produksi dalam negeri atau semaksimal 
mungkin melibatkan industri pertahanan nasional baik dalam bentuk joint production maupun 
transfer of technology untuk pengadaan luar negeri. 

Pembangunan MEF pada awal periode 2005-2009 difokuskan pada pengisian celah kebutuhan 
(filling the gap) dan  penggantian alutsista yang sudah tidak dapat berfungsi (phase out). Helikopter 
serbu MI-35, meriam 105 tarik, kapal korvet kelas Sigma, persenjataan Marinir, pesawat tempur 
Sukhoi SU-27 dan SU-30, pesawat angkut Hercules C-130 yang telah diupgrade, dan radar 
merupakan sebagian alutsista yang diakuisisi dalam rangka mengisi celah kebutuhan. Sementara 



BAB IX
Pertahanan dan Keamanan

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014IX-4

helikopter serbu, peluru kendali, pesawat Co-insurgency (CoIns) Super Tucano merupakan sebagian 
alutsista untuk menggantikan alutsista yang telah phase out. Selain itu, selama periode 2004-
2009 pembangunan MEF juga mendorong keterpaduan antara matra darat, laut dan udara. Salah 
satu wujud keterpaduan ini adalah melengkapi kekuatan pertahanan dengan peralatan Komando, 
Kendali, Komunikasi, Komputer, Inteljen, Surveillance dan Reconnaissance  (K4ISR) yang bersifat 
interoperability.  

Akselerasi pembangunan MEF dalam periode 2010-2014 lebih difokuskan untuk meningkatkan daya 
gentar (deterrent effect) agar kekuatan pertahanan dapat memberikan kontribusi yang siginifikan 
bagi peningkatan posisi tawar Indonesia. Sebanyak 24 alutsista modern prioritas dan alutsista 
strategis yang mempunyai daya gentar tinggi diprioritaskan untuk dapat didatangkan paling lambat 
tahun 2014, antara lain: Pesawat F-16 C/D 52 ID setara blok 52, Heli Apache, Rantis 4x4, Ran Angkut 
Munisi, Heli Serang, Heli Serbu, Ranpur MBT, ME Armed 155 Howitzer, MLRS, Rudal Arhanud, Heli 
Angkut, MLM KRI Kelas Korvet, Kapal Hidro Oceanografi, Kapal Latih, CN 235 MPA, Heli AKS, dan 
Tank Amphibi BMP 3F. Meskipun direncanakan pengadaan dalam periode 2010-2014 dan saat ini 
prosesnya telah dimulai, sebagian alutsista lain yang sangat modern seperti kapal selam, kapal 
Perusak Kawal Rudal (PKR) dan helikopter serang Apache baru akan menjadi bagian  dari kekuatan 
pertahanan pada periode tahun 2015-2019. 

Peningkatan profesionalisme prajurit dilaksanakan melalui empat jenis kegiatan pokok yaitu operasi 
militer perang (OMP), operasi militer selain perang (OMSP), latihan militer, dan peningkatan 
kesejahteraan prajurit. Capaian penting OMP antara lain operasi intelijen strategis dan kegiatan 
intelijen dalam negeri, kesiapsiagaan pasukan pemukul reaksi cepat TNI, operasi pengamanan 
di perairan Karang Unarang Laut Sulawesi (Blok Ambalat), operasi siaga tempur, dan operasi 
pertahanan udara. Operasi militer selain perang yang berhasil dilaksanakan dalam rangka menjaga 
stabilitas nasional dan sebagai wujud kepedulian TNI terhadap permasalahan yang terjadi di 
dalam negeri, diantaranya adalah: operasi pengamanan VVIP; operasi pengamanan pelayaran 
dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan; operasi pemeliharaan 
perdamaian dunia (Lebanon, Haiti, Kongo, dan Sudan/Darfur); pembebasan pembajakan kapal sinar 
kudus di perairan Somalia; evakuasi warga Indonesia yang berada di luar Negeri (Mesir, Arab Saudi, 
Malaysia); perbantuan TNI kepada Polri/Pemda; dan membantu penanggulangan bencana alam. 
Dalam hal latihan militer,  TNI juga telah berhasil melaksanakan latihan gabungan, latihan matra, 
dan latihan bersama secara periodik dengan militer asing. Rata-rata jumlah operasi dan latihan TNI 
pada periode 2004-2009 adalah 57 operasi dan 68 latihan. Sedangkan pada periode 2010-2014, 44 
operasi dan 74 latihan telah dilakukan.

Untuk meningkatkan profesional prajurit dalam melaksanakan tugas perdamaian dan keamanan 
dunia, Indonesia telah berhasil mendirikan Indonesia Peace and Security  Center (IPSC) di Sentul Bogor, 
sebagai pusat pendidikan dan latihan terbesar di kawasan, yang meliputi Pusat Misi Pemeliharaan 
Perdamaian, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan Deradekalisasi, Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, Pusat Pasukan Siaga TNI, Universitas Pertahanan, Pusat 
engembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dan Pusat Olah raga Militer.
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Selanjutnya terkait dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, pada tahun 2011 telah ditetapkan 
kebijakan sistem remunerasi kepada TNI sebagai bentuk apresiasi terhadap reformasi birokrasi yang 
dilakukan oleh TNI. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan memberikan ketentraman dalam 
melaksanakan tugas, pada tahun 2013 Presiden memberikan direktif pembangunan perumahan 
dan mess prajurit TNI sebanyak 7.353 unit tempat tinggal.

Gambar 9.2
Akuisisi Alutsista Utama 

Tahun 2004-2013

Sumber: Kementerian Pertahanan, 2013
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Gambar 9.3 
Pembangunan Perumahan Prajurit TNI 

Tahun 2013 
Tahun 2013	  

 Sumber: Mabes TNI, 2014. (Berdasarkan Direktif Presiden)

Pembentukan komponen bela negara sampai saat ini masih terkendala oleh ketiadaan peraturan 
perundang-undangan. Pembahasan RUU Komponen Cadangan masih menimbulkan perdebatan 
panjang baik di parlemen, kalangan akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Perdebatan 
masih berkutat pada siapa sasaran wajib militer akan diberlakukan, berapa besar anggarannya, 
atau apakah akan ada kelompok masyarakat tertentu yang sifatnya hanya sukarela. Disamping akan 
menetapkan RUU Komponen Cadangan menjadi undang-undang, pemerintah juga masih memiliki 
kewajiban untuk menyusun RUU Komponen Pendukung yang saat ini sudah memasuki tahap 
harmonisasi antar kementerian. Selain itu, pemerintah terus mengupayakan pembinaan kesadaran 
bela negara dan pemberdayaan bela negara di lingkungan pendidikan, pekerjaan dan pemukiman 
serta veteran dengan sasaran kegiatan di daerah perbatasan dan daerah berpotensi konflik; serta 
membangun dan merenovasi fasilitas bela negara. Untuk pembinaan veteran telah ditetapkan UU 
No. 15/2012 Tentang Veteran RI yang mengatur jenis, penghargaan, penghormatan kepada veteran 
beserta kewajiban serta hak-haknya.

Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar secara bertahap terus dilakukan dengan 
penambahan pos perbatasan. Pembangunan pos perbatasan darat dan pulau terluar dalam periode 
2004 - 2014 mencapai 59 pos. Pencapaian ini tidak sesuai dengan target pembangunan, dimana 
dalam periode 2010 – 2014 ditargetkan sebanyak 106 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan 
darat, 11 pos pertahanan baru di pulau terluar, dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau 
terluar beserta penggelaran prajuritnya. Dampaknya adalah jarak pos perbatasan masih cukup lebar 
dan menjadi penyebab tingkat kerawanan di wilayah perbatasan, khususnya wilayah Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Barat, serta pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi, terutama 
illegal logging, illegal mining, illegal fishing, dan kejahatan lintas negara. 
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Pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan dilakukan dengan 
penguatan kerangka regulasi, pengembangan skema pendanaan, serta membangun kerja sama 
penelitian dan pengembangan produk pertahanan baik antar instiusi dalam negeri maupun dengan 
kerja sama internasional. Terkait dengan pendanaan alutsista TNI dan alut Polri, telah disusun PP 
No. 54/2008 Tentang Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang bertujuan untuk meningkatkan pembelian 
peralatan produksi industri pertahanan dalam negeri. Dari pelaksanaan PP tersebut, dalam kurun 
waktu 2010-2014 telah dialokasikan PDN sebesar 4,0 trilyun rupiah untuk TNI dan 1,0 trilyun rupiah 
untuk Polri. Pemerintah juga telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui 
Perpres No. 42/2010 Tentang KKIP dan telah direvisi oleh Perpres No. 59/2013 sejalan dengan 
ditetapkannya UU No. 16/2012 Tentang Industri Pertahanan. Komite Kebijakan Industri Pertahanan 
merupakan forum tingkat tinggi yang menentukan kebijakan dalam rangka pemberdayaan industri 
pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri. Sesuai amanat 
UU No. 16/2012 Tentang Industri Pertahanan, Pemerintah juga tengah menyiapkan aturan 
turunannya seperti PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, PP tentang mekanisme imbal 
dagang kandungan lokal dan ofset dalam pengadaan barang/jasa alpahankam; Perpres tentang 
organisasi, tata kerja dan  sekretariat KKIP; Perpres tentang pengelolaan industri pertahanan; dan 
Perpres tentang pengadaaan kontrak jangka panjang yang diharapkan akan selesai paling lambat 
akhir tahun 2014. 

Sejak tahun 2006 pemerintah telah berkomitmen meningkatkan peran industri pertahanan nasional 
guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri. Pemesanan sebanyak 150 unit Panser 
APS buatan PT. Pindad pada tahun 2007 merupakan tonggak awal keseriusan pemerintah dalam 
pemberdayaan Industri Pertahanan. Sampai dengan tahun 2012, sebanyak 258 unit Panser APS 
Anoa sudah menjadi bagian alutsista TNI. Bahkan pada awal tahun 2014, sebanyak 24 unit Panser 
Anoa telah diikutsertakan dalam misi perdamaian PBB di Darfur-Sudan. Pada matra laut, kerjasama 
PT. PAL dengan industri pertahanan Korea Selatan berhasil membangun dua Landing Platform Dock 
(LPD). Sedangkan pada matra udara, PT. DI telah berhasil mengirim Heli Serbu NBO – 105 CB ke TNI 
AD dan berhasil menjual CN 235 MPA ke negara Korea Selatan, selain untuk memenuhi kebutuhan 
TNI AU. Dalam hal pengembangan teknologi militer, Indonesia dan Korea Selatan sedang intensif 
mengembangkan pesawat tempur KFX/IFX generasi 4,5 yang diharapkan pada akhir tahun 2019 
telah berhasil diujicobakan. Selain itu terdapat program penelitian dan pengembangan industri 
pertahanan diantaranya Roket RHAN 122, PTTA/PUNA Wulung dan Sriti, Kapal Patroli Cepat, 
Smart Bomb serta pengembangan pertahanan siber dengan mendirikan Cyber Operation Center 
(COC).Sementara untuk Polri, berbagai peralatan produksi industri pertahanan dalam negeri yang 
berhasil dimanfaatkan untuk membantu tugas operasional diantaranya adalah alat apung, kapal 
angkut personil, quick response set Patroli Shabara, Ransus angkut PHH, Ranmor olah TKP, peralatan 
Dalmas, senjata, amunisi, gas air mata, dan Ransus Satwa.
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Gambar 9.4 
Alutsista Unggulan Produksi Industri Pertahanan Nasional  

Tahun 2004-2014

          
Sumber: Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Bappenas, 2014.

Dalam periode 2010-2014, 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 Kamla di Pangkal Pinang-Babel dan Bitung-Sulawesi Utara, (2) Maritime Regional 
Control Center/Regional Control Center di 15 daerah, (3) Kapal patroli Kamla Katamaran sebanyak 
delapan unit, (4) Dermaga Kapal Patroli di Batam dan Ambom, (5) Crisis Center Kamla sebagai 
National Picture Compilation sebagai bagian dari Bakorkamla Integrated Information System. 
Disamping itu, juga telah dibangun 3 kapal markas 48 M yang ditempatkan pada tiga ALKI serta telah 
dilaksanakan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu (sandi: Operasi Gurita) dan Operasi 
Sepanjang Tahun. Pelaksanaan Operasi Gurita melibatkan unsur stakeholder Bakorkamla yaitu TNI 
AL, Polair, KPLP, P2SDKP, Bea Cukai, LSN, BIN, dan Kejaksaan. Sepanjang 2014, Pemerintah telah 
berhasil melakukan penegakan hukum sebanyak 65, berbagai kasus pelanggaran seperti kapal ikan 
yang menggunakan alat tangkap illegal, kapal tanpa dokumen, penyelundupan barang, pencurian 
ikan, penyelundupan kayu, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, dan pelanggaran 
batas wilayah.
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Kotak 9.1
Peningkatan Kekuatan Pertahanan yang Didukung Industri Pertahanan

Selama periode 2005-2014, Indonesia berhasil memperkuat gelar kekuatan pertahanan yang ditandai 
dengan peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista di semua matra. Sampai dengan awal 2014, 
kesiapan alutsista matra darat rata-rata mencapai 65 persen, kesiapan matra laut rata-rata mencapai 
53 persen, dan  kesiapan matra udara rata-rata mencapai 75 persen. Sejumlah alutsista modern yang 
diakuisisi Indonesia seperti  Ranpur MBT, ME Armed 155 Howitzer, MLRS, kapal korvet kelas Sigma, 
Pesawat tempur T-50i Golden Eagle, serta pesawat tempur Sukhoi SU -27 dan SU-30 diharapkan mampu 
meningkatkan efek penggentar guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan posisi 
tawar Indonesia di dunia internasional. Selaras dengan hal tersebut, Lembaga pemeringkat kekuatan 
militer internasional, Global Fire Power, menempatkan kekuatan militer Indonesia pada tahun 2014 
berada pada urutan ke-19 dari 106 negara yang diperingkat. 

Upaya peningkatan kekuatan pertahanan harus sejalan dengan pengembangan kemandirian 
pertahanan. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 pemerintah telah berkomitmen meningkatkan peran 
industri pertahanan nasional guna melengkapi kekuatan pertahanan Indonesia di seluruh matra. 
Pemesanan sebanyak 150 unit Panser APS buatan PT. Pindad pada tahun 2007 merupakan tonggak 
awal keseriusan pemerintah dalam pemberdayaan Industri Pertahanan. Sampai dengan tahun 2012, 
sebanyak 226 unit Panser APS Anoa sudah menjadi bagian alutsista TNI. Bahkan pada awal tahun 
2014, sebanyak 24 unit Panser Anoa telah diikutsertakan dalam misi perdamaian PBB di Darfur-Sudan. 
Pada matra laut, kerjasama PT. PAL dengan industri pertahanan Korea Selatan berhasil membangun 
dua  Landing Platform Dock (LPD). Sedangkan pada matra udara, PT. DI telah berhasil mengirim Heli 
Serbu NBO-105 CB ke TNI AD dan berhasil menjual CN 235 MPA ke negara Korea Selatan dan CN 235 
versi militer ke Senegal Afrika, selain untuk memenuhi kebutuhan TNI AU. Dalam hal pengembangan 
teknologi militer, Indonesia dan Korea Selatan sedang intensif mengembangkan pesawat tempur KFX/
IFX generasi 4,5 yang diharapkan pada akhir tahun akan diujicobakan.

Sumber: Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Bappenas, 2014

9.2  Memantapkan Stabilitas Keamanan Nasional 

9.2.1  Kebijakan

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

Dalam rangka pembangunan keamanan yang meliputi aspek pembinaan dan aspek operasional, 
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. Pada aspek pembinaan, secara komprehensif 
dilakukan perubahan kebijakan dan strategi di bidang pembinaan SDM Polri dengan penekanan 
pada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang pelaksanaannya telah dijabarkan dalam bentuk 
penataan sistem manajemen aparatur Polri melalui: (1) Peningkatan kesejahteraan pegawai 
Polri sejalan dengan prestasi kinerja yang dihasilkan; (2) Penerapan assesment center yang telah 
melaksanakan uji kompetensi terhadap 596 personel Polri untuk berbagai jabatan; (3) Meningkatkan 
pemahaman hukum kepolisian dan peraturan perundang-undangan; serta (4) Percepatan perubahan 
budaya Polri dengan memacu perubahan pola pikir dan budaya kerja Polri.

Sebagai upaya memperkuat pelayanan prima Polri kepada masyarakat, meningkatkan kecepatan 
dalam penanganan flashpoint dan meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga 
pelosok-pelosok daerah, Presiden telah menginstruksikan penambahan 50 ribu personil Polri guna 
mencapai tingkat rasio Polri dengan masyarakat menjadi 1:575 di tahun 2014. Sejak 2012, telah 
dilakukan penambahan kekuatan sekitar 12 ribu personil Polri yang terdiri dari Akpol 350 personil, 
SIPSS 50 personil, Brigadir 10 ribu personil, dan Tamtama 2 ribu personil. Begitu pula penambahan 
personil di tahun 2013 dan 2014 masing-masing sekitar 20 ribu personil. Rekrutmen personil Polri 
ini telah mendapat sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2008.

Gambar 9.5
Skenario Penambahan 50.000 Personil Polri

Tahun 2011-2015

Sumber: Kepolisian RI, 2014.
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Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, berbagai upaya pembinaan telah dilakukan, termasuk 
peningkatan kesejahteraan. Namun masih dijumpai oknum anggota Polri melakukan pelanggaran 
tata tertib, disiplin, kode etik kepolisian (KEP), maupun tindak pidana yang berdampak menurunnya 
rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Khusus untuk pelanggaran pidana yang berujung pada 
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), masih cukup banyak. Dalam kurun waktu 2010-2013, 
jumlah PTDH mencapai 1.045 kasus dengan rata-rata 261 kasus  atau 0,06 persen dari jumlah total 
anggota Polri. Sedangkan pada triwulan I tahun 2014, jumlah PTDH mencapai 48 kasus. Meskipun 
kasus pelanggaran anggota Polri relatif sedikit, namun hal ini dapat menjadi salah satu penyebab 
terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beberapa fasilitas dan/atau 
anggota Polri. Hal tersebut mengindikasikan masih diperlukannya langkah-langkah korektif internal 
Polri dalam menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat. 

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

Gambar 9.6 
Pelanggaran Anggota Polri pada 

Tahun 2013
	  

Sumber: Kepolisian RI, 2014.
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Gambar 9.7
Perkembangan  Empat Jenis Tindak Kriminalitas 

Tahun  2004-2014 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Asrena Polri
Keterangan:  )* Realisasi s/d April 2014

Tinggi rendahnya tingkat kriminalitas tidak berkorelasi secara nyata dengan jumlah aparat keamanan 
(rasio polisi), karena kriminalitas di kota-kota besar dunia cenderung tinggi dengan rasio polisi rendah. 
Oleh karena itu, keberhasilan aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya dapat diukur dari 
tinggi rendahnya intensitas keberadaan polisi di masyarakat dan kemampuan menyelesaikan tindak 
pidana. Kehadiran polisi di masyarakat akan berpengaruh terhadap resiko tindak pidana yang akan 
dialami oleh masyarakat, sedangkan kemampuan menyelesaikan perkara akan dapat memberikan 
kepastikan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana.  Meskipun penyelesaian perkara pada 
2004-2014 cenderung meningkat, namun penyelesaian perkara pada 2004-2009 terlihat lebih 
baik.  Sementara itu, untuk resiko terkena tindak pidana dalam kurun waktu 2004-2013, semakin 
membesar. Hal ini menandakan intensitas kehadiran Polisi di masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Dalam hal penanganan tindak pidana terorisme, secara akumulatif sejak tahun 2002-2013 sebanyak 
905 orang tersangka teroris telah ditangkap, sebanyak 73 orang dikembalikan kepada keluarga, 
dan 694 orang telah diadili, diantaranya 644 orang sudah mendapatkan vonis pengadilan. Dalam 
kurun waktu tahun 2010-2013 terdapat kejadian tindak pidana terorisme dan operasi penindakan 
sebanyak 55 kejadian. Sepanjang tahun 2010 - Maret 2014 Polri telah melaksanakan penegakan 
hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme berjumlah 474 orang, dengan perincian 280 
tersangka telah divonis pengadilan, 72 orang dipulangkan dalam rangka deradikalisasi, 27 tersangka 
masih dalam proses persidangan, 24 tersangka dalam proses penyidikan dan 71 tersangka 
meninggal dunia di TKP sewaktu dilaksanakan tahap penindakan. Meskipun berbagai upaya telah 
dilakukan namun potensi ancaman terorisme diprediksi masih  cukup tinggi. Oleh karena itu,  Polri 
terus bersinergi dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat/pranata sosial untuk 
melakukan langkah-langkah pencegahan serta melaksanakan program deradikalisasi terhadap 
teroris yang sedang dan atau yang telah selesai menjalani proses hukum.
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Gambar 9.8
Perkembangan Clearance Rate dan Crime Risk 

Tahun  2004-2014

Sumber : Asrena Polri
Keterangan:  )* Realisasi s/d April 2014

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

Sesuai dengan hasil Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun 2011, angka 
prevalensi penyalahgunaan narkoba Indonesia mencapai 2,2 persen dari total penduduk berusia 10-
60 tahun (sekitar 4,2 juta orang). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen bila dibandingkan 
dengan prevalensi pada tahun 2008, yaitu sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3 juta orang. Tahun 
2015 jumlah penyalahguna narkoba diproyeksikan ± 2,8 persen atau setara dengan ± 5,1-5,6 juta 
jiwa dari populasi penduduk Indonesia  Angka ini cukup mengkhawatirkan karena penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba masih terus akan menjadi ancaman serius bagi setiap negara.  Hal ini 
diindikasikan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara ilegal, jumlah kasus dan pelaku 
yang terus meningkat, serta pendistribusian yang begitu cepat dan meluas, sehingga jumlah korban 
penyalahgunaan narkoba setiap tahun terus meningkat.
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Gambar 9.9
Perkembangan Kasus Narkotika 

Tahun  2004 – 2014

Sumber: BNN dan Dit. TPN Bareskrim  
Keterangan:  *) Realisasi s/d April 2014

Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN) hingga April 2014 didukung 233 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban 
penyalahguna narkoba yang dikelola pemerintah; 45 RS jiwa dikelola Kementerian Kesehatan dan  
pemerintah daerah; 307 RS rujukan bagi Orang yang Hidup dengan AIDS (ODHA); 182 instansi wajib 
lapor (IPWL) Kemkes; 40 instansi wajib lapor (IPWL) Kemsos; dan 177 panti rehabilitasi/rumah sakit/
rumah sakit jiwa korban penyalahguna narkoba yang dikelola masyarakat/OMS. Untuk mengatasi 
permasalahan ini, pemerintah telah melakukan 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 proses paska rehabilitasi yang bertujuan menjadikan mantan 
penyalah guna dan/atau pecandu narkoba menjadi produktif dan mandiri, serta diharapkan mampu 
mengurangi angka relapse. Sedangkan untuk pemberantasan, telah dilakukan berbagai upaya 
pengungkapan jaringan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta melakukan 
kerja sama internasional.
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Kotak 9.2
Penambahan Personil Polri dan

Penanganan Peredaran Gelap Narkoba

Tingginya resiko terkena tindak pidana dalam kurun waktu 2004-2013 menandakan intensitas 
kehadiran Polisi di masyarakat masih perlu ditingkatkan. Berangkat dari hal tersebut 
dan dengan semangat untuk memperkuat pelayanan prima Polri kepada masyarakat, 
meningkatkan kecepatan dalam penanganan flashpoint, dan meningkatkan kemampuan 
pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok daerah, Presiden RI telah menginstruksikan  
penambahan 50 ribu personil Polri guna mencapai tingkat rasio Polri dengan masyarakat 
menjadi 1:575 di tahun 2014. Sejak tahun 2012 telah dilakukan penambahan kekuatan 
sekitar 12 ribu pesonil Polri yang terdiri dari Akpol 350 personil, SIPSS 50 personil, Brigadir 
10 ribu personil dan Tamtama 2 ribu personil. Begitu pula penambahan pesonil di tahun 
2013 dan 2014 adalah masing-masing sekitar 20 ribu personil.

Dari aspek pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), hingga April 2014 telah didukung  97 panti rehabilitasi/
rumah sakit/rumah sakit jiwa korban penyalahguna narkoba yang dikelola pemerintah; 
45 RS jiwa dikelola kementerian kesehatan dan  pemerintah daerah; 307 RS rujukan bagi 
Orang yang Hidup dengan AIDS (ODHA); 182 instansi wajib lapor (IPWL) Kemkes; 40  instansi 
wajib lapor (IPWL) Kemsos; dan 177 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban 
penyalahguna narkoba yang dikelola masyarakat/OMS. Untuk mengatasi permasalahan 
ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, 
rehabilitasi, pemberantasan, dan kerjasama.

Sumber: Direktorat Pertahanan dan Kemanan, Bappenas, 2014.

9.3 Memantapkan Sumber Daya dan Kelembagaan 
Pertahanan Keamanan

9.3.1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan lainnya dalam RPJMN 2010--2014 diarahkan 
melalui: (1) Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen 
dan koordinasi intelijen yang kuat; (2) Pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan 
cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu; dan (3) 
Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan Negara

9.3.2 Capaian

Pada tahun 2011, pemerintah telah menyusun UU No. 17/2011 Tentang Intelijen Negara. Pada 
UU tersebut, telah ditetapkan peran dan fungsi BIN dalam intelijen negara. Pemerintah telah 
menetapkan Perpres No. 67/2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara, yang mengamanatkan 
pembentukan Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dalam 
rangka mengefektifkan pelaksanaan koordinasi intelijen.
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Berbagai tindak pelanggaran seperti konflik sosial/komunal, terorisme, separatisme, kerawanan 
wilayah perbatasan, dan kejahatan lintas negara diperkirakan masih menjadi kendala bagi upaya 
menciptakan kondisi pertahanan dan keamanan nasional. Untuk menghadapi dan mengantisipasi 
kegiatan kelompok radikal, telah dilakukan upaya: (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. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir aksi-aksi teror dan pemikiran radikal antara lain, 
secara berkesinambungan dilakukan: (1) Koordinasi dan pertukaran informasi antar seluruh 
aparat keamanan terkait; (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi BIN Daerah (BINDA) untuk dapat 
menggali informasi serta perkembangan yang terkini mengenai aktivitas serta gerakan terorisme; 
(3) Meningkatkan operasi deteksi dini dan cegah dini serta bekerjasama dengan instansi terkait 
dalam rangka membongkar jaringan teroris; 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 : (1) Operasi deteksi dini dan cegah dini terhadap 
potensi ancaman dan gangguan yang kemungkinan muncul; dan (2) Penggalangan dan pembinaan 
kepada masyarakat di wilayah perbatasan untuk tetap mempertahankan rasa nasionalisme melalui 
program Pembinaan Wasbang Masyarakat Perbatasan.

Perubahan paradigma informasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah hakekat 
ancaman terhadap penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan kepentingan nasional, 
sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian melalui perubahan paradigma pengamanan 
informasi. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah mereposisi diri dalam pemberian layanan 
persandian dengan merubah paradigma persandian dan membentuk paradigma baru pengamanan 
informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi. 

Persandian dalam paradigma lama, menggunakan sistem offline yang memakan waktu cukup 
lama dalam menyampaikan sebuah berita atau informasi rahasia. Dalam persandian paradigma 
baru, proses penyampaian informasi dapat dilakukan secara online dengan menggunakan jaring 
komunikasi umum maupun tertutup sehingga waktu proses menjadi lebih singkat. Paradigma 
lama yang hanya mengedepankan aspek kerahasian informasi di dalam pengamanannya, telah 
berubah bentuk menjadi pengamanan informasi yang holistik meliputi tujuh aspek pengamanan 
informasi yaitu confidentiality, data integrity, data non-repudiation, authentication, availability, 
recovery sistem, dan scalability. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan kerawanan yang 
timbul akibat dari penyalahgunaan informasi, Pemerintah saat ini telah menerapkan pengamanan 
informasi secara holistik meliputi Information Security Assurance, Signal Intelligent dan Code 
Breaking. Semuanya itu dalam kerangka mewujudkan Total Information Security melalui Sistem 
Persandian Negara yang meliputi norma, standar, prosedur, dan ruang lingkup perlindungan dan 
pengelolaan persandian negara.

Dalam menghadapi information warfare dalam rangka ketahanan dan kedaulatan informasi, sejak 
tahun  2009, Jaring Komunikasi Sandi Nasional telah mengintegrasikan komunikasi di jajaran instansi 
pemerintah seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, 
UKP-PPP, TNI AU, TNI AL, BAIS TNI, TNI AD dan Kejaksaan baik di pusat maupun daerah. Mulai tahun 
2010, Pemerintah telah melaksanakan Information Technology (IT) Security Assessment dalam 
rangka memberikan solusi dan rekomendasi terhadap peningkatan keamanan sistem informasi dan 
jaringan komputer di jajaran kementerian/lembaga. Untuk mengantisipasi ancaman penyadapan, 
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Pemerintah terus melakukan kegiatan kontra penginderaan di jajaran instansi pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan perwakilan RI di luar negeri. Dalam mendukung reformasi birokrasi di tubuh 
Polri, khususnya dalam rekrutmen anggota Polisi, sejak tahun 2009 Pemerintah melaksanakan 
Operasional Keamanan Sistem Informasi di Polda Metro Jaya dalam rangka mendukung penerimaan 
taruna akademi kepolisian, penerimaan polisi sumber sarjana (PPSS), penerimaan bintara polisi, 
dan seleksi penerimaan taruna akademi kepolisian tingkat nasional. Selanjutnya dalam rangka 
menyediakan sumber daya manusia persandian, sampai dengan tahun 2012 berhasil meluluskan 
984 ahli sandi dari target  1.895 ahli sandi pada akhir 2014.

Sebagai lembaga yang bertugas 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 universal, dalam periode 2010-2014, 
Lemhannas telah meluluskan 983 orang peserta KRA/PPRA. Dalam periode yang sama, Lemhannas 
telah menyelenggarakan 137 kajian yang bersifat konsepsional dan strategis bidang politik, ekonomi, 
sosial budaya, hankam, dan internasional. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
hubungan kerja dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri, Lemhannas melakukan 
kerjasama dengan institusi pendidikan dalam dan luar negeri,  misalkan dengan NICHE Belanda, dan 
CISMSA IGEA SA Spanyol.

Sejak tahun 2010, Lemhannas melakukan pengukuran ketahanan wilayah/propinsi yang mencakup 
aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hasil 
pengukuran ketahanan wilayah yang berupa indeks ketahanan wilayah, merupakan cerminan 
seberapa tangguh suatu wiayah dalam merespon pengaruh lingkungan strategis. Dari pengukuran 
ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan pembinaan yang relevan bagi peningkatan ketahanan 
wilayah. Kategori pengukuran adalah sangat tangguh (indeks: >4,2 – 5); tangguh (indeks: >3,4 - 4,2); 
cukup tangguh (indeks: >2,6 – 3,4); kurang tangguh (indeks: >1,8 – 2,6); dan Rawan (indeks: 1 – 
1,8). Dari hasil pengukuran tahun 2013, secara nasional indek ketahanan termasuk dalam kategori 
“cukup tangguh”. Sedangkan secara kewilayahan, hanya Aceh, Papua Barat, Papua, dan NTT yang 
masuk dalam kategori “kurang tangguh”. Dari pengukuran indeks ketahanan wilayah/propinsi 
selama empat tahun berturut-turut, menunjukkan adanya peningkatan nilai indeks yang ditunjukkan 
dengan semakin menurunnya jumlah wilayah/propinsi yang masuk kategori “kurang tangguh”. 
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Guna menyiapkan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah, terutama pada pimpinan negara, 
Pemerintah telah melakukan sejumlah telaah strategis di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan dan keamanan, yaitu Antisipasi dan Solusi Lonjakan Penduduk Usia Produktif 
dalam Rangka Ketahanan Nasional, Antisipasi dan Solusi Maraknya Premanisme dan Vandalisme 
guna Menciptakan Stabilitas Keamanan, Antisipasi dan Solusi Pemberantasan Tindak Kejahatan 
Bersenjata dalam Perspektif Keamanan Warga Negara, Antisipasi dan Solusi terhadap Konflik 
dalam Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Tahun 2013, Antisipasi Dampak Pembebasan Narapidana 
Terorisme yang Selesai Menjalani Masa Pidananya, dan sebagainya. Dari tahun 2010 hingga Mei 
2014, pemerintah melalui Dewan Ketahanan Nasional telah berhasil melakukan telaah strategis, 
perkiraan cepat, serta saran tindak sebanyak 450 naskah atau rata-rata 90 naskah pertahun.

Tabel 9.1 
Indeks Ketahanan Wilayah 

Tahun 2013

Ranking Wilayah/Provinsi Skor Ranking Wilayah/Provinsi Skor

1 DI Yogyakarta 2,97 18 NTB 2,71

2 Sumatera Barat 2,87 19 Sulawesi Selatan 2,7

3 Bali 2,87 20 Jawa Timur 2,69

4 Jawa Tengah 2,85 21 Sulawesi Utara 2,69

5 Sulawesi Barat 2,8 22 Kalimantan Selatan 2,68

6 Lampung 2,78 23 Bengkulu 2,68

7 DKI Jakarta 2,76 24 Kepulauan Riau 2,68

8 Gorontalo 2,74 25 Kalimantan Tengah 2,67

9 Kalimantan Timur 2,74 26 Sulawesi Tengah 2,66

10 Jawa Barat 2,74 27 Maluku 2,66

11 Sulawesi Selatan 2,73 28 Maluku Utara 2,66

12 Jambi 2,73 29 Kalimantan Barat 2,61

13 Riau 2,73 30 DI Aceh 2,6

14 Banten 2,72 31 Papua Barat 2,58

15 Bangka Belitung 2,72 32 Papua 2,54

16 Sumatera Utara 2,71 33 NTT 2,53

17 Sulawesi Tenggara 2,71 Nias 2,52

Sumber : Lemhannas, 2014



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 IX-19

B. Tantangan ke Depan

Diperkirakan dalam lima tahun ke depan, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan masih 
akan menghadapi berbagai kondisi global, kawasan regional, dan nasional yang dapat menjadi 
tantangan sekaligus ancaman bagi keberhasilan pembangunan. Pada level global, isu-isu mengenai 
dominasi negara-negara maju, perubahan strategi perimbangan militer oleh Amerika Serikat, konflik 
antar dan intranegara, merebaknya peperangan asimetris, atau perlombaan senjata oleh negara-
negara berkekuatan militer baru menjadi isu-isu yang berdampak baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Pada level regional, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dihadapkan 
pada sengketa perbatasan negara; perkembangan nuklir Korea Utara; sengketa teritori antara 
Jepang-China; kejahatan lintas negara seperti violent extremist organisation (VEO), kejahatan siber, 
peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya; perebutan cadangan energi; sikap Australia yang asertif 
dan pro Amerika Serikat terkait dengan penempatan pasukan AS di Australia. Sedangkan pada level 
nasional, upaya-upaya pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindak kekerasan dan anarkisme terkait 
agama, separatisme, terorisme, permasalahan perbatasan, meningkatnya peredaran narkoba, 
penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta kohesivitas antarpersonel antarlembaga pemangku 
kepentingan keamanan merupakan kondisi yang diprediksi dapat mengganggu pelaksanaan 
pembangunan. Khususnya dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi aktivitas 
dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan. 

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi pembangunan ke depan, diantaranya adalah 
bagaimana pemerintah mampu menghadapi arsitektur keamanan regional dan internasional terkait 
dengan perubahan balance of power; antisipasi kejadian konflik teritori terkait kedaulatan dan 
perebutan sumber daya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan 
siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencana alam. Dihadapkan pada lingkungan 
strategis beserta dinamikanya, secara spesifik pembangunan bidang pertahanan dan keamanan akan 
dihadapkan pada bagaimana memenuhi alutsista TNI dengan memberdayakan industri pertahanan, 
meningkatkan kesejahteraan prajurit, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi, 
koordinasi intelijen, keamanan wilayah laut dan perbatasan darat, serta pengendalian prevalensi 
penyalahgunaan narkoba.

Pemenuhan alutsista TNI dengan memberdayakan industri pertahanan, meliputi pemenuhan 
kekuatan pokok minimum. Pemenuhan tersebut mayoritas masih bersumber dari industri 
pertahanan luar negeri, dikarenakan terbatasnya kemampuan teknologi industri pertahanan 
dalam negeri. Selama 2010-2014, TNI mengakuisisi tank amfibi BMP-3F dan panser ampfibi BTR 
80A (Rusia), tank berat Leopard dan tank sedang Marder (Jerman), dan panser Tarantula (Korea 
Selatan). Sementara partisipasi industri pertahanan yang signifikan untuk Ranpur adalah produksi 
150 kendaraan Angkut Personil Sedang (APS) Anoa oleh PT. Pindad. Sejalan dengan Master Plan 
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), tahun 2015-2019 akan difokuskan pada pencapaian 
postur MEF serta mengupayakan masa transisi kepada industri pertahanan; mencakup kemampuan 
dukungan pada MEF, peningkatan kemampuan kerjasama produksi, serta pengembangan produk 
baru. Hal ini sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam UU No. 16/2012 dan tidak hanya 
terbatas untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI, tetapi juga Polri dan lembaga pertahanan dan 
keamanan negara lainnya. Ke depan, selain dengan melengkapi sejumlah peraturan turunan industri 
pertahanan, pemberdayaan industri pertahanan wajib memperhitungkan siklus hidup (life cycle) 
senjata mulai dari penelitian dan pengembangan, produksi, operasional, pemeliharaan, upgrade 
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(peningkatan kemampuan) dan disposal (pembuangan). Untuk senjata yang dibeli dari asing, karena 
belum bisa dikembangkan sendiri, industri pertahanan dapat dilibatkan mulai pada tahap produksi, 
operasional, perawatan dan upgrade melalui imbal dagang/offset/kandungan lokal.

Peningkatan kesejahteraan prajurit adalah konsep yang terkait erat dengan kekuatan militer secara 
umum dan profesionalisme individu secara khusus. Konsepsi kesejahteraan prajurit tersebut, 
dikelompokkan dalam empat komponen yaitu pendapatan minimal, perumahan, kesehatan 
dan purna tugas (Permenhan No. 23/M/XII/2007 Tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik 
Indonesia). Untuk komponen gaji, kesehatan, dan pensiun sudah dipenuhi dan disamakan dengan 
aparatur negara lainnya. Sementara untuk perumahan prajurit, khususnya untuk keperluan dinas, 
diperlukan perlakukan khusus mengingat mobilitas prajurit yang cukup tinggi dibandingkan dengan 
aparatur negara yang lainnya. Pada tahun 2013, ketersediaan perumahan prajurit baru mencapai 
272.908 unit sementara secara ideal jumlah prajurit yang berhak untuk menempati rumah dinas 
sebanyak 474.570 orang. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya rumah dinas yang masih dihuni 
orang yang tidak berhak seperti purnawirawan/wirakawuri, keluarga dan lainnya yang jumlahnya 
mencapai 34.388 unit.

Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi masih menjadi tantangan. Sebagai alat negara, 
Polri berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri (Kamdagri). Oleh karena itu, kebijakan peningkatan profesionalisme 
Polri dilakukan melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan 
inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku, 
termasuk penerapan program quick win oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI. 
Tugas polisi akan jauh lebih mudah jika masyarakat mendukung, bekerjasama, dan mempercayai 
polisi sebagai institusi keselamatan publik. Dukungan ini vital karena tugas polisi sendiri merupakan 
the impossible mandate (mandat mustahil), yang mencakup penerapan hukum (yang terkadang 
tidak populer), melindungi dari kejahatan (dari yang ringan, berat, sampai dengan yang luar biasa), 
menyelesaikan masalah (dari yang ringan hingga paling berat), melayani kebutuhan publik (terlepas 
dari sikap dan pendirian publik) dengan santun, rasa hormat, profesionalisme dan sikap tidak 
berpihak. 

Kegiatan intelijen dan kontra intelijen memiliki peran sangat penting dalam upaya deteksi dini 
seperti kejadian konflik sosial/komunal, teorisme, separatisme, kerawanan wilayah perbatasan, dan 
kejahatan lintas negara serta dalam upaya pengamanan informasi rahasia negara. Intelijen memiliki 
fungsi sentral dalam keamanan nasional dan proses pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam 
proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah, intelijen berperan dalam menyediakan 
perspektif dan data yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan satu keputusan yang tepat 
(informed decision). Walaupun UU No. 17/2011 Tentang Intelijen sudah dua tahun ditetapkan, 
fungsi koordinasi BIN belum dapat terselenggara dengan baik dan lembaga-lembaga intelijen masih 
terkesan masih berjalan secara sendiri-sendiri. Maraknya gangguan keamanan yang terjadi akhir-
akhir ini, seperti peristiwa Cebongan, Cikeusik, Pasuruan, penembakan anggota Polisi, teror bom 
dan sebagainya, merupakan indikasi fungsi intelijen tidak berjalan dengan baik. Perpres No. 67/2013 
Tentang Koordinasi Intelijen Negara, masih mengandung kelemahan terutama terkait dengan 
mekanisme koordinasi. Dengan rapat koordinasi dilaksanakan sebulan sekali dan pelaporan setiap 
enam bulan, dikhawatirkan relevansi dan ketepatan waktunya kurang valid. Bekenaan dengan hal 
ini, mekanisme koordinasi seharusnya didukung sistem data sharing yang memadai. Selain masalah 
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koordinasi, di bidang kontra intelijen permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya security 
awareness pejabat publik, payung hukum persandian yang belum kuat, kualitas, dan kuantitas 
peralatan sandi belum ideal, serta sumber daya manusia persandian yang belum mencukupi.

Keamanan wilayah laut dan perbatasan darat dilakukan dengan pembangunan pos perbatasan 
darat dan pulau terluar. Dalam periode 2004-2014 telah dibangun 59 pos. Pencapaian ini tidak 
sesuai dengan target pembangunan, dimana dalam periode 2010-2014 ditargetnya sebanyak 106 
pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat. Dampaknya adalah jarak antar pos perbatasan 
masih cukup lebar dan menjadi penyebab tingkat kerawanan di wilayah perbatasan. Secara regulasi, 
pengelolaan laut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten. 

Terkait pengendalian prevalensi penyalahgunaan narkoba, saat ini terdapat sekitar 250 juta orang 
atau setara 4 persen populasi dunia berusia 15-64 tahun menderita penyalahgunaan narkoba 
(UNODC, 2013). Tindak pidana narkotika bersifat transnasional, menggunakan modus operasi 
canggih, teknologi tinggi, jaringan organisasi luas, dan dalam beberapa kasus terkait dengan 
sumber pendanaan terorisme dan politik. Dari hasil Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan 
Narkoba di Indonesia pada tahun 2011, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia 
telah mencapai 2,2 persen atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 
tahun). Angka ini selalu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apabila tidak ada upaya 
pencegahan dan penanggulangan, diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapai angka 4,9 
persen, setara dengan 7,4 juta orang. Kondisi ini merupakan permasalahan sekaligus tantangan 
yang akan dihadapi pada tahap pembangunan berikutnya. Dari sisi supply, selain jenis narkotika 
yang dikenal saat ini, akhir-akhir ini muncul jenis narkotika psikoaktif baru (New Psychoactive 
Substance/NPS) yang memberikan tantangan bagi penanganan peredaran narkoba, khususnya di 
Asia. Menurut World Drug Report, jumlah NPS meningkat dari 166 jenis di tahun 2009 menjadi 251 
jenis di pertengahan tahun 2011, 38 jenis diantaranya sudah masuk ke Indonesia. Sampai dengan 
Desember 2013, masih ada 24 NPS yang belum masuk dalam daftar lampiran UU No. 35/2009 
Tentang Narkotika, sehingga menjadi celah bagi pengguna untuk lolos dari jeratan hukum.
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Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara diharapkan ikut mempercepat terciptanya 
kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dan menciptakan aparatur negara yang profesional 
sehingga dapat mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan 
bidang hukum diantaranya adalah penegakan hukum di negara yang bersistem hukum. Sementara 
pembangunan bidang aparatur negara, diarahkan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan 
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran pembangunan bidang hukum 
dan aparatur adalah mewujudkan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik 
yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan HAM serta 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.

A.   Kebijakan dan Capaian Pembangunan

10.1   Memperkuat Penegakan Hukum yang Berkeadilan

10.1.1 Kebijakan 

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, 
kebijakan pembangunan di bidang hukum diarahkan pada pelaksanaan penegakan hukum yang 
adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, dengan arah kebijakan peningkatan efektivitas peraturan 
perundang-undangan dan peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum.

10.1.2 Capaian

Salah satu keluaran dari kebijakan peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan 
selama sepuluh tahun terakhir adalah dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), 
yang sudah berlangsung selama dua periode, yaitu 2005-2009 dan 2010-2014. Pada Prolegnas 
2005-2009 terdapat 284 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibentuk, dan pada akhir 
periode telah disahkan sebanyak 194 Undang-Undang (UU). Sedangkan pada periode Prolegnas 
selanjutnya, telah disahkan sebanyak 83 UU dari target 258 RUU yang tertuang dalam Prolegnas 
2010-2014. Selain kuantitas peraturan perundang-undangan, mekanisme pembentukan peraturan 
perundang-undangan juga terus dibenahi yang salah satunya melalui penetapan UU No. 12/2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menggantikan UU No. 10/2004 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam rangka peningkatan efektivitasnya, aspek kualitas peraturan perundang-undangan juga 
tergambar dari pengujiannya. Pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya 
untuk menjaga kualitas peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan UUD RI 
Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika melihat jumlah penanganan perkara 
pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Gambar 10.1, maka perkara pengujian UU 
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di periode 2010-2014 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2004-2009. Kondisi 
berbeda terlihat pada Gambar 10.2, terkait penanganan perkara pengujian peraturan perundang-
undangan di Mahkamah Agung, yang cenderung berfluktuasi. Kondisi tersebut menggambarkan 
beberapa hal seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak 
konstitusional yang diatur dalam UU yang telah disahkan sebelumnya, maupun kinerja penanganan 
perkara. Namun, secara umum data tersebut menggambarkan bahwa kualitas pembentukan 
peraturan perundang-undangan masih belum optimal, dimana hal ini terkait dengan kapasitas 
sumber daya manusia, dalam arti penguasaan substansi pengaturan maupun proses dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang optimal, dalam menjaring masukan dari 
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara lebih partisipatif.

Gambar 10.1
Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Tahun 2004-2014*
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Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU

Catatan: * hingga bulan Juni 2014

Gambar 10.2
Penanganan Perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung

Tahun 2010-2013

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010-2013 (Perkara yang diterima pada tahun 2013 sebanyak 
76,   ditambah 28 perkara sisa tahun sebelumnya)
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Pembangunan bidang hukum ditandai pula dengan terlaksananya upaya peningkatan kinerja 
lembaga peradilan. Selama sepuluh tahun terakhir, upaya peningkatan kinerja lembaga peradilan 
terutama dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan penanganan perkara, yang 
sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan akses informasi yang sangat pesat. Oleh 
karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lembaga peradilan 
melalui sistem informasi menjadi salah satu capaian yang sangat signifikan apabila dibandingkan 
dengan keadaan penanganan perkara sepuluh tahun yang lalu. Hal tersebut salah satunya terlihat 
dari terwujudnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) yang 
bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap proses pengelolaan perkara serta data 
putusan nasional yang memuat semua putusan pengadilan. Selain itu, peningkatan kualitas putusan 
juga dilakukan melalui penerapan sistem kamar di lembaga peradilan. Hal tersebut dapat dilihat 
dari semakin meningkatnya jumlah putusan perkara yang dipublikasikan di website Mahkamah 
Agung RI, sebagaimana Gambar 10.3 yang memperlihatkan bahwa pada periode 2010-2013 
terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk jumlah putusan yang dipublikasikan, dibandingkan 
dengan periode 2007-2009. Dengan demikian, upaya lembaga peradilan untuk lebih transparan dan 
akuntabel dalam proses penanganan perkara sudah cukup optimal dari tahun ke tahun. Perbaikan 
ini telah diikuti juga dengan beberapa perbaikan lainnya seperti upaya pelaksanaan sistem kamar, 
business process engineering dalam rangka penanganan perkara di Mahkamah Agung, termasuk 
penyusunan template putusan di pengadilan tingkat pertama.

Gambar 10.3
Jumlah Putusan yang Dipublikasikan di Website Mahkamah Agung RI

Tahun 2007-2013
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        Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013

Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
sebagai pintu akhir dari proses peradilan pidana sangat penting. Beberapa program yang dilakukan 
pemerintah dalam pembenahan Lapas adalah adanya program getting to zero HIV/AIDS untuk 
menurunkan angka penderita penyakit HIV/AIDS; sementara di Lapas/Rutan terdapat program 
HALINAR (HP, Pungli, dan Narkoba) untuk menekan maraknya penggunaan hand phone (HP), 
praktek pungutan liar, dan peredaran narkoba. Sementara untuk mengurangi kelebihan kapasitas 
pada sebagian besar Lapas dan Rutan telah dilakukan pembangunan 19 Lapas dan Rutan baru dan 
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45 lanjutan berdasarkan amanat Inpres No. 1/2010 Tentang Percepatan Prioritas Pembangunan 
Nasional. Pada tahun 2012 telah dilakukan operasionalisasi 27 Lapas dan Rutan hasil pembangunan 
baru dan lanjutan dengan total kapasitas tampung 3.505 orang. Selain itu juga dilakukan 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.

Peningkatan kinerja lembaga penegak hukum juga didukung dengan pembenahan sistem informasi 
Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Salah satu sistem informasi yang sudah mengalami penataan adalah 
Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). SDP merupakan aplikasi yang telah terimplementasi di seluruh 
Lapas/Rutan seluruh Indonesia. SDP ini bertujuan untuk membangun database narapidana/tahanan 
nasional yang terkini, menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan 
keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menghilangkan praktek pungutan liar.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum telah dilakukan pembenahan 
manajemen SDM aparatur penegak hukum melalui proses rekrutmen aparatur penegak hukum yang 
lebih transparan, peningkatan program pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan 
aparatur penegak hukum. Disamping itu, pelaksanaan pengawasan baik internal maupun eksternal 
juga terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penegakan hukum dan menciptakan check 
and balances dalam upaya penegakan hukum. Peningkatan fungsi pengawasan eksternal antara lain 
ditandai dengan penetapan Perpres No. 17/2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, Perpres No. 
18/2011 Tentang Komisi Kejaksaan, dan UU No. 18/2011 Tentang perubahan atas UU No.22/2004 
Tentang Komisi Yudisial yang memiliki peran penting dalam mewujudkan lembaga kepolisian dan 
kejaksaan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka. Upaya pengawasan tersebut salah satunya dapat 
dilihat melalui laporan masyarakat mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang 
ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial, pada Gambar 10.4 di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut 
diketahui bahwa jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mengalami penurunan. 
Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam hal manajemen SDM aparat penegak hukum.

Gambar 10.4
Penanganan Laporan Masyarakat tentang Pelanggaran Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim yang Ditindaklanjuti
Tahun 2010-2014
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Pembangunan hukum juga berkontribusi cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing 
Indonesia, karena beberapa variabel pada Pilar 1 (Institutions) dari Indeks Daya Saing Global, terkait 
erat dengan pembangunan hukum. Adapun Pilar 1 ini merupakan syarat dasar dari daya saing 
suatu bangsa. Sebagaimana terlihat dari Gambar 10.5 di bawah, selama kurun waktu 2006-2009 
peringkat dari variabel peradilan yang bebas mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan 
dua variabel lainnya yaitu efisiensi hukum dalam penyelesaian sengketa dan efisiensi hukum dalam 
penegakan regulasi cenderung stagnan. Kondisi yang berbeda terlihat pada kurun waktu 2010-
2014, dimana variabel peradilan yang bebas cenderung menurun, sedangkan dua variabel lainnya 
mengalami peningkatan yang signifikan. Namun secara umum, apabila dibandingkan dengan tahun 
2006, saat ini, independensi peradilan, efisiensi hukum dalam penyelesaian sengketa dan efisiensi 
hukum dalam penegakan peraturan atau regulasi, telah semakin baik dan mendukung daya saing 
Indonesia.

Gambar 10.5
Peringkat Variabel-Variabel yang Terkait Hukum pada
Pilar 1 dari Indeks Daya Saing Global untuk Indonesia

Tahun 2006-2014
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      Sumber: Global Competitiveness Report World Economic Forum, diolah

10.2   Memantapkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

10.2.1 Kebijakan

Tujuan pembangunan bidang aparatur adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang kompeten 
dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang 
bermutu kepada masyarakat. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi, 
dengan sasaran: (1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari 
KKN, yang akan dicapai melalui: (a) Penegakan sistem integritas aparatur negara; (b) Penguatan 
pengawasan; (c) Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah; (2) Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik, yang akan dicapai melalui: (a) Penguatan manajemen dan sistem pelayanan 
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publik nasional, (b) Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik, (c) Pengembangan 
sistem evaluasi kinerja pelayanan publik; (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah, yang akan dicapai melalui: (a) Penataan kelembagaan instansi pemerintah 
sejalan dengan prinsip structure follow function, (b) Pengembangan sistem ketatalaksanaan 
untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan, 
(c) Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur, (d) Peningkatan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (4) Semakin mantapnya pelaksanaan reformasi 
birokrasi, yang akan dicapai melalui: (a) Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi 
instansi, (b) Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi 
instansi, (c) Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah. 

10.2.2 Capaian

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang aparatur negara 
sampai dengan bulan Juni 2014 diuraikan seperti dibawah ini: 

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Upaya peningkatan 
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN telah mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini 
dapat ditunjukkan dari berbagai capaian pembangunan bidang aparatur negara antara lain semakin 
meningkatnya jumlah K/L/pemda yang memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangan 
instansi pemerintah dari tahun ke tahun, dan peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 
2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2009, dan 3,0 pada tahun 2011 (skala 1-10), serta 32 
pada tahun 2013 (skala 1-100).

Tabel 10.1
Capaian Sasaran Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Bersih dan Bebas dari KKN 
Tahun 2004, 2009-2014

No. Indikator Satuan
Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

1.
Indeks Persepsi 
Korupsi (IPK) 
Indonesia

Skor

(0-10)
2,0 2,8 2,8 3,0

32

(0-
100)

32

(0-
100)

*

2. Opini WTP audit BPK 
atas LKKL Persen - 41,46 56,41 63,00 76 74 75

3. Opini WTP audit BPK 
atas LKPD Persen - 2,68 3,00 7,00 13 23 *

Sumber: 1. Transparency International 2004-2013

 2. Ihtisar Hasil Pemeriksaan Sementer I, Maret 2014, BPK

            * : Data belum tersedia

Berbagai upaya yang telah dilakukan melalui penguatan sistem integritas, sistem pengawasan, 
transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa, dan kualitas akuntabilitas laporan 
pengelolaan keuangan negara, telah berhasil mengurangi praktik korupsi di lingkungan birokrasi. 
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Pengembangan kebijakan integritas aparatur negara dan penegakannya terus ditingkatkan melalui 
langkah antara lain: (1) Penerbitan Inpres No. 17/2011 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi, yang ditindaklanjuti antara lain dengan pencanangan gerakan nasional pembangunan 
zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Hingga saat ini telah dicanangkan 
pembangunan zona integritas pada 199 instansi (K/L/Pemda); dan (2) Penerbitan PermenPAN dan 
RB No. 37/2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, yang bertujuan 
untuk memperkuat penegakan integritas aparatur.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, telah dilakukan berbagai 
upaya yang menunjukkan kemajuan cukup berarti. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan semakin 
membaiknya kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, yaitu LKPP dan LKPD. Berdasarkan 
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013, K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) meningkat menjadi 74 persen, Pemerintah Provinsi 61 persen, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 24,9 persen. Kondisi tersebut jauh meningkat dari tahun 2009, dimana K/L yang 
memperoleh opini WTP 41,5 persen, Pemerintah Provinsi 3 persen, dan Pemerintah Kabupaten/
Kota 0,7 persen. Perkembangan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 10.1. 

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada K/L/Pemda terus ditingkatkan 
dengan berpedoman pada PP No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP). Penerapan SPIP 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.  

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP adalah antara lain: 
(1) Penyusunan SOP pembinaan SPIP; (2) Penyelenggaraan diklat dan bimbingan serta konsultasi 
SPIP; (3) Pemetaan penerapan SPIP (diagnostic assessment) untuk mengevaluasi kualitas penerapan 
SPIP pada instansi pusat dan daerah. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP hingga April 2014 
disajikan dalam Tabel 10.2.

Tabel 10.2
Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Tahun 2010-2014

No. Kegiatan Satuan
Tahun

2010* 2011 2012 2013 2014**

1. Penyusunan Pedoman Teknis SPIP pedoman 27 7 5 5 -

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

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

4. Pendidikan dan Pelatihan SPIP Orang 5.805 4.435 2.722 2.445 93

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

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

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
*             : Kegiatan Pembinaan SPIP baru secara penuh terlaksana pada tahun 2010

**           : Data hingga April 2014 
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Penguatan penerapan SPIP perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) yang dilakukan melalui pembinaan tata kelola APIP dan pembinaan 
Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Hingga saat ini terdapat sekitar 12 ribu Pejabat Fungsional Auditor 
(PFA) yang tersebar pada 57 unit APIP Pusat dan 350 APIP daerah. Namun, jumlah PFA yang ada saat 
ini baru memenuhi 27,4 persen dari kebutuhan formasi auditor sebanyak sekitar 46 ribu auditor.

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, hasil-hasil 
yang telah dicapai antara lain: (1) Perpres No. 70/2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres No. 
54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2) Perpres No. 84/2012 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat; dan (3) Perka LKPP No. 13/2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 

Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa 
pemerintah, kapasitas kelembagaan pengadaan, serta kinerja implementasi pengadaan secara 
elektronik, telah menghasilkan capaian antara lain: (1) Hingga Mei 2014, terdapat sekitar 170 ribu 
ahli pengadaan; (2) Ditetapkannya PermenPAN dan RB No.77/2012 Tentang Jabatan Fungsional 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (3) Dibentuk 477 Unit Layanan Pengadaan (ULP), 
terdiri dari 75 ULP di K/L, 32 ULP di Pemerintah Provinsi dan 370 ULP di Pemerintah Kab/Kota; (4) 
Dibentuk 610 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 Provinsi, melayani 731 instansi 
dan sekitar 333 ribu penyedia terdaftar; (5) Dibangun sistem aplikasi e-catalogue untuk pengadaan 
barang/jasa pemerintah; (6) Meningkatnya kualitas layanan e-procurement dan 85 LPSE telah 
terstandardisasi; dan (7) Meningkatnya efisiensi anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah 
hingga Juni 2014 mencapai 10,6 persen atau Rp.48,4 triliun. Perkembangan kinerja pengadaan 
secara elektronik dapat dilihat pada Tabel 10.3.

Tabel 10.3
Capaian Implementasi Pengadaan Secara Elektronik

Tahun 2008-2014*

No Indikator Satuan
Tahun

2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Realisasi paket 
pengadaan melalui LPSE Paket 3,3 1720 6.397 24.47 91.35 131.9 18.32

2. Nilai pengadaan melalui 
LPSE Triliun 0,5 3,3 13,4 53,2 150,5 249,3 43,2

3.
Efisiensi anggaran  
(selisih pagu anggaran 
dengan hasil lelang)

Triliun 0,006 0,5 1,4 4,5 15,6 21,9 2,1

4. Persentase  
penghematan anggaran Persen 15,41 16,54 10,7 11,7 11,6 10,2 10,7

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

*            : data sampai Mei 2014.

**          : pelaksanaan e-proc baru dimulai pada tahun 2008
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Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik saat ini telah menunjukkan 
perbaikan. Upaya penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas ditandai dengan 
terbitnya UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan 
yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Terbitnya UU pelayanan publik tersebut telah 
ditindaklanjuti dengan: (1) PP No. 96/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25/2009 Tentang Pelayanan 
Publik; (2) PermenPAN dan RB No. 36/2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan 
Penerapan Standar Pelayanan; dan (3) PermenPAN dan RB No. 38/2012 Tentang Pedoman Penilaian 
Kinerja Unit Pelayanan Publik; (4) Peningkatan kompetensi aparatur melalui Training of Trainers (TOT) 
Pelayanan Publik yang hingga tahun 2013 telah mendidik sebanyak 355 orang trainer peningkatan 
pelayanan publik; (5) Pembenahan manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada 
instansi pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kinerja pelayanan publik dapat juga dilihat dari 
peningkatan integritas penyelenggara pelayanan publik. Survei terhadap penyelenggara pelayanan 
yang dilakukan oleh KPK memperlihatkan peningkatan integritas penyelenggara pelayanan publik 
K/L dari 5,5 pada tahun 2007, menjadi 6,6 pada tahun 2009, dan meningkat jadi 7,4 pada tahun 
2013. Sedangkan skor integritas penyelenggara pelayanan publik di instansi daerah meningkat dari 
6,5 pada tahun 2009 menjadi 6,8 pada tahun 2013, data selengkapnya disajikan dalam Tabel 10.4.

Tabel 10.4
Perkembangan Skor Integritas Pelayanan Publik

Tahun 2007, 2009-2013

No Indikator Satuan
Tahun

2007* 2009 2010 2011 2012 2013

 1
Skor integritas pelayanan  
publik pada unit layanan di 
instansi pusat

Skor 5,53  6,64 6,16 7,07 6,86 7,37

2
Skor integritas pelayanan 
publik pada unit layanan di 
instansi daerah

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

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2013 
*            : Survey baru dimulai pada tahun 2007
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Selain itu, sebagai upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha bagi pelaku 
usaha, hingga 2013 telah terbentuk 467 unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP/OSS) pada instansi 
pemerintah daerah yang terdiri dari 26 PTSP provinsi, 345 PTSP kabupaten, dan 96 PTSP kota. 
Perkembangan PTSP hingga saat ini dapat dilihat pada Tabel 10.5.

Tabel 10.5
Perkembangan Jumlah PTSP/One Stop Service (OSS)  di Daerah  

Tahun 2005,2009-2013

Daerah
Tahun

2005* 2009 2010 2011 2012 2013

Provinsi - 2 15 17 20 26

Kabupaten 5 283 292 324 344 345

Kotamadya 1 75 87 93 96 96

TOTAL 6 360 394 434 460 467

Sumber : Kementerian PAN & RB, April 2013
*             : Pengembangan PTSP baru dilaksanakan pada tahun 2005 

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan dengan penerapan standar pelayanan minimal, 
sesuai dengan PP No. 65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM). Hingga saat ini telah ditetapkan 15 bidang SPM antara lain bidang kesehatan, sosial, 
lingkungan hidup, pendidikan dasar, ketenagakerjaan, dan penanaman modal.

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 survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh unit penyelenggaraan pelayanan 
publik; (3) Pengembangan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang diharapkan dapat 
mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh sistem pengaduan pelayanan publik. Survei IKM 
pada prinsipnya dilakukan secara mandiri dan dari hasil tersebut skor IKM rata-rata nasional adalah 
77,7 dari 119 unit pelayanan yang telah melaksanakan survei IKM. Capaian tersebut telah melampui 
target yang telah ditetapkan dengan nilai indeks 75.

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

Sebagai upaya lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah mendorong 
tumbuhnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyelenggaraan kompetisi 
inovasi pelayanan publik. Pada tahun 2014, kompetisi ini diikuti oleh 515 inovator terdaftar. Dari 
proses pelaksanaan kompetisi tersebut, dihasilkan sembilan inovasi pelayanan publik terbaik, 
sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.6.   
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Tabel 10.6
Sembilan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik

Tahun 2014

No. Inovasi Pelayanan Publik Instansi

1. Government  Resource  Management  System  (GRMS) Kota Surabaya

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

3. Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  pada  Jembatan  Timbang Provinsi Jawa Timur

4. Format  Kendali  Hulu  Hilir Pemerintah Aceh

5. Pembangunan  Jalan  Besar  Tanpa  Bayar Kota Banjar Baru

6. Sistem  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Online Kemkumham

7. KM  0  Pro  Poor  -  Jabar Provinsi Jawa Barat

8. Kampung  Media,  Penyebarluasan  Informasi  Berbasis  
Komunitas Provinsi NTB

9. Surabaya  Single  Window Kota Surabaya

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2014.

Pemerintah juga mendorong inovator pelayanan publik unggulan untuk mengikuti United Nation 
Public Service Award (UNPSA) Tahun 2014. Dari 19 inovator pelayanan publik yang ikut serta, 
sebanyak lima inovator mampu menjadi finalis dan untuk selanjutnya menjadi pembicara pada 
workshop dan mendapat penghargaan pada event awarding UNSPA 2014 di Seoul, Korea Selatan. 

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Upaya peningkatan 
kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah menunjukkan capaian yang berarti. 
Kondisi tersebut terlihat dengan semakin meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel dengan 
rincian: instansi pusat yang akuntabel pada tahun 2007 adalah 24,3 persen, meningkat menjadi 
47,4 persen pada tahun 2009 dan menjadi 94,1 persen pada tahun 2013; instansi provinsi yang 
akuntabel dari 3,7 persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 84,9 persen pada tahun 2013; 
instansi kab/kota yang akuntabel dari 1,2  persen pada tahun 2009 meningkat menjadi 31,3 persen 
pada tahun 2013, sebagaimana terlihat pada Tabel.10.7.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah tersebut dilakukan dengan penataan 
kelembagaan, perbaikan tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan 
penerapan manajemen kinerja.

Dalam rangka penataan kelembagaan instansi pemerintah telah dilakukan penyempurnaan kebijakan 
dan pedoman penataan kelembagaan instansi pemerintah, yaitu antara lain: (1) Diterbitkannya 
PermenPAN dan RB No. 65/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Kelembagaan Pemerintah; (2) 
Diterbitkannya PermenPAN dan RB No. 66/2011 tentang SOP Penataan Kelembagaan Pemerintah; 
(3) Diterbitkannya PermenPAN dan RB No. 67/2011 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan 
Pemerintah; (4) PermenPAN dan RB No. 68/2011 Tentang Pedoman Umum Kelembagaan Instansi 
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
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Tabel 10.7
Capaian Sasaran Pembangunan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi

Tahun 2007, 2009-2013

No Indikator Satuan
Tahun

2007* 2009 2010 2011 2012 2013

    1. Instansi Pusat yg Akuntabel Persen 24,3 47,4 63,3 82,9 95,1 94,1

2. Instansi Provinsi yg Akuntabel Persen - 3,7 31,0 63,3 75,8 84,9

3. Instansi Kab/Kota yg Akuntabel Persen - 1,2 3,8 12,2 24,4 31,3

Sumber  :* Kementerian PAN dan RB, Desember 2014
*       :  data baru tersedia semenjak tahun 2007

Untuk merealisasikan penataan kelembagaan K/L, telah ditetapkan Keputusan MenPAN dan RB No. 
99/2012 Tentang Pembentukan Tim Penataan Organisasi K/L. Hasilnya antara lain: (1) Perampingan 
organisasi KemenPAN dan RB, LAN, dan BKN; serta (2) Evaluasi organisasi terhadap 16 K/L yang 
akan digunakan sebagai rujukan bagi upaya penyederhanaan terhadap K/L tersebut. Disamping itu, 
terus dilakukan penataan kelembagaan khususnya Lembaga Non-Struktural (LNS) yang cenderung 
memiliki tupoksi yang tumpang tindih dengan lembaga lainnya, atau keberadaannya sudah tidak 
efektif lagi sejalan dengan perkembangan reformasi birokrasi.

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. Kebijakan pengelolaan arsip diperkuat 
dengan terbitnya PP No. 28/2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 Tentang Kearsipan dan 
sejumlah pedoman teknis untuk melaksanakan manajemen kearsipan di instansi pemerintah. Telah 
pula dilakukan sosialisasi untuk mempercepat pemahaman bidang kearsipan dan penerapan Sistem 
Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) dalam rangka 
percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, telah dilakukan bimbingan teknis dalam 
rangka tertib arsip yang berkaitan dengan kepemilikan barang milik negara/daerah (aset) di seluruh 
provinsi. Ditargetkan 33 pemerintah provinsi sudah memiliki daftar arsip aset pada akhir tahun 
2014, yang diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dalam rangka penyempurnaan manajemen kepegawaian negara, telah diundangkan UU No. 5/2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi landasan bagi perubahan yang mendasar menuju 
manajemen kepegawaian negara yang terbuka, kompetitif, dan berbasis sistem merit. Selain itu, 
dalam upaya peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, hingga Juni 2014, telah diterbitkan berbagai 
kebijakan berupa: (1) PP No. 53/2010 Tentang Disiplin PNS; (2) PP No. 19/2013 Tentang Perubahan 
Keempat atas PP No. 32/1974 Tentang Pemberhentian PNS; (3) PP No. 56/2012 Tentang Perubahan 
Kedua atas PP No. 48/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS; (4) PermenPAN 



BAB X
Hukum dan Aparatur

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014X-14

dan RB No. 26/2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah; (5) 
PermenPAN dan RB No. 33/2011 Tentang Penyusunan Pedoman Analisis Jabatan, yang kemudian 
diikuti dengan PermenPAN dan RB No. 34/2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; (6) PermenPAN 
dan RB No. 40/2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; (7) 
PermenPAN dan RB No. 41/2012 Tentang Jabatan Assessor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya; 
dan (8) PermenPAN dan RB No. 5/2012 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka 
Kreditnya yang telah diubah dengan PermenPAN dan RB No.45/2013 Tentang Jabatan Fungsional 
Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

Selanjutnya, untuk mendukung penataan kepegawaian telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: 
(1) Penghitungan kebutuhan riil pegawai dan penetapan formasi penerimaan CPNS pada 
masa berlakunya moratorium dan sesudahnya; (2) Diklat Analis Kepegawaian bagi 4.261 analis 
jabatan dari K/L dan pemda. Secara bertahap, telah dilakukan berbagai penyempurnaan seperti 
sistem rekruitmen CPNS, penataan distribusi pegawai, peningkatan kompetensi dan perbaikan 
sistem promosi dan mutasi, pembangunan sistem informasi dan database kepegawaian, dan 
pengembangan assessment center. Kemajuan yang perlu digarisbawahi adalah proses seleksi yang 
transparan berbasis TIK menggunakan CAT sistem, sistem promosi secara terbuka telah diterapkan 
di beberapa kementerian, seperti Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, ANRI, Kementerian Dalam 
Negeri, BKKBN, KPU, serta beberapa instansi lainnya.

Dalam rangka memperbaiki sistem rekrutmen, telah dibangun sistem rekrutmen dan seleksi 
CPNS/PNS berbasis kompetensi dan tranparansi yaitu sistem rekrutmen dan seleksi menggunakan  
Computer Assisted Test (CAT). Penggunaan metode CAT dalam seleksi CPNS tahun 2013 ini merupakan 
terobosan untuk mewujudkan proses seleksi yang efisien, efektif, obyektif, adil, transparan, serta 
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Melalui penggunaan metode CAT, masyarakat 
diharapkan memiliki kepercayaan kembali terhadap proses rekrutmen dan seleksi CPNS.

Komitmen Pemerintah untuk pelaksanaan proses seleksi CPNS yang bebas dari KKN dituangkan 
dalam Inpres No. 1/2013 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Instansi 
yang menggunakan metode CAT untuk ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD) sebanyak 73 instansi, 
terdiri dari 50 K/L, 8 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kab/kota. Jumlah peserta tes sekitar 
263 ribu orang. Pelaksanaan tes tersebut didukung dengan 13 fasilitas CAT, di BKN Pusat dengan 250 
komputer dan di 12 Kantor Regional BKN masing-masing dengan 100 komputer. 

Keberhasilan pelaksanaan TKD menggunakan CAT merupakan keberhasilan Pemerintah  yang telah 
mengambil kebijakan baru dalam seleksi CPNS, dan juga merupakan keberhasilan bagi instansi yang 
berani menggunakan CAT. Penghargaan tentunya layak diberikan kepada 73 instansi tersebut karena 
telah menjadi pelopor seleksi CPNS yang obyektif, adil transparan, serta bebas KKN.  

Terkait dengan diklat aparatur, sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 
pegawai terus disempurnakan dan ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya melalui pembaharuan 
sistem diklat aparatur, penyiapan infrastruktur kediklatan pola baru, revitalisasi terhadap Sistem 
Informasi Diklat Aparatur (SIDA), penyusunan kurikulum dan modul diklat pola baru, dan TOT 
Substansi Diklat Kepemimpinan Pola Baru bagi widyaiswara di lembaga-lembaga diklat. Sejak tahun 
2010-2012 telah dilakukan akreditasi pada lembaga diklat di pusat dan daerah. Disamping itu, tahun 
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2011-2012 dilaksanakan sertifikasi bagi 458 widyaiswara. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, 
sebanyak sekitar 633 ribu pegawai telah mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat struktural, dengan 
rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.8.

Tabel 10.8
Jumlah Alumni Diklat Prajabatan dan Diklat Struktural 

Tahun 2010-2013

Sumber : Lembaga Administrasi Negara, Juni 2014.

Disamping itu, telah dilaksanakan diklat khusus yang secara spesifik difokuskan untuk 
mempersiapkan para calon pemimpin yang memiliki visi reformasi birokrasi melalui Reform Leader 
Academy (RLA). RLA adalah Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan untuk 
membentuk Reformers, Agent of Change, atau Pemimpin Perubahan. Kompetensi yang ingin 
dibangun dalam Diklat RLA  adalah kemampuan mengelola perubahan, penciptaan reformasi 
birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, 
bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, 
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tahun 2013 
telah dilaksanakan RLA dengan tema Ease of Doing Business dengan jumlah alumni 25 orang.

Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, telah diterbitkan 
Perpres No. 29/2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap 
tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, atas penyelenggaraan manajemen kinerja pada seluruh instansi pemerintah pusat 
dan daerah. Aspek yang dievaluasi meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 
evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil evaluasi memperlihatkan kemajuan yang berarti dalam 
implementasi manajemen kinerja dan makin meningkatnya instansi pemerintah baik pusat maupun 
daerah yang akuntabel.

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 2014 adalah sebagai berikut. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi telah diterbitkan berbagai kebijakan 
yang antara lain mengatur tentang pedoman penjaminan kualitas (Quality Assurance) dan pedoman 
monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang meliputi: (1) Pedoman pengajuan dokumen 

No. Diklat Tahun Total

2010 2011 2012 2013

1 DIKLAT PRA JABATAN GOL I 11.896 6.187 486 2.391 20.960

2 DIKLAT PRA JABATAN GOL II 132.412 122.177 43.158 15.104 312.851

3 DIKLAT PRA JABATAN GOL III 113.070 66.562 50.950 6.761 237.343

4 DIKLATPIM TK. IV 7.432 4.559 9.310 9.860 31.161

5 DIKLATPIM TK. III 5.902 3.315 7.836 8.648 25.701

6 DIKLATPIM TK. II 1.500 1.185 1.414 1.110 5.209

7 DIKLATPIM TK. I 30 59 60 102 251
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usulan reformasi birokrasi K/L; (2) Pedoman penilaian dokumen usulan dan road map pelaksanaan 
reformasi birokrasi K/L; (3) Pedoman penyusunan road map reformasi birokrasi K/L dan pemda; (4) 
Pedoman pelaksanaan quick wins; (5) Pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan; (6) 
Pedoman penataan tata laksana (business process); (7) Pedoman pelaksanaan program manajemen 
pengetahuan (knowledge management); (8) Mekanisme persetujuan pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan tunjangan kinerja bagi K/L; (9) Pedoman penilaian mandiri reformasi birokrasi; dan 
(10) Petunjuk teknis PMPRB online. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 
telah disusun Panduan Evaluasi dan Penyusunan Profil Nasional Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Adapun hasil-hasil yang telah dilakukan dari upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah 
antara lain: (1) Sosialisasi, konsultasi dan asistensi reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat 
dan daerah oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional, (2) Hingga bulan Juni 2014, sebanyak 64 K/L telah 
mulai melaksanakan RB sesuai dengan kebijakan nasional, dan telah menerapkan tunjangan kinerja 
berbasis prestasi kerja.

Gambar 10.6
Perkembangan Jumlah K/L yang telah Melaksanakan Reformasi Birokrasi

Tahun 2008-2014*
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Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2014.

* : Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi baru berjalan efektif mulai tahun 2008

Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah telah diterbitkan PermenPAN dan RB No. 31/2012 
Tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah 
Daerah, yang mengatur tentang Kriteria, Persyaratan dan Penetapan Pemerintah Daerah sebagai 
pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Saat ini telah ditetapkan 33 
provinsi, 32 kota, dan 33 kabupaten sebagai pilot project. Sampai pertengahan tahun 2014, sebanyak 
19 provinsi, 75 kabupaten, dan 26 kota telah menyusun road map pelaksanaan reformasi birokrasi.

Secara bersamaan, kualitas dan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus ditingkatkan, 
diantaranya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam menerapkan instrumen Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei kepuasan internal dan eksternal K/L dan 
mendorong penerapan quick wins K/L
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10.3  Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

10.3.1 Kebijakan

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, 
kebijakan pembangunan di bidang hukum diarahkan pada peningkatan pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, dengan kebijakan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 
dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

10.3.2 Capaian

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya memberantas korupsi, namun korupsi telah 
merasuki hampir seluruh lini kehidupan masyarakat. Melihat kondisi tersebut, pada awal periode 
2004-2009, diterbitkan Inpres No. 5/2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sebagai 
tindak lanjut, disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004-2009 yang 
berisi aksi-aksi yang harus dilakukan oleh K/L dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. 
Dalam perkembangannya, pemerintah daerah didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah 
Pemberantasan Korupsi (RAD PK) dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di daerah 
masing-masing. 

Namun, pelaksanaan Inpres No. 5/2004 dan RAN PK belum berjalan efektif. Meskipun telah 
diintegrasikan ke dalam RPJMN 2004-2009 dan RKP tiap tahunnya, perkembangan pelaksanaan 
RAN PK sulit diketahui. Pada tahun terakhir pelaksanaan, RAN PK yang seharusnya menjadi acuan 
seluruh instansi pemerintah, belum dapat diasumsikan dilaksanakan seluruhnya oleh Pemerintah 
Pusat terkait. Hal ini disebabkan karena upaya tersebut dilakukan secara terpisah. Demikian pula 
halnya dengan pelaksanaan RAD PK oleh pemerintah daerah masih belum terinternalisasi. Hanya 
beberapa pemerintah daerah yang memiliki komitmen menuangkan RAD PK ke dalam peraturan 
kepala daerah. 

Di tengah pelaksanaan Inpres No. 5/2004, Pemerintah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7/2006. 
Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas 
PPK). Pada tahun 2012, telah ditetapkan Perpres No. 55/2012 Tentang Stranas PPK Jangka Panjang 
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Strategi nasional tersebut terdiri dari 
enam strategi yaitu: (1) Pencegahan, (2) Penegakan hukum, (3) Harmonisasi peraturan per-UU-an, 
(4) Kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, (5) Pendidikan dan budaya anti 
korupsi, (6) Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Strategi dan indikator 
Stranas PPK tersaji pada Gambar 10.7.
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Gambar 10.7
Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sumber:  Disarikan dari Perpres No. 55/2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan  Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 

Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun  2012-2014

Stranas PPK menjadi acuan bagi semua pihak dalam menyusun dan melaksanakan upaya 
pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing. 
Visi jangka panjang Stranas PPK adalah terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi 
dengan didukung nilai budaya yang berintegritas, dan visi jangka menengah Stranas PPK adalah 
terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan 
dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas. 

Sebagai pelaksanaan dari Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimulai dengan Inpres No. 9/2011 Tentang Aksi PPK 
Tahun 2011, dilanjutkan dengan Inpres No. 17/2011 Tentang Aksi PPK Tahun 2012, Inpres No. 
1/2013 Tentang Aksi PPK Tahun 2013, dan Inpres No. 2/2014 Tentang Aksi PPK Tahun 2014. 
Instruksi Presiden tentang Aksi PPK tersebut mewajibkan seluruh K/L serta pemda menyusun dan 
melaksanakan aksi-aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan bidang tugas dan 
kewenangan. Titik berat dari Aksi PPK adalah strategi pencegahan dengan fokus pada peningkatan 
keterbukaan informasi, transparansi pengadaan barang dan jasa, peningkatan kemudahan dalam 
perijinan dan pelayanan publik, penguatan pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan 
sumber daya alam. Melalui strategi pencegahan yang dilakukan secara sistemik dan komprehensif, 
diharapkan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam upaya pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merupakan salah satu sasaran utama 
Stranas PPK, Pemerintah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, untuk menetapkan 
langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga target peningkatan skor dapat tercapai. Sebagai 
indikator kemajuan pencegahan dan pemberantasan korupsi, skor IPK Indonesia dari tahun ke tahun 
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tersaji pada Gambar 10.8 berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kenaikan IPK Indonesia 
pada periode 2004-2009 cenderung lebih baik bila dibandingkan dengan periode 2010-2014, 
dimana pada periode 2004-2009 mengalami kenaikan sebesar 0,8 dari skor tahun 2004, sedangkan 
periode 2010-2014 hanya mengalami kenaikan kurang lebih 0,4 dari skor tahun 2010. 

Gambar 10.8
Perkembangan Skor IPK Indonesia

Tahun 2004-2013

Sumber: Transparansi Internasional

Pada tahun 2013 hasil yang diluncurkan oleh Transparansi Internasional Indonesia (TII) posisi 
Indonesia tetap pada skor 32, sama dengan tahun 2012. Namun dari sisi peringkat, terjadi kenaikan 
dari yang semula berada pada peringkat 118 dari 176 negara menjadi 114 dari 177 negara. Skor 
32 dari skala 100 masih sangat jauh dari harapan, namun yang terpenting adalah proses menuju 
perbaikan yang dilakukan secara konsisten, transparan, dan akuntabel. Jika dibandingkan dengan 
sepuluh negara ASEAN, kenaikan 1 poin dalam rentang 2004-2011 merupakan kenaikan tertinggi di 
seluruh negara ASEAN. Sebagai perbandingan pula, tren kenaikan Indonesia lebih baik dibandingkan 
Cina yang sering dijadikan acuan keberhasilan. Cina pernah naik 1,3 poin dalam 16 tahun (1995—
2010), sementara  Indonesia naik 1 poin hanya dalam tujuh tahun. Bahkan dalam rentang waktu 
yang sama, 2004 ke 2011, Cina hanya naik 0,2 poin, yaitu dari 3,4 ke 3,6. Meskipun IPK bukanlah 
satu-satunya survei yang menilai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, 
namun hal ini dapat menjadi cambuk untuk terus melakukan perbaikan khususnya di sektor politik, 
penegakan hukum, dan reformasi sektor bisnis.

Terkait penyesuaian regulasi nasional dengan rekomendasi UNCAC, Pemerintah sejauh ini, telah 
mengikuti reviu yang menghasilkan 32 buah rekomendasi terhadap implementasi ketentuan UNCAC. 
Dari 25 rekomendasi UNCAC terkait peraturan perundang-undangan, Pemerintah baru melaksanakan 
13 rekomendasi (47 persen) yang diakomodasi dalam berbagai RUU. Beberapa rekomendasi masih 
belum diakomodir karena masih dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan, 
maupun karena perbedaan sistem hukum nasional dan dalam rangka kepentingan nasional.
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Untuk mengukur kinerja penegakan hukum tipikor, disusun Indeks Penegakan Hukum tipikor yang 
melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Indeks ini mengukur kinerja penegakan hukum secara 
umum, bukan instansi. Indeks ini mengukur kinerja penanganan tindak pidana korupsi mulai dari 
penyelesaian laporan, penyelidikan, penyidikan, putusan, hingga eksekusi.

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terkait dengan kebijakan, tetapi juga terkait erat dengan 
proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Proses penegakan hukum meliputi berbagai 
aspek penanganan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi 
putusan pengadilan. Upaya yang telah dilakukan mencakup tren kuantitas penanganan perkara 
korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum, kejaksaan, dan KPK (Tabel 10.9). 

Tabel 10.9
Penanganan Kasus dan Perkara Korupsi oleh KPK

Tahun 2004-2014

Kegiatan Satuan
Tahun

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Penyelidikan Kasus 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 31

Penyidikan Perkara 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 19

Penuntutan Perkara 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 16

Inckracht Perkara 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 13

Eksekusi Perkara 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 26

Sumber: ACCH-KPK, per Mei 2014

Pada saat bersamaan, peningkatan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
Kejaksaan juga mengalami kemajuan sejak tahun 2010 (Tabel 10.10).

Tabel 10.10
Penanganan Perkara Korupsi oleh Kejaksaan RI (Jumlah Perkara)

Tahun 2010-2014

Sumber: Laporan Tahunan dan Bahan Pidato Presiden Kejaksaan RI (data tahun 2014 per Mei 2014)

Fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan terus diperkuat 
dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Penguatan kerjasama dan koordinasi salah 
satunya dilakukan dengan tukar informasi proses penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah 
Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kemajuan ini semakin menggembirakan jika dilihat dari penanganan 

Kegiatan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014
Penyidikan 2315 1481 1401 1653 431

Penuntutan 1706 1270 1511 2123 656

Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi 505 767 962 757 411
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tindak pidana kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik dari lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memberantas tindak 
pidana korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan tersebut terlihat dengan 
komitmen penindakan tindak pidana korupsi tanpa memandang profesi ataupun jabatan. Sepanjang 
tahun 2004 hingga tahun 2014, telah ditindak sejumlah orang dengan jabatan penting maupun 
petinggi negara, sebagaimana tersaji pada Tabel 10.11. Pada periode 2004-2009, profesi/jabatan 
yang paling banyak tertangani adalah pada penyelenggara negara di K/L, sedangkan pada periode 
2010-2014, profesi/jabatan yang lebih banyak tertangani adalah jabatan penting seperti anggota 
DPR dan DPRD serta swasta.

Tabel 10.11
Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

Tahun 2004-2014

Jabatan
Tahun

Jumlah
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anggota DPR dan 
DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 1 71

Kepala Lembaga/
Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 6 17

Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4

Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7

Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 10

Walikota/Bupati 
dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 3 38

Eselon I / II / III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 1 115

Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 10

Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 5 99

Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 1 41

Jumlah 
Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 19 4

Sumber: ACCH-KPK, per 31 Mei 2014

Dalam Stranas PPK terdapat juga strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang bertujuan 
memperkuat setiap individu dalam mengambil keputusan yang etis dan berintegritas, serta 
menciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi, yang diukur dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi 
(IPAK). Untuk mengukur IPAK, dilaksanakan survei perilaku anti korupsi untuk mengukur tingkat 
permisifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Tahun 2012, survei dilaksanakan pada 
1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kab/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 
rumah tangga. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2012 mencapai 3,55 sebagaimana Gambar 
10.9 di bawah. Tahun 2013, survei dilaksanakan pada 1-15 November 2013 di 33 provinsi, 170 
kab/kota (49 kota dan 121 kab) dengan sampel 10 ribu rumah tangga.  IPAK tahun 2013 mencapai 
3,63 (lihat Gambar 10.9), naik 0,08 poin dibandingkan IPAK tahun 2012. Meski demikian kenaikan 
ini belum merubah kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni masyarakat 
cenderung anti korupsi. Potensi ini tentu harus dimanfaatkan dengan meningkatkan keterlibatan 
masyarakat secara lebih intensif.



BAB X
Hukum dan Aparatur

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014X-22

Gambar 10.9
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Tahun 2012-2013
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10.4 Meningkatkan Penghormatan, Perlindungan dan 
Pemenuhan HAM

10.4.1 Kebijakan

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, 
kebijakan pembangunan di bidang hukum dan HAM juga diarahkan pada kebijakan peningkatan 
penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

10.4.2 Capaian

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan itikad yang baik dalam menegakkan HAM 
melalui rafikasi berbagai instrumen HAM internasional, diantaranya kovenan International Covenant 
on Economic, Social dan Cultural Rights (ICESCR) dan kovenan International Convenant on Civil and 
Polical Rights (ICCPR), konvensi Convention on the Elimination all Forms of Discrimination Againts 
Women (CEDAW) dan komitmen ke depan untuk merafikasi rekomendasi Universal Periodic Review 
(UPR) dan Protokol Opsional CEDAW sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap pemenuhan 
hak-hak perempuan. Selain itu, masih banyak konvensi HAM internasional yang telah dirafikasi oleh 
Indonesia diantaranya adalah Convention Against Torture (CAT), Convention on the Protection on the 
Rights of all Migrant Workers and their Families, yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, dan lain sebagainya.

Komitmen pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM untuk menjamin 
hak-hak warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 diperkuat dengan pembentukan Rencana 
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Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang merupakan amanat dari Vienna Declaration and Programme of 
Action of the World Conference on Human Rights (Deklarasi Wina 1993). Tujuan dari dokumen RAN 
HAM adalah mengedepankan berbagai upaya Pemerintah dan Daerah untuk melaksanakan sepuluh 
hak dasar sebagaimana dijamin oleh negara kepada warga negara Indonesia. 

Pada tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan UU No. 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (UU SPPA) menggantikan UU No. 3/1997 Tentang Pengadilan Anak yang belum secara optimal 
memberikan perlindungan bagi anak, oleh karena masih melakukan pendekatan yuridis formal 
yang mengutamakan penghukuman (retributif). Sebagai upaya mengatasi kelemahan UU No. 
3/1997, telah dilakukan perubahan fundamental sebagaimana UU No. 11/2012 yang menggunakan 
pendekatan restorative justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban 
para penegak hukum untuk mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non-formal) sebelum 
memasuki tahapan proses hukum. Sampai dengan saat ini, beberapa tindak lanjut yang sudah 
dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain sosialisasi UU SPPA bagi aparat penegak hukum, 
pengumpulan dan pengolahan data lapangan mengenai permasalahan Bapas dan Lapas Anak 
seluruh Indonesia, dan penyiapan sumber daya manusia melalui perencanaan pendidikan dan 
latihan serta bimbingan teknis.

Melalui UU No. 16/2011 Tentang Bantuan Hukum, Pemerintah berupaya meningkatkan akses 
masyarakat mendapatkan bantuan hukum agar memiliki akses yang sama terhadap perlindungan dan 
kepastian hukum. Untuk mendukung kebijakan ini, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran 
bantuan hukum yang cukup besar. UU ini dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaannya 
yaitu PP No. 42/2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 
Bantuan Hukum; 2 (dua) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pelaksanaan PP 
dan Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi OBH atau Ormas, dan 1 (satu) Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Pada tahun 2013 
telah ditetapkan 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk menyalurkan anggaran negara untuk 
bantuan hukum kepada orang miskin. 

Penyediaan dana bantuan hukum ini dilaksanakan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, 
Peradilan Agama, dan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini juga menjadi kegiatan 
yang diamanatkan oleh Presiden RI melalui Inpres No. 3/2010 Tentang Program Pembangunan 
Yang Berkeadilan, dimana terdapat program peningkatan akses hukum bagi perempuan miskin dan 
kelompok marjinal dalam hal perkara-perkara hukum keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan 
bantuan hukum melalui pengadilan, khususnya untuk pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan 
peradilan agama. Penguatan pemberian bantuan hukum di pengadilan kepada masyarakat miskin 
dan terpinggirkan, diwujudkan melalui SEMA No. 10/2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan 
Hukum, yang  telah diperbaharui dengan PERMA 1/2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

Setelah putusan MK terkait pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan (Adminduk), maka 
masyarakat miskin menjadi lebih mudah dan murah untuk mendapatkan akte kelahiran, karena 
tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri. Layanan lainnya yang telah dilakukan oleh 
lingkungan peradilan agama dalam mendorong pembuatan akta kelahiran adalah proses pembuatan 
Akta Nikah bagi masyarakat yang belum memilikinya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama 
sebagai dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak usia sekolah.
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B.  Tantangan ke Depan

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

Dalam rangka pelaksanaan SPPT, tantangan utama yang dihadapi adalah dukungan database perkara 
yang lengkap dan terbarui, disamping dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi yang 
memadai. Penggunaan aplikasi dalam administrasi penanganan perkara dapat mempercepat proses 
penanganan perkara, karena mempermudah akses dan information sharing antaraparat penegak 
hukum. Sistem informasi yang mengarah kepada interkoneksi antaraparat penegak hukum, akan 
lebih efisien dan efektif, serta mempercepat terwujudnya SPPT.

Untuk memberikan pelayanan lebih baik dan melaksanakan fungsi pemasyarakatan yang lebih 
optimal, tantangan yang dihadapi adalah kondisi Lapas dan Rutan yang kelebihan kapasitas. Kondisi 
ini mengakibatkan munculnya pelanggaran dan tindak pidana warga binaan. Pada tahun 2014, di 
seluruh provinsi, jumlah narapidana tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah kapasitas Lapas/
Rutan. Di satu sisi, kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan tindak pelanggaran hukum 
di masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kualitas 
penegakan hukum. Tantangan penting di sini adalah mengembangkan kerangka regulasi,  baik KUHP 
maupun peraturan perundangan lainnya yang mengarah kepada alternatif pemidanaan diluar 
pemenjaraan. 

Kualitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan profesionalisme dan integritas aparat 
penegak hukum. Pembenahan sistem rekruitmen SDM penegak hukum perlu didukung dengan 
kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja, sistem rekrutmen dan sistem promosi dan mutasi 
yang transparan, serta biaya operasional penegakan hukum yang optimal. Ke depan, perlu adanya 
penguatan kelembagaan terhadap lembaga pengawasan eksternal, seperti Komisi Kepolisian 
Nasional, Komisi Kejaksaan, serta Komisi Yudisial, agar dapat mendukung tercapainya penegakan 
hukum yang lebih berkualitas.

Salah satu tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah memastikan 
target yang ditentukan merupakan target yang terukur dan seoptimal mungkin menggambarkan 
upaya dan komitmen pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 
Penggunaan IPK sebagai indikator keberhasilan masih perlu dikaji dan disepakati lebih lanjut. Hal 
ini dikarenakan adanya perubahan metodologi dalam proses penentuan IPK, yang menyebabkan 
target yang telah ditentukan menjadi tidak relevan. Selain itu, substansi IPK hanya berorientasi pada 
pengusaha/pebisnis, bukan pada upaya penegakan hukum perkara korupsi secara komprehensif.  Di 
samping itu,  IPK tidak dapat dijadikan perbandingan kemajuan tiap tahun karena aspek yang diukur 
berbeda tiap tahunnya. 
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Tantangan pemberantasan korupsi lainnya adalah perlunya peningkatan upaya perampasan aset 
hasil tindak pidana korupsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Khusus di luar negeri, kerja 
sama antarnegara perlu ditingkatkan melalui mekanisme kerja sama timbal balik. Perampasan 
aset hasil tindak pidana korupsi juga memerlukan perbaikan dalam pengelolaan aset hasil korupsi 
melalui optimalisasi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan (Rupbasan), baik mencakup 
dasar hukum percepatan lelang maupun sarana prasana pemeliharaan.

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagaimana diamanatkan dalam UUD 
1945 dan instrumen HAM internasional lainnya masih merupakan tantangan bagi Pemerintah 
Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa pemahaman 
HAM seluruh aparat penyelenggara negara masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pengetahuan 
masyarakat mengenai hak-hak sebagai warga Negara Indonesia yang dijamin oleh negara perlu 
diperkuat, terutama terkait hak atas keadilan, yang memiliki angka pengaduan tertinggi. Selama 
periode 2008-2009 dan periode 2010-2013, jumlah pengaduan tertinggi adalah pengaduan hak 
atas keadilan dan hak atas kesejahteraan. Melihat tren jenis pengaduan yang hampir sama selama 
10 tahun terakhir, maka perlu dilakukan upaya lebih optimal di lima tahun mendatang, yang fokus 
pada pemenuhan hak atas keadilan dan hak atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya 
tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan strategi pembangunan di bidang hukum dan HAM, 
serta strategi lain terkait dengan pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat di sektor-sektor 
dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Dengan melihat capaian dan kondisi dan fakta di lapangan maka tantangan ke depan adalah 
mengupayakan berbagai kebijakan yang mengimplementasikan upaya penghormatan, perlindungan 
dan pemenuhan hak atas keadilan. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan 
menyasar kepada penerapan peradilan pidana yang berkeadilan, penanganan perkara pidana yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan, serta pemahaman aparat penegak hukum akan HAM, dan akses 
terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Tantangan utama dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak paska diundangkannya UU 
SPPA adalah adanya tuntutan komitmen dan kesigapan pemerintah untuk melakukan persiapan di 
berbagai aspek dalam jangka waktu dua tahun setelah tanggal diundangkan. Aspek pertama adalah 
peraturan pelaksana UU SPPA yang harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak UU diberlakukan. 
Oleh karena itu, UU SPPA yang akan mulai berlaku pada bulan Juli tahun 2014 memerlukan peraturan 
pelaksanaan yang harus ditetapkan pada tahun 2015. Aspek lainnya adalah sarana dan prasarana 
serta sumber daya manusia yang harus tersedia pada tahun 2019 atau lima tahun sejak diberlakukan. 
Dengan memperhatikan rentang waktu tersebut, maka pemerintah harus melakukan persiapan 
pelaksanaan UU SPPA secara dini, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, 
pembangunan sarana prasarana, pembangunan sistem implementasi dan monitoring evaluasi yang 
efektif, serta penyediaan mekanisme diversi untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu, 
khususnya bagi anak berhadapan dengan hukum.

Tantangan dalam pelaksanaan bantuan hukum antara lain penyebaran Organisasi Bantuan Hukum 
(OBH) yang sudah diverifikasi dan diakreditasi. Dengan penyebaran OBH yang belum merata, 
maka perlu langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan OBH terhadap jumlah permintaan 
masyarakat dengan basis data jumlah pelayanan dan permintaan yang telah dilaksanakan. 
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Adapun tantangan pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola yang masih dihadapi ke depan 
adalah: (1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, antara lain melalui penguatan 
integritas birokrasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pengadaan barang dan 
jasa pemerintah; (2) Meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, antara lain melalui: penataan kelembagaan pemerintah, 
penataan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan, peningkatan profesionalisme, integritas, 
dan kinerja aparatur sipil negara, penguatan manajemen kinerja pembangunan nasional, 
peningkatan kualitas kepemimpinan perubahan dalam birokrasi, peningkatan kualitas kebijakan, 
peningkatan efisiensi belanja aparatur, serta peningkatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi 
nasional; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui penguatan kelembagaan 
dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik.
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Pembangunan wilayah nasional diarahkan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah 
dengan mengoptimalkan potensi, keunggulan, dan daya dukung masing-masing wilayah. Disamping 
itu, pembangunan wilayah juga diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan antardaerah disertai 
dengan perbaikan distribusi manfaat pertumbuhan yang adil dan proporsional. 

Dalam kerangka tersebut, maka kebijakan prioritas Wilayah dan Tata Ruang meliputi: (1) 
Pembangunan dan Penataan Wilayah; (2) Mempercepat Pengembangan Wilayah Strategis; (3) 
Pembangunan Daerah Tertinggal; (4) Mengembangkan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan; 
(5) Mengoptimalkan Pemanfaatan Penataan Ruang (6) Membangun Kawasan Perbatasan sebagai 
Halaman Depan Negara; dan (7) Mengurangi Risiko Bencana dan Mitigasi Bencana akan dibahas 
secara lebih rinci dalam uraian berikut.

A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan

11.1 Pembangunan dan Penataan Wilayah

11.1.1 Kebijakan

Pelakasanaan pembangunan wilayah dalam kerangka RPJMN 2010-2014, terutama diarahkan 
untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa-Luar Jawa, Kawasan Barat Indonesia 
– Kawasan Timur Indonesia, serta antar kota-kota dan antar kota-desa. Pembangunan wilayah 
pada tahun 2010-2014 menitikberatkan pada lima strategi kebijakan utama yaitu: (1) Mendorong 
pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-bali dan Sumatera dengan tetap menjaga 
momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera; (2) Meningkatkan keterkaitan antar 
wilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik; 
(3) Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; 
(4) Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, 
kawasan perbatasan, kawasan terdepan, terluar, dan daerah rawan bencana; (5) Mendorong 
pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

11.1.2 Capaian

Dalam perkembangannya, pembangunan wilayah dalam kurun waktu 2004-2014 melalui pelaksanaan 
kebijakan tersebut diatas menghasilkan capaian-capaian penting. Pengurangan kesenjangan 
antarwilayah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih seimbang meskipun kecepatannya 
masih lambat. Hal ini ditunjukkan melalui distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto 
(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 
17,1 persen pada tahun 2004 menjadi 17,4 persen pada tahun 2012 (Gambar 11.1).
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Gambar 11.1
Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Wilayah

Tahun 2004 dan 2012 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik 
Keterangan  : ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Perkembangan kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh timbal balik terhadap persebaran 
penduduk dan kesejahteraan sosial. Dengan luas sekitar 7,0 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.

Gambar 11.2
Distribusi Penduduk, Angkatan Kerja, dan Tingkat Kepadatan Menurut Wilayah

Tahun 2012

Sumber : BPS 2012, Diolah

Sebaran penduduk ini mengindikasikan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata, dan terjadi 
pemusatan di wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi (Gambar 11.2). Capaian 
pembangunan pada masing-masing wilayah dapat dijelaskan sebagtai berikut.
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Pembangunan Wilayah Sumatera

Kinerja perekonomian wilayah Sumatera secara umum tahun 2004 hingga 2013 mengalami 
kenaikan, namun menghadapi tekanan pada tahun 2013-2014 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, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka 
Belitung. Provinsi-provinsi tersebut merupakan penghasil utama komoditas sawit, karet, batubara, 
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 11.1). 

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 2004, 2009 sampai dengan tahun 2013. Provinsi-provinsi yang 
mengalami peningkatan peran secara nasional adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera 
Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung (Tabel 11.2).

Tabel 11.1
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera ADHK 2000 (Persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

1. Aceh -9,6 -5,5 2,7 4,8 5,1 4,2

2. Sumatera Utara 5,7 5,1 6,4 6,6 6,2 6,0

3. Sumatera Barat 5,5 4,3 5,9 6,3 6,4 6,2

4. Riau 2,9 3,0 4,2 5,0 3,5 2,6

5. Jambi 5,4 6,4 7,3 8,5 7,4 7,9

6. Sumatera Selatan 4,6 4,1 5,6 6,5 6,0 6,0

7. Bengkulu 5,4 5,6 6,1 6,5 6,6 6,2

8. Lampung 5,1 5,3 5,9 6,4 6,5 6,0

9. Bangka Belitung 3,3 3,7 6,0 6,5 5,7 5,3

10. Kepulauan Riau 6,5 3,5 7,2 6,7 6,8 6,1

Sumatera 2,9 3,5 5,6 6,2 5,7 5,3

 Jumlah 33 Provinsi 5,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik 
Keterangan :  *)  Angka sementara
     **)  Angka Triwulan I tahun 2014
                        ADHK: Atas Dasar Harga Konstan
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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-komoditas utama tersebut dan penanaman modal yang 
berlangsung di tingkat wilayah.  Secara keseluruhan, pada tahun 2013 investasi Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Sumatera hanya sekitar 18 persen dari total PMDN secara nasional 
dan Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar 15,2 persen dari total PMA secara nasional. Provinsi 
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau masih menjadi motor penggerak 
utama dalam menarik investasi (Tabel 11.3 dan 11.4).

Tabel 11.2
Kontribusi Ekonomi di Wilayah Sumatera ADHK 2000 (persen)

Tahun 2004, 2009-2013

No. Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013 **)

1. Aceh 2,3 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4

2. Sumatera Utara 5,3 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3

3. Sumatera Barat 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

4. Riau 5,1 6,4 6,5 6,9 7,0 6,9

5. Jambi 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1

6. Sumatera Selatan 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1

7. Bengkulu 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

8. Lampung 1,6 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2

9. Bangka Belitung 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

10 Kepulauan Riau 1,7 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

Sumatera 22,3 22,7 23,1 23,6 23,7 23,8

         Sumber:   Badan Pusat Statistik
         Keterangan:  *) Angka sementara 
                       **) Angka sangat sementara 
                                 ADHK: Atas Dasar Harga Konstan
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Tabel 11.3
Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Wilayah Sumatera

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Aceh         - 13 40 26 87 - 4,6 22,5 172,3 94,2

Sumatera Utara      16 78 115 133 347 101,2 181,1 753,7 645,3 887,5

Sumatera Barat        1 10 43 45 94 55,5 7,9 22,9 75,0 91,4

Riau        8 45 64 81 168 514,3 86,6 212,3 1.152,9 1.304,9

Jambi         - 12 31 30 61 1,4 37,2 19,5 156,3 34,3

Sumatera Selatan        3 51 99 107 142 131,3 186,3 557,3 786,4 485,9

Bengkulu         - 11 18 21 27 - 25,1 43,1 30,4 22,3

Lampung        2 31 54 57 50 23,1 30,7 79,5 114,3 46,8

Bangka Belitung         - 22 48 30 50 - 22,0 146,0 59,2 112,4

Kepulauan Riau        8 86 155 165 155 24,6 165,7 219,7 537,1 315,7

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 11.4
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Wilayah Sumatera

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013
Aceh - 5 11 19 71 - 40,9 259,4 259,4 3.636

Sumatera Utara 16 41 61 7 147 101,2 662,7 1.673,0 1.673,0 5.069

Sumatera Barat 1 44 22 3 35 55,5 73,8 1.026,2 1.026,2 678

Riau 8 52 51 2 64 514,3 1.037,1 7.462,6 7.462,6 4.874

Jambi - 17 24 - 48 1,4 223,3 2.134,9 2.134,9 2.800

Sumatera Selatan 3 29 32 11 47 131,3 1.738,4 1.068,9 1.068,9 3.396

Bengkulu - 2 1 1 2 - 8,5 - - 110

Lampung 2 32 48 2 23 23,1 272,3 824,4 824,4 1.325

Bangka Belitung - 5 4 1 11 - 0,4 514,4 514,4 608

Kepulauan Riau 8 28 33 9 74 24,6 166,9 1.370,4 1.370,4 418

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi selanjutnya membawa peningkatan produktivitas 
daerah. Hal ini antara lain terlihat dari PDRB per kapita wilayah Sumatera yang terus meningkat 
dari tahun 2010 sampai dengan 2013. 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 11.5).
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Tabel 11.5
PDRB Per Kapita dengan Migas di Wilayah Sumatera ADHB (Ribu Rupiah)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009*) 2010 2011 2012 *) 2013 **)
Aceh 12.315,0 16.334,7 17.497,8 18.949,9 20.163,7 21.418,1

Sumatera Utara 9.741,6 18.351,6 21.111,6 23.778,4 26.184,7 29.722,3

Sumatera Barat 8.237,0 15.996,7 17.928,2 20.061,8 22.035,1 25.086,5

Riau 25.277,9 55.357,5 62.023,0 72.247,4 79.786,4 86.560,3

Jambi 7.042,2 14.580,8 17.317,7 20.018,4 22.507,6 26.036,7

Sumatera Selatan 9.703,6 18.710,0 21.083,1 24.003,4 26.742,1 29.593,9

Bengkulu 5.231,8 9.678,5 10.800,7 12.117,7 13.521,9 15.095,3

Lampung 5.098,6 11.797,8 14.200,2 16.534,3 18.460,0 20.725,0

Bangka Belitung 11.522,4 19.315,7 21.713,9 24.227,6 26.783,7 29.605,5

Kepulauan Riau 30.818,1 39.774,0 42.305,0 45.881,4 50.173,8 53.890,6

Sumber:  Badan Pusat Statistik
Keterangan : *)  Angka Sementara
  **) Angka Sangat Sementara 
                        ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Pertumbuhan ekonomi membuka kesempatan kerja bagi angkatan kerja di tingkat wilayah.  Secara 
umum jumlah pengangguran di wilayah Sumatera cenderung menurun dari tahun 2004, 2009 
hingga Februari 2014.  Dari sisi kuantitas, jumlah pengangguran terbesar berada di Sumatera Utara. 
Sedangkan dari sisi intensitas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Aceh (Tabel 
11.6).

Tabel 11.6
Jumlah Pengangguran Terbuka di Wilayah Sumatera (Ribu Jiwa)

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aceh 160 143 158 174 178 207 147 

Sumatera Utara 585 422 372 489 392 419 402 

Sumatera Barat 252 165 157 178 148 156 158 

Riau 366 200 210 147 108 144 140 

Jambi 72 73 74 66 47 70 39 

Sumatera Selatan 265 242 229 237 213 179 154 

Bengkulu 46 39 36 30 32 40 16 

Lampung 247 238 209 226 191 209 205 

Bangka Belitung 32 33 31 22 21 23 17 

Kepulauan Riau * - 55 51 41 42 48 47 

SUMATERA 2.025 1.611 1.528 1.610 1.371 1.496 1.325 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
Keterangan: Tahun 2004-2013 Keadaan Agustus, Tahun 2014 Keadaan Februari
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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 2004, 2009 hingga 2014 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 11.7).

Tabel 11.7
Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera (Persen)

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010  2011  2012 2013 2014*

Aceh 28.47 21.80 20.98 19.48 18.58 17.72 18.05

Sumatera Utara 14.93 11.51 11.31 10.83 10.41 10.39 9.38

Sumatera Barat 10.46 9.54 9.50 8.99 8.00 7.56 7.41

Riau 13.12 9.48 8.65 8.17 8.05 8.42 8.12

Jambi 12.45 8.77 8.34 7.90 8.28 8.41 7.92

Sumatera Selatan 20.92 16.28 15.47 13.95 13.48 14.06 13.91

Bengkulu 22.39 18.59 18.30 17.36 17.51 17.75 17.48

Lampung 22.22 20.22 18.94 16.57 15.65 14.39 14.28

Bangka Belitung 9.07 7.46 6.51 5.16 5.37 5.25 5.36

Kepulauan Riau - 8.27 8.05 6.79 6.83 6.35 6.70

Indonesia 16.66 14.15 13.33 12.36 11.66 11.46 11.25

Sumber: Badan Pusat Statistik
Keterangan: * Tahun 2014 data bulan Maret

Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari capaian pembangunan manusia. Dalam 
kurun 2004, 2010 hingga 2012 semua provinsi di wilayah Sumatera mengalami peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Secara nasional, capaian IPM 
wilayah Sumatera berada pada peringkat menengah, dan capaian cukup tinggi adalah Provinsi Riau 
dan Kepulauan Riau (Tabel 11.8).

Kemajuan wilayah salah satunya ditunjang oleh perbaikan infrastruktur. Total panjang jalan nasional 
yaitu 11.568 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 sampai dengan 90 persen.
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Tabel 11.8
Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Sumatera

Tahun 2004, 2010-2012

Provinsi
IPM Peringkat

2004 2010 2011 2012 2004 2010 2011 2012
Aceh 68,7 71,7 72,2 72,5 18 17 18 19

Sumatera Utara 71,4 74,2 74,6 75,1 7 8 8 8

Sumatera Barat 70,5 73,8 74,3 74,7 9 9 9 9

Riau 72,2 76,1 76,5 76,9 5 3 3 3

Jambi 70,1 72,7 73,3 73,8 10 13 13 13

Sumatera Selatan 69,6 73,0 73,4 74,0 13 10 10 10

Bengkulu 70,0 72,9 73,4 73,9 11 11 11 11

Lampung 68,4 71,4 71,9 72, 5 19 21 20 20

Bangka Belitung 69,6 72,9 73,4 73,8 12 12 12 12

Kepulauan Riau 70,8 75,1 75,8 76,2 8 6 6 6

INDONESIA 68,7 72,3 72,8 73,3 - - - -

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali dari tahun 2004 hingga 2013 selalu 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 11.9).  Hal ini didukung dengan relatif 
tingginya laju pertumbuhan di provinsi-provinsi pusat industri wilayah seperti Jawa Timur, Bali, DKI 
Jakarta dan Jawa Tengah.

Tabel 11.9
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jawa-Bali ADHK 2000 (Persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

DKI Jakarta 5,7 5,0 6,5 6,7 6,5 6,1
Jawa Barat 4,8 4,2 6,2 6,5 6,3 6,1
Jawa Tengah 5,1 5,1 5,8 6,0 6,3 5,8
DI Yogyakarta 5,1 4,4 4,9 5,2 5,3 5,4
Jawa Timur 5,8 5,0 6,7 7,2 7,3 6,5
Banten 5,6 4,7 6,1 6,4 6,2 5,9
Bali 4,6 5, 3 5,8 6,5 6,7 6,0
Jawa dan Bali 5,4 4,8 6,3 6,7 6,6 6,1
Jumlah 33 Provinsi 5,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8

Sumber  : Badan Pusat Statistik 
Keterangan : *) Angka sementara 
   **) Angka Triwulan I, dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya (year on year) 
                       ADHK: Atas Dasar Harga Konstan
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Tabel 11.10
Kontribusi Ekonomi di Wilayah Jawa-Bali ADHK 2000 (persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013 **)
DKI Jakarta 16,9 16,3 16,3 16,3 16,4 16,6
Jawa Barat 13,7 14,8 14,6 14,3 14,1 14,1
Jawa Tengah 8,7 8,6 8,4 8,3 8,3 8,2
DI Yogyakarta 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
Jawa Timur 15,4 14,8 14,7 14,7 14,9 15,0
Banten 3,8 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Bali 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
Jawa dan Bali 60,9 59,9 59,3 58,8 58,9 59,2

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) Angka Sementara 
     **)  Angka Sangat Sementara 
  ADHK: Atas Dasar Harga Konstan

Kontribusi ekonomi wilayah Jawa-Bali dalam perekonomian nasional pada tahun 2012 sebesar 58,9 
persen, sedikit menurun dibandingkan kontribusi pada tahun 2009 dan kontribusi pada tahun 2004 
sebesar 60,9 persen. 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 11.10).

Pada tahun 2012, PDRB per kapita wilayah Jawa-Bali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 
(Tabel 11.11). 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 Jawa Tengah (terendah).

Tabel 11.11
PDRB per Kapita dengan Migas di Wilayah Jawa-Bali ADHB (Ribu Rupiah)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012) 2013 **
DKI Jakarta 42.922,4 79.720,4 89.414,5 100.751,0 111.912,7 125.971,1

Jawa Barat 7.917,5 16.271,0 17.849,8 19.623,5 21.274,3 23.603,0

Jawa Tengah 5.944,0 12.301,9 13.705,7 15.240,9 16.863,8 18.751,3

DI Yogyakarta 6.832,3 12.064,4 13.158,1 14.753,6 16.054,1 17.717,1

Jawa Timur 9.393,9 18.415,1 20.725,4 23.374,4 26.287,3 29.620,2

Banten 9.292,0 14.692,1 16.068,3 17.579,0 19.037,9 21.353,3

Bali 8.866,4 15.773,5 17.196,6 18.705,9 20.947,9 23.310,6

Sumber  : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) Angka Sementara 
   **) Angka Sangat Sangat Sementara  
  ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku
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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 
2013 investasi PMDN di wilayah Jawa-Bali sekitar 54,6 persen dari total PMDN secara nasional, 
sementara untuk PMA sekitar 61 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 11.12 dan 11.13).

Tabel 11.12
Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

DKI Jakarta 229 885 1.094 1.148 3028 1.476,9 6.429,3 4.824,1 4.107,7 2591.1

Jawa Barat 148 595 825 682 1542 1.137,3 1692 3839,4 4.210,7 7124.9

Jawa Tengah 9 83 122 141 199 99,8 59,1 175,0 241,5 464.3

DI Yogyakarta 3 20 22 28 62 1,3 4,9 2,4 84,9 29.6

Jawa Timur 32 110 208 403 636 195,0 1.769,2 1.312,0 2.298,8 3396.3

Banten 51 280 361 405 592 338,0 1.544,2 2.171,7 2.716,3 3720.0

Bali 25 279 337 324 621 104,7 278,3 482,1 482,0 390.9

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 11.13
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

DKI Jakarta 229 86 84 72 156 1.476,9 4.598,5 9256,4 8.540,1 5.745

Jawa Barat 148 103 170 125 232 1.137,3 15.799,8 11.194,3 11.384,0 9.006

Jawa Tengah 9 40 100 78 145 99,8 795,4 2737,8 5.797,1 12.594

DI Yogyakarta 3 3 7 6 15  1,3 10,0 1,6 334,0 284

Jawa Timur 32 89 157 289 437  195,0 8.084,1 9.687,5 21.520,3 34.849

Banten 51 76 83 66 100 338,0 5.852,5 4.298,6 5.117,5 4.009

Bali 25 19 18 15 40 104,7 313,4 3.131,4 3.108,0 2.985

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu tahun 2004, 2009 hingga 2013, jumlah pengangguran terbuka di wilayah 
Jawa Bali menunjukkan kecenderungan menurun, dengan perkembangan terakhir (Februari 2013) 
sebesar 4.779,4 ribu jiwa, 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 940 ribu jiwa, dan Jawa Timur 840 ribu jiwa. 
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Sementara itu, pengangguran terbuka tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. 
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 11.14).

Tabel 11.14
Jumlah Pengangguran Terbuka di Wilayah Jawa-Bali (ribu jiwa)

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DKI Jakarta 571 564 523 582 508 441 510 

Jawa Barat 2.375 2.118 2.026 1.914 1.851 1.889 1.844 

Jawa Tengah 1.210 1.165 1.095 1.207 981 1.054 965 

DI Yogyakarta 110 107 109 83 77 63 44 

Jawa Timur 1.374 994 899 1.048 827 879 832 

Banten 550 715 700 689 511 494 541 

Bali 89 68 64 65 48 42 33 

JAWA BALI 6.279 5.730 5.415 5.590 4.804 4.861 4.770 

Sumber: Badan Pusat Statistik
Keterangan: Tahun 2004-2013 Keadaan Agustus, Tahun 2014 Keadaan Februari

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali dalam periode 2009-2014 cenderung menurun 
setiap tahunnya, penurunan yang sangat besar juga terlihat dari tahun 2004 hingga tahun 2014 
kecuali provinsi jawa tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur yang mengalami kenaikan. Meskipun 
demikian tahun 2012 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 persen), dan Jawa Timur (13,1 persen). Persentase penduduk miskin di 
Provinsi DKI Jakarta dan Bali tercatat paling rendah, yaitu masing-masing sebesar 3,7 persen dan 3,9 
persen (Tabel 11.15).
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Tabel 11.15
Persentase Kemiskinan di Wilayah Jawa-Bali (Persen)

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011  2012  2013 2014*

DKI Jakarta 3.18 3.62 3.48 3.64 3.70 3.72 3.92

Jawa Barat 12.10 11.96 11.27 10.57 9.88 9.61 9.44

Jawa Tengah 21.11 17.72 16.56 16.20 14.98 14.44 14.46

DI Yogyakarta 19.14 17.23 16.83 16.14 15.88 15.03 15.00

Jawa Timur 20.08 16.68 15.26 13.85 13.08 12.73 12.42

Banten 8.58 7.64 7.16 6.26 5.71 5.89 5.35

Bali 6.85 5.13 4.88 4.59 3.95 4.49 4.53

Indonesia 16.66 14.15 13.33 12.36 11.66 11.46 11.25

Sumber: Badan Pusat Statistik
Keterangan: * Tahun 2014 data bulan Maret

IPM, sebagai ukuran kualitas hidup manusia wilayah Jawa Bali memperlihatkan peningkatan secara 
merata di setiap provinsi dalam kurun waktu tahun 2004, 2010-2012. IPM tahun 2012 di wilayah 
Jawa Bali tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,3 dan terendah di Provinsi Banten 
sebesar 71,5. (Tabel 11.16).

Tabel 11.16
Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Jawa-Bali

Tahun 2004, 2010-2012

Provinsi
IPM Peringkat

2004 2010 2011 2012 2004 2010 2011 2012

DKI Jakarta 75,8 77,6 78,0 78,3 1 1 1 1

Jawa Barat 69,1 72,3 72,7 73,1 14 15 16 16

Jawa Tengah 68,9 72,5 72,9 73,4 17 14 14 15

DI Yogyakarta 72,9 75,8 76,3 76,8 3 4 4 4

Jawa Timur 66,8 71,6 72,2 72,8 23 18 17 17

Banten 67,9 70,5 71,0 71,5 20 23 23 23

Bali 69,1 72,3 72,8 73,5 15 16 15 14

INDONESIA 68,7 72,3 72,8 73,3 - - - -

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 
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nasional.  Rasio ketiga daerah tersebut berturut-turut sebesar 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 19.061,0 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 Tenaga Uap (PLTU) sebesar 8.020 MW (42 persen) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan 
Uap sebesar 6.033,4 MW (32 persen). Rasio elektrifikasi di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 100 
persen, sementara rasio elektrifikasi terendah di Provinsi Banten sebesar 68,2 persen.

Pembangunan Wilayah Kalimantan

Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 hingga tahun 2013 terus mengalami mengalami kenaikan 
meskipun 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 sebesar 6,4 persen, sementara laju pertumbuhan terendah di Provinsi 
Kalimantan Timur sebesar 0,2 persen. Jika dibandingkan tahun 2004 hingga 2013 pertumbuhan 
ekonomi di Kalimantan cenderung naik di setiap provinsi. (Tabel 11.17).

Tabel 11.17
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kalimantan  ADHK 2000 (Persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

Kalimantan Barat 4,8 4,8 5,5 6,0 5,8 6,1

Kalimantan Tengah 5,6 5,6 6,5 6,8 6,7 7,4

Kalimantan Selatan 5,0 5,3 5,6 6,1 5,7 5,2

Kalimantan Timur 1,8 2,3 5,1 4,1 4,0 1,6

Kalimnatan Utara - - - - - -

Kalimantan 3,0 3,5 5,4 5,0 4,8 3,5

Jumlah 33 Provinsi 5,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik 
Keterangan : *) Angka sementara             **) Angka Triwulan I tahun 2014 
  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 sebesar 9,3 persen. Provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB 
wilayah Kalimantan adalah provinsi Kalimantan Timur (Tabel 11.18).

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.
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Tabel 11.18
Kontribusi Ekonomi di Wilayah Kalimantan ADHK 2000 (persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013 **)

Kalimantan Barat 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

Kalimantan Tengah 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Kalimantan Selatan 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Kalimantan Timur 6,0 6,1 6,1 6,5 6,2 5,6

Kalimantan Utara - - - - - -

Kalimantan 9,4 9,2 9,2 9,6 9,3 8,7

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *)  Angka Sementara
  **) Angka Sangat Sementara 
                        ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Pada tahun 2012, PDRB per kapita wilayah Kalimantan mengalami peningkatan dari tahun 
sebelumnya, jika dibandingkan tahun 2004 peningkatannya cukup besar di tahun 2012 terdapat 
di Provinsi Kalimantan Timur  (Tabel 11.19). Namun demikian peningkatan tersebut menyebabkan 
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).

Tabel 11.19
PDRB per Kapita dengan Migas Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan ADHB (Ribu Rupiah) 

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013 **

Kalimantan Barat 7.376,3 12.424,8 13.724,0 14.906,9 16.420,5 18.304,0

Kalimantan Tengah 9.783,0 17.041,9 19.169,1 21.558,2 23.987,5 26.634,2

Kalimantan Selatan 8.685,7 14.421,0 16.423,0 18.357,7 20.051,3 21.627,2

Kalimantan Timur 48.344,4 83.107,8 89.976,4 106.633,3 111.210,2 109.906,8
Kalimnatan Utara - - - - - -

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, 
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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 (2009-2013)  meningkat. Nilai investasi PMA tahun 2013 terbesar di Provinsi Kalimantan 
Timur, sementara untuk nilai terendah di Provinsi Kalimantan Utara. Nilai investasi PMDN terbesar 
di Provinsi Kalimantan Timur dan terendah di Kalimantan Utara (Tabel 11.20 dan 11.21).

Tabel 11.20
Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Wilayah Kalimantan

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Kalimantan Barat - 50 47 45 177 0,1 170,4 500,7 397,5 650,0

Kalimantan Tengah 1 62 91 89 212 0,2 546,6 543,7 524,7 481,6

Kalimantan Selatan - 44 47 54 120 - 202,2 272,1 272,3 260,6

Kalimantan Timur 5 98 146 167 332 367,7 1.092,2 602,4 2.014,1 1.335,4

Kalimantan Utara - - - - 8 - - - - 45,9

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 11.21
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Wilayah Kalimantan

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Kalimantan Barat - 43 56 53 54 0,1 1.171,7 1.404,0 2.811,0 2.522

Kalimantan Tengah 1 34 55 46 96 0,2 3507,7 3.376,0 4.529,6 1.835

Kalimantan Selatan - 26 39 40 69 - 2.015 2.118,3 3.509,8 8.299

Kalimantan Timur 5 46 48 44 82 367,7 7.881,3 6.569,1 5.889,3 16.035

Kalimantan Utara - - - - 4 - - - - 22

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu tahun 2004, 2009-2014 jumlah pengangguran terbuka di wilayah Kalimantan 
menunjukkan tren menurun, dengan perkembangan terakhir (Februari 2014) sekitar 346 ribu jiwa. 
Jumlah pengangguran terbuka dari tahun 2009-2014 sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan 
Timur (Tabel 11.22).
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Tabel 11.22
Jumlah Pengangguran Terbuka di Wilayah Kalimantan (Ribu Jiwa)

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Kalimantan Barat 160 113 102 103 80 90 60 

 Kalimantan Tengah 55 46 42 39 36 35 34 

 Kalimantan Selatan 101 105 92 117 100 70 81 

 Kalimantan Timur 126 166 164 194 158 138 171 

Kalimantan Utara - - - - - - -

KALIMANTAN 442 430 400 452 373 333 346 

Sumber: Badan Pusat Statistik
Keterangan: Tahun 2004-2013 Keadaan Agustus, Tahun 2014 Keadaan Februari

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Kalimantan dalam periode 2014, 2009-2014 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 sebesar 8,5 persen, dan terendah di Provinsi Kalimantan 
Selatan sebesar 4,7 persen (Tabel 11.23).

Tabel 11.23
Persentase Kemiskinan Wilayah Kalimantan

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Kalimantan Barat 13.91 9.30 9.02 8.48 7.96 8.74 8.54

Kalimantan Tengah 10.44 7.02 6.77 6.64 6.19 6.23 6.03

Kalimantan Selatan 7.19 5.12 5.21 5.35 5.01 4.76 4.68

Kalimantan Timur 11.57 7.73 7.66 6.63 6.38 6.38 6.42

Indonesia 16.66 14.15 13.33 12.36 11.66 11.46 11.25

Sumber: Badan Pusat Statistik
Keterangan: * Tahun 2014 data bulan Maret

IPM, sebagai ukuran kualitas hidup manusia wilayah Kalimantan memperlihatkan adanya peningkatan 
secara konsisten dalam kurun waktu 2004, 2010-2012, namun menunjukkan ketimpangan dalam 
pencapaian IPM antarprovinsi. Hal ini ditunjukkan dari IPM tahun 2004 terendah Provinsi Kalimantan 
Selatan dan tahun 2012 terendah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan tahun 2012, IPM tertinggi 
berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,7 dengan ranking ke-5 dari 33 provinsi, sementara 
Provinsi Kalimantan Barat baru mencapai IPM 70,3 dengan ranking ke-28 dari 33 provinsi (Tabel 
11.24).
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Tabel 11.24
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan

Tahun 2004, 2010-2012

Provinsi
IPM Peringkat

2004 2010 2011 2012 2004 2010 2011 2012

Kalimantan Barat 65,4 69,2 69,7 70,3 27 28 28 28

Kalimantan Tengah 71,7 74,6 75,1 75,5 6 7 7 7

Kalimantan Selatan 66,7 69,9 70,4 71,1 24 26 26 25

Kalimantan Timur 72,2 75,6 76,2 76,7 4 5 5 5

Kalimantan Utara - - - - - - - -

INDONESIA 68,7 72,3 72,8 73,3 - - - -

Sumber: Badan Pusat Statistik

Rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan di wilayah Kalimantan 
sebesar 0,1 km/km², lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,2 km/km², dengan 
kerapatan jalan tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,2 km/km2 dan terendah 
di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 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 sebesar 610,9 MW (43 persen). Persentase 
kapasitas terpasang menurut jenis pembangkit sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 968,7 MW (69 persen) dan PLTU sebesar 202,0 MW (14 persen). 
Rasio elektrifikasi pada tahun 2011, tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 75,6 persen dan 
terendah di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 63,4 persen.

Pembangunan Wilayah Sulawesi

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi meningkat cukup pesat pada kurun waktu 2004 hingga 
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 11.25).

Tabel 11.25
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sulawesi ADHK 2000 (Persen)

Tahun 2004, 2009- 2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

Sulawesi Utara 4,3 7,8 7,2 7,4 7,9 7,4

Sulawesi Tengah 7,1 7,7 8,7 9,1 9,2 9,4

Sulawesi Selatan 5,3 6,2 8,2 7,6 8,4 7,6

Sulawesi Tenggara 7,5 7,6 8,2 9,0 10,4 7,3

Gorontalo 6,9 7,5 7,6 7,7 7,7 7,8
Sulawesi Barat 6,0 6,0 11,9 10,3 9,0 7,2
Sulawesi 5,7 6,9 8,2 8,1 8,7 7,8
Jumlah 33 Provinsi 5,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik 
Keterangan : *) Angka sementara 
   **) Angka Triwulan I tahun 2014 
  ADHK : Atas Dasar Harga Konstan
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Kontribusi perekonomian wilayah Sulawesi terhadap pembentukan PDB nasional dari tahun 2009-
2012 terus meningkat. Kontribusi perekonomian wilayah Sulawesi terhadap pembentukan PDB 
nasional tahun 2012 sebesar 4,7 persen, dengan penyumbang terbesar Provinsi Sulawesi Selatan di 
tingkat wilayah (Tabel 11.26).

Tabel 11.26
Kontribusi Ekonomi di Wilayah Sulawesi ADHK 2000 (Persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013 **)

Sulawesi Utara 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Sulawesi Tengah 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8

Sulawesi Selatan 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4

Sulawesi Tenggara 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Gorontalo 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Sulawesi Barat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Sulawesi 4,2 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan  : *) Angka sementara 
  **) Angka sangat sementara 
  ADHK: Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto per kapita wilayah Sulawesi pada tahun 2004 hingga 2012 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 11.27).

Secara keseluruhan, pada tahun 2013 investasi PMDN di wilayah Sulawesi sebesar 54,6 persen 
dari total PMDN secara nasional dan PMA sekitar 5,2 persen dari total PMA secara nasional. Nilai 
investasi PMA tahun 2013 terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, sementara untuk nilai terendah di 
Provinsi Sulawesi Barat (Tabel 11.28).  Nilai investasi PMDN terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan dan 
terendah di Provinsi Gorontalo (Tabel 11.29).

Tabel 11.27
PDRB per Kapita dengan Migas di Wilayah Sulawesi ADHB (Ribu Rupiah)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013 **)

Sulawesi Utara 7.478,7 14.689,2 16.160,7 18.140,9 20.226,6 22.623,9

Sulawesi Tengah 6.507,5 12.515,8 14.102,1 16.464,8 18.636,7 21.052,4

Sulawesi Selatan 6.047,0 12.547,4 14.622,4 16.860,9 19.376,9 22.150,8

Sulawesi Tenggara 5.340,4 11.689,2 12.647,9 13.996,3 15.604,9 17.012,1

Gorontalo 3.122,2 6.924,6 7.711,0 8.614,7 9.598,2 10.703,4

Sulawesi Barat 3.955,8 8.301,8 9.432,8 10.849,8 11.900,1 13.112,4

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) Angka sementara 
                      **) Angka sangat sementara 
  ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku



BAB XI
Wilayah dan Tata Ruang

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XI-20

Tabel 11.28
Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Wilayah Sulawesi

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Sulawesi Utara 1 25 40 70 103 19,8 226,8 220,2 46,7 65,7

Sulawesi Tengah - 7 18 27 44 2,5 138,5 370,4 806,5 855,0

Sulawesi Selatan 2 33 36 29 88 1,7 441,8 89,6 582,6 462,8

Sulawesi Tenggara - 10 28 41 82 0,1 14,0 17,0 35,7 86,4

Gorontalo - 1 19 17 20 3,3 0,8 12,5 35,3 25,7

Sulawesi Barat - 4 5 3 6 - 37,3 5,6 0,2 2,5

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 11.29
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Wilayah Sulawesi

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Sulawesi Utara 1 13 11 8 16 19,8 95,8 331,6    678,5 67

Sulawesi Tengah - 7 12 2 8 2,5 153,6 2620,2    602,8 605

Sulawesi Selatan 2 23 42 34 57 1,7 3.212,3 3.986,3 2.318,9 921

Sulawesi Tenggara - 5 8 6 11 0,1 19,2 59,0    907,3 1.262

Gorontalo - 3 3 2 1 3,3 16,7 11,8    164,9 84

Sulawesi Barat - 7 6 7 8 - 840 218,6    228,6 685

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 2004, 2009-2014 jumlah pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi mengalami 
penurunan. Konsentrasi pengangguran terbuka pada Februari tahun 2014 sebagian besar berada 
di Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 213 ribu jiwa. Dan terendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 
11,4 ribu jiwa (Tabel 11.30).
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Tabel 11.30
Jumlah Pengangguran Terbuka  di Wilayah Sulawesi (Ribu Jiwa)

Tahun 2004, 2009 – 2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Sulawesi Utara 106 102 96 107 84 70 84 

 Sulawesi Tengah 63 66 59 88 50 54 42 

 Sulawesi Selatan 614 306 296 296 219 182 213 

 Sulawesi Tengggara 92 48 47 47 43 46 24 

 Gorontalo 49 28 25 32 21 20 13 

 Sulawesi Barat  n.a 23 19 19 13 13 10 

SULAWESI 924 574 541 588 430 385 385 

Sumber: Badan Pusat Statistik
Keterangan: Tahun 2004-2013 Keadaan Agustus, Tahun 2014 Keadaan Februari

Perkembangan tingkat kemiskinan di wilayah Sulawesi selama periode 2004, 2009-2014 cenderung 
menurun, namun di sebagian besar provinsi masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. 
Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Gorontalo sebesar 17,4 persen, Sulawesi Tengah 
13,9 persen, dan Sulawesi Tenggara 14 persen. Sementara itu  dua provinsi yang sudah berada di 
bawah tingkat kemiskinan nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,6 persen, dan Sulawesi 
Selatan sebesar 9,8 persen (Tabel 11.31).

Tabel 11.31
Persentase Kemiskinan di Wilayah Sulawesi

Tahun 2004, 2009 – 2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Sulawesi Utara 8.94 9.79 9.10 8.46 7.63 8.50 8.75

Sulawesi Tengah 21.69 18.98 18.07 16.04 14.94 14.32 13.93

Sulawesi Selatan 14.90 12.31 11.6 10.27 9.82 10.32 10.28

Sulawesi Tenggara 21.90 18.93 17.05 14.61 13.05 13.73 14.05

Gorontalo 29.01 25.01 23.19 18.02 17.22 18.00 17.44

Sulawesi Barat - 15.29 13.58 13.64 13.01 12.23 12.27

Indonesia 16.66 14.15 13.33 12.36 11.66 11.46 11.25

Sumber : Badan Pusat Statistik 
Keterangan: * Tahun 2014 data bulan Maret
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Tabel 11.32
Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Sulawesi

Tahun 2004, 2010-2012

Provinsi
IPM Peringkat

2004 2010 2011 2012 2004 2010 2011 2012

Sulawesi Utara 73,4 76,1 76,5 76,9 2 2 2 2

Sulawesi Tengah 67,3 71,1 71,6 72,1 22 22 22 22

Sulawesi Selatan 67,8 71,6 72,1 72,7 21 19 19 18

Sulawesi Tengggara 66,7 70,0 70,6 71,1 25 25 25 26

Gorontalo 65,4 70,3 70,8 71,3 28 24 24 24

Sulawesi Barat 64,4 69,6 70,1 70,7 29 27 27 27

INDONESIA 68,7 72,3 72,8 73,3 - - - -

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kerapatan jalan di wilayah Sulawesi sebesar 0,4 km/km², lebih tinggi dari kerapatan jalan tingkat 
nasional sebesar 0,2 km/km², dengan kerapatan jalan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 
0,7 km/km², dan terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 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 sebesar 567,4 MW (55 persen) dan 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 219,8 MW (22 persen). Rasio elektrifikasi pada tahun 
2011, tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,2 persen dan terrendah di Provinsi Gorontalo 
sebesar 54,7 persen.

Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2004 - 2012 mengalami 
penurunan dan masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan nasional. Sementara itu, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat 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 11.33).

Tabel 11.33
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara ADHK 2000 (persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

Nusa Tenggara Barat 6,1 12,1 6,3 -2,7 -1,1 5,7

Nusa Tenggara Timur 5,3 4,3 5,3 5,6 5,4 5,6

Nusa Tenggara 5,8 9,0 5,9 0,5 1,5 5,6

Jumlah 33 Provinsi 5,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) Angka sementara
   **) Angka Triwulan I tahun 2014
  ADHK : Atas Dasar Harga Konstan
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Kontribusi perekonomian wilayah Nusa Tenggara terhadap pembentukan PDB nasional masih sangat 
kecil dan menunjukkan penurunan pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 (Tabel 11.34).

Tabel 11.34
Kontribusi Ekonomi di Wilayah Nusa Tenggara ADHK 2000 (persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 *) 2013 **)

Nusa Tenggara Barat 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7

Nusa Tenggara Timur 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Nusa Tenggara 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,3

Sumber : Badan Pusat Statistik 
Keterangan : *)  Angka Sementara
  **) Angka Sangat Sementara 
                        ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Dalam kurun waktu tahun 2004 hingga terakhir 2012, 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 per kapita di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (Tabel 11.35).

Tabel 11.35
PDRB per Kapita dengan Migas DI Wilayah

Nusa Tenggara ADHB (Ribu Rupiah)
Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 *) 2013 **)

Nusa Tenggara Barat 5.422,9 9.865,1 10.990,0 10.708,3 10.691,2 11.946,5

Nusa Tenggara Timur 3.129,1 5.250,6 5.895,7 6.519,4 7.236,1 8.168,3

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *)  Angka Sementara
  **) Angka Sangat Sementara 
                        ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Perkembangan investasi PMA dan PMDN di Nusa Tenggara dalam kurun waktu empat tahun 
terakhir (2010-2013) 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 11.36 dan 11.37).
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Tabel 11.36
Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi  (Juta USD)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Nusa Tenggara Barat 1 81 113 133 252 0,1 220,5 465,1 635,8 488,2

Nusa Tenggara Timur 1 12 24 20 59 2,4 3,8 5,5 8,7 9,9

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 11.37
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Nusa Tenggara Barat 1 16 11 11 27 0,1 1.805,8 42,3 45,4 1,398

Nusa Tenggara Timur 1 4 3 3 4 2,4 0.1 1 14,4 18

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 11.38
Jumlah Pengangguran Terbuka di Wilayah Nusa Tenggara (Ribu Jiwa)

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nusa Tenggara Barat 150 142 122 109 111 114 124 

Nusa Tenggara Timur 97 85 76 66 67 71 47 

NUSA TENGGARA 247 227 198 175 178 184 171 

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan: Tahun 2004-2013 Keadaan Agustus, Tahun 2014 Keadaan Februari

Tingkat kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara dalam kurun waktu empat tahun terakhir (tahun 
2009-2014) menunjukkan tren menurun, namun masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. 
Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 19,8 persen, sementara di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat sebesar 17,3 persen (Tabel 11.39).
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Tabel 11.39
Persentase Kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Nusa Tenggara Barat 25.38 22.78 21.55 19.67 18.02 17.25 17.25

Nusa Tenggara Timur 27.86 23.31 23.03 20.48 20.41 20.24 19.82

Indonesia 16.66 14.15 13.33 12.36 11.66 11.46 11.25

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan: * Tahun 2014 data bulan Maret

IPM di wilayah Nusa Tenggara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, 
namun masih jauh tertinggal di banding provinsi-provinsi lain di Indonesia. IPM Provinsi Nusa 
Tenggara Barat pada tahun 2012 baru mencapai 66,9 dengan ranking ke 32 dari 33 provinsi, 
sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 68,3 dengan ranking ke 31 (Tabel 11.40).

Tabel 11.40
Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Nusa Tenggara

Tahun 2004, 2010-2012

Provinsi
IPM Peringkat

2004 2010 2011 2012 2004 2010 2011 2012

Nusa Tenggara Barat 60,6 65,2 66,2 66,9 33 32 32 32

Nusa Tenggara Timur 62,7 67,3 67,8 68,3 31 31 31 31

INDONESIA 68,7 72,3 72,8 73,3 - - - -

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kerapatan jalan di wilayah Nusa Tenggara sebesar 0,4 km/km², lebih tinggi dari kerapatan jalan 
tingkat nasional sebesar 0,2 km/km², dengan kerapatan jalan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur sebesar 0,4 km/km², sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 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 sebesar 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 sebesar 39,9 persen dan NTB 
sebesar 52,9 persen.

Pembangunan Wilayah Maluku

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku pada tahun 2004 hingga 2012 meningkat dari tahun 
sebelumnya, dan lebih tinggi dari rata-rata nasional (Tabel 11.41).
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Tabel 11.41
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Maluku ADHK 2000 (persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

Maluku 4,4 5,4 6,5 6,1 7,8 5,1

Maluku Utara 4,7 6,1 8,0 6,4 6,7 6,1

Maluku 4,5 5,7 7,1 6,2 7,3 5,5

Jumlah 33 Provinsi 5,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan  : *) Angka sementara            **) Angka Triwulan I tahun 2014
  ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Peran wilayah Maluku dalam perekonomian nasional masih relatif kecil. Namun demikian dalam 
tahun 2004 – 2012 mulai terlihat peningkatan kontribusi wilayah Maluku (Tabel 11.42).

Tabel 11.42
Kontribusi Ekonomi di Wilayah Maluku ADHK 2000 (Persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 *) 2013 **)

Maluku 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Maluku Utara 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Wilayah Maluku 0,3 0,3 0,3 0,3 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. Jika dibandingkan 
antarprovinsi, pendapatan per kapita di Provinsi Maluku relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
Maluku Utara (Tabel 11.43).

Tabel 11.43
PDRB per Kapita dengan Migas di Wilayah Maluku ADHB (Ribu Rupiah)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 *) 2013 **)

Maluku 3.254,4 4.721,2 5.243,4 6.111,5 7.170,2 8.133,9

Maluku Utara 2.714,2 4.613,6 5.166,0 5.658,4 6.340,9 6.929,3

Sumber :  Badan Pusat Statistik
Keterangan : *)  Angka Sementara
  **) Angka Sangat Sementara 
                        ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku
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Nilai investasi PMA di wilayah Maluku tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 
Investasi tahun 2013 di Provinsi Maluku tercatat USD52,8 juta dan di Maluku Utara USD268,5 juta.  
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, nilai investasi di wilayah Kepulauan Maluku sangat rendah 
dibandingkan provinsi lainnya, khususnya provinsi di wilayah Sumatera, Jawa-Bali. Namun jika dilihat 
dari PMDN telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Tabel 11.44 dan 11.45).

Tabel 11.44
Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Wilayah Maluku

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Jumlah Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Maluku - 5 15 10 58 - 2,9 11,7 8,5 52,8

Maluku Utara - 5 16 9 36 - 246,0 129,8 90,3 268,5

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 11.45
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Wilayah Maluku

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Jumlah Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Maluku - 1 2 2 3 - - 1,1 3,4 -

Maluku Utara - 1 2 2 4 - - 135,5 320,5 1.115

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 2009-2014 jumlah pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Maluku 
menunjukkan tren menurun meskipun sedikit meningkat pada tahun terakhir. Perkembangan 
terakhir pada bulan Februari 2014, konsentrasi pengangguran terbuka sebagian besar berada di 
Provinsi Maluku sebesar 48 ribu jiwa. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka di Provinsi 
Maluku Utara lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Perkembangan terakhir pada bulan Februari 
2014 sebesar 28 ribu jiwa (Tabel 11.46).

Tabel 11.46
Jumlah Pengangguran Terbuka di Wilayah Maluku (Ribu Jiwa)

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maluku 68 67 58 75 51 66 48 

Maluku Utara 31 25 27 24 23 18 28 

MALUKU 98 92 85 99 74 84 76 

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: Tahun 2004-2013 Keadaan Agustus, Tahun 2014 Keadaan Februari
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Persentase kemiskinan di wilayah Maluku dalam kurun waktu empat tahun terakhir (tahun 2009-
2014) menunjukkan tren menurun, namun penduduk miskin terkonsentrasi di Provinsi Maluku, 
dengan tingkat kemiskinan sebesar 19,1 persen, sementara di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,3 
persen (Tabel 11.47).

Tabel 11.47
Persentase Kemiskinan di Wilayah Maluku

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Maluku 32.13 28.23 27.74 22.45 20.76 19.27 19.13

Maluku Utara 12.42 10.36 9.42 10.00 8.05 7.64 7.30

Indonesia 16.66 14.15 13.33 12.36 11.66 11.46 11.25

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan: * Tahun 2014 data bulan Maret

IPM tahun 2004 – 2012 wilayah Maluku menunjukkan tren meningkat, namun masih berada di 
bawah IPM nasional. IPM di Provinsi Maluku sebesar 72,4 dengan ranking ke 21 dari 33 provinsi, 
sementara di Provinsi Maluku Utara sebesar 70 dengan ranking ke 30 (Tabel 11.48).

Tabel 11.48
Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Maluku

Tahun 2004, 2010-2012

Provinsi
IPM Peringkat

2004 2010 2011 2012 2004 2010 2011 2012

Maluku 69,0 71,4 71,9 72,4 16 20 21 21

Maluku Utara 66,4 69,0 69,5 70,0 26 30 30 30

INDONESIA 68,7 72,3 72,8 73,3 - - - -

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kerapatan jalan di wilayah Maluku sebesar 0,1 km/km², lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat 
nasional sebesar 0,2 km/km2, dengan kerapatan jalan antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi 
Maluku Utara sebesar 0,1 km/km², sementara di Provinsi Maluku  sebesar 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 sebesar 198,3 MW (100,0 
persen), dan sisanya bersumber dari PLTS sebesar 0,1 MW (0,05 persen).  Rasio elektrifikasi pada 
tahun 2011 di Provinsi Maluku sebesar 70,8 persen dan Maluku Utara sebesar 70,3 persen.

Pembangunan Wilayah Papua

Pada kurun waktu 2004, 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 11.49).
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Tabel 11.49
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Papua ADHK 2000 (Persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

Papua Barat 7,4 13,9 28,5 27,0 15,9 9.,

Papua -22,5 22,2 -3,2 -5,3 1,1 14,8

Pulau Papua - 17,1 20,1 4,4 4,2 6,4 12,7

Jumlah 33 Provinsi 5,0 4,6 6,2 6,5 6,3 5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) Angka sementara
  **) Angka Triwulan I tahun 2014
  ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Kontribusi wilayah Papua terhadap perekonomian nasional dari tahun 2009-2013 cenderung 
menurun, namun masih lebih baik dibandingtah tahun 2004, sementara itu kontribusi wilayah Papua 
Barat cenderung meningkat. Kontribusi perekonomian wilayah Papua terhadap pembentukan PDB 
nasional tahun 2013 sebesar 1,9 persen (Tabel 11.50).

Tabel 11.50
Kontribusi Ekonomi di Wilayah Papua ADHK 2000 (persen)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012   *) 2013 **)

Papua Barat 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7

Papua 1,1 1,7 1,7 1,3 1,1 1,2

Wilayah Papua 1,4 2,0 2,2 1,9 1,8 1,9

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *)  Angka Sementara
  **) Angka Sangat Sementara 
                        ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku

Perkembangan PDRB per kapita Papua Barat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Jika 
dibandingkan antarprovinsi pendapatan per kapita di Provinsi Papua Barat relatif lebih tinggi dari 
Papua (Tabel 11.51).

Tabel 11.51
PDRB per Kapita dengan Migas di Wilayah Papua ADHB (Ribu Rupiah)

Tahun 2004, 2009-2013

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012  *) 2013 **)

Papua Barat 10.236,3 24.648,7 35.116,4 46.026,9 53.537,9 61.462,2

Papua 13.257,9 28.485,6 30.708,5 26.241,7 26.025,7 30.712,9

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *)  Angka Sementara
  **) Angka Sangat Sementara 
                        ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku
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Tabel 11.52
Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Wilayah Papua

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Papua - 18 36 21 87 - 329,6 1.312,0 1.202,4 2.360,0

Papua 
Barat - 10 25 18 67 - 17,2 33,1 32,0 54,2

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tabel 11.53
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Wilayah Papua

Tahun 2004, 2010-2013

Provinsi
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)

2004 2010 2011 2012 2013 2004 2010 2011 2012 2013

Papua - 7 21 7 19 - 178,0 1.377,9 54,7 584

Papua Barat - 1 5 5 19 - 51,3 47,2 45,8 304

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai investasi PMA di wilayah Papua tahun 2013 mengalami sedikit penurunan dibandingkan 
tahun sebelumnya khususnya di Papua (Tabel 11.52). Sementara untuk nilai investasi PMDN tahun 
2013 hanya mencapai Rp.584 miliar di Provinsi Papua dan Rp.304 miliar di Papua Barat (Tabel 
11.53). Perkembangan nilai investasi di wilayah Papua dalam lima tahun terakhir relatif rendah 
jika dibandingkan terhadap nilai investasi provinsi-provinsi lainnya, khususnya provinsi di wilayah 
Sumatera dan Jawa-Bali.

Dalam kurun waktu 2009–2014 jumlah pengangguran terbuka di wilayah Papua cenderung berfluktuasi, 
dengan perkembangan terakhir pada Februari 2014 sebesar 74 ribu jiwa (Tabel. 11.54).

Tabel 11.54
Jumlah  Pengangguran Terbuka di Wilayah Papua (Ribu Jiwa)

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Papua Barat n.a 30 27 24 20 17 15 

Papua 111 60 59 122 57 51 59 

PAPUA 111 91 87 145 77 67 74 

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan: Tahun 2004-2013 Keadaan Agustus, Tahun 2014 Keadaan Februari

Persentase kemiskinan di wilayah Papua dalam kurun waktu empat tahun terakhir (tahun 2009-
2014) menunjukkan tren menurun, namun masih merupakan wilayah dengan persentase kemiskinan 
tertinggi di Indonesia. Persentase kemiskinan di Provinsi Papua sebesar 30,5 persen, sementara di 
Provinsi Papua Barat sebesar 27,1 persen (Tabel 11.55).
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Tabel 11.55
Persentase Kemiskinan di Wilayah Papua

Tahun 2004, 2009-2014

Provinsi 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Papua Barat - 35.71 34.88 28.53 27.04 27.14 27.13

Papua 38.69 37.53 36.80 31.24 30.66 31.52 30.05

Indonesia 16.66 14.15 13.33 12.36 11.66 11.46 11.25

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan: * Tahun 2014 data bulan Maret

IPM wilayah Papua menunjukkan tren meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih jauh 
tertinggal di banding provinsi lain di Indonesia. IPM Provinsi Papua Barat sebesar 70,2 dengan 
ranking ke 29 dari 33 provinsi, dan IPM Provinsi Papua sebesar 65,9 dan menjadi ranking terakhir 
(ke 33) dari perbandingan IPM antar provinsi di Indonesia (Tabel 11.56).

Tabel 11.56
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Papua

Tahun 2004, 2010- 2012

Provinsi
IPM Peringkat

2004 2010 2011 2012 2004 2010 2011 2012

Papua Barat 63,66 69,2 69,6 70,2 30 29 29 29

Papua 60,92 64,9 65,4 65,9 32 33 33 33

INDONESIA 68,69 72,3 72,8 73,3 - - - -

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kerapatan jalan di wilayah Papua sebesar 0,03 km/km², lebih rendah dari kerapatan jalan tingkat 
nasional sebesar 0,2 km/km², dengan kerapatan jalan tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat 
sebesar 0,05 km/km². Kualitas jalan nasional tidak mantap di wilayah Papua cenderung tinggi dalam 
kurun waktu 5 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 total kapasitas terpasang unit 
pembangkit PLN di wilayah Papua mencapai 270,2 MW, dengan sebagian besar jenis pembangkit 
bersumber dari PLTD sebesar 266,2 MW (98,5 persen). Rasio elektrifikasi pada tahun 2011 di 
Provinsi Papua Barat mencapai 58,2 persen dan sebesar 29,2 persen di Provinsi Papua.

11.2 Mempercepat Pengembangan Kawasan Strategis

11.2.1 Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan KSN bidang ekonomi bertujuan untuk memacu pengembangan 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, diperlukan 
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konektivitas yang terintegrasi mulai dari antar sentra-sentra produksi bahan baku menuju pusat-
pusat pertumbuhan di KSN, hingga terkoneksi menuju koridor ekonomi wilayah sebagaimana telah 
ditetapkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 
KSN bidang ekonomi juga diharapkan mampu mencapai pertumbuhan tinggi melalui industri 
pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dalam skala besar dan berorientasi ekspor. Pada 
tahun 2014, terdapat 22 KSN di 19 provinsi yang sedang dikembangkan (Tabel 11.1.), yaitu: (1) 
13 KAPET di 13 provinsi; (2) 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 4 provinsi; dan (3) 5 Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di 2 provinsi.

Tabel 11.57
Daftar Lokasi KAPET, KEK, dan KPBPB

Tahun 2014

Kawasan Nama Lokasi

KAPET

1. Banda Aceh Darussalam DI Aceh

2. Khatulistiwa Kalimantan Barat

3. Sasamba Kalimantan Timur

4. Das Kakab Kalimantan Tengah

5. Batulicin Kalimantan Selatan

6. Manado Bitung Sulawesi Utara

7. Palapas Sulawesi Tengah

8. Pare-Pare Sulawesi Selatan

9. Bang Sejahtera Sulawesi Tenggara

10. Bima Nusa Tenggara Barat

11. Mbay Nusa Tenggara Timur

12. Seram Maluku

13. Biak Papua

KEK

1. Tanjung Lesung Banten

2. Sei Mangkel Sumatera Utara

3. Palu Sulawesi Tengah

4. Bitung Sulawesi Utara

KPBPB

1. Batam Kepulauan Riau

2. Bintan Kepulauan Riau

3. Karimun Kepulauan Riau

4. Tanjung Pinang Kepulauan Riau

5. Sabang DI Aceh

Sumber: PP No. 26/2008 Tentang RTR Wilayah Nasional, PP No. 26/2012 Tentang KEK Tanjung Lesung, PP No.29/2012 Tentang 
                KEK Sei Mangkei, PP No. 31/2014 Tentang KEK Palu, PP No. 32/2014 Tentang KEK Bitung.

11.2.2 Capaian

Pencapaian yang telah dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi hingga 
tahun 2014 diuraikan di bawah ini.
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Pencapaian pengembangan KAPET adalah (1) KAPET termasuk sebagai Kawasan Strategis 
Nasional (KSN) Bidang Ekonomi yang termuat di dalam PP No.26/2008 (2) Ditetapkannya 
rumusan reformulasi KAPET di 13 kawasan dalam bentuk RTR KSN KAPET agar lebih efektif dalam 
menjadikan pusat pertumbuhan baru di kawasan tertinggal (3) Diselenggarakannya serangkaian 
rapat koordinasi dan konsolidasi antar Badan Pengelola (BP) KAPET se-Indonesia untuk mendorong 
implementasi pengembangan antar kawasan dan penyelesaian revitalisasi pengelolaan KAPET; (4) 
Finalisasi  Raperpres Perubahan atas Keppres No.150/2000 Tentang KAPET; (5) Finalisasi Raperpres 
Tentang RTR KSN 13 KAPET; (6) Penyusunan Prioritas Program Pembangunan Kawasan Strategis 
Nasional (P2KSN) KAPET sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur 
Jangka Menengah (RPI2JM); (7) Terkonsolidasinya dukungan dan komitmen beberapa K/L dalam 
mendukung pengembangan KAPET; dan (8) Peningkatan kerja sama wilayah antar KAPET.

Pencapaian pengembangan KEK adalah: (1) Ditetapkannya UU No. 39/2009 Tentang Kawasan Ekonomi 
Khusus (2) Ditetapkannya PP 102/2011 Tentang penyelenggaraan KEK yang digubah menjadi PP 
100/2012 Tentang perubahan PP 102/2011 (3) Ditetapkannya 4 lokasi KEK yaitu KEK Tanjung Lesung 
(PP No. 26/2012 Tentang KEK Tanjung Lesung), KEK Sei Mangkei (PP No. 29/2012 Tentang KEK Sei 
Mangkei), KEK Palu (PP No. 31/2014 Tentang KEK Palu) dan KEK Bitung (PP No. 32/2014 Tentang 
KEK Bitung); (4) Tersusunnya kelembagaan Dewan Kawasan di KEK Sei Mangkei melalui Keppres No. 
40/2012 dan KEK Tanjung Lesung melalui Keppres No. 41/2012; (5) Dilimpahkannya kewenangan 
terkait Izin Prinsip dan Izin Usaha dari BKPM kepada Pengelola KEK Sei Mangkei melalui Perka BKPM 
No. 1/2014 dan Perka BKPM No. 2/2014; dan (6) Menindaklanjuti PP No. 29/2012 Tentang KEK 
Sei Mangkei, maka dibentuk dan ditetapkan Administrator KEK Sei Mangkei melalui SK Gubernur 
Sumatera Utara No. 188.44/74/KPTS/2014 dan SK Bupati Simalungun No. 188.45/1507/KPTS/2014.

Untuk pencapaian dalam pengembangan KPBPB adalah: (1) Tersusunnya PP No. 46/2007 Tentang 
Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No. 47/2007 Tentang Kawasan 
Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Peraturan Pemerintah No. 48/2007 Tentang 
Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun; (2) Ditetapkan KPBPB Sabang, 
Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam PP No. 26/2008; (2) 
Pencapaian realisasi Investasi di KPBPB Batam sebesar USD121,23 juta; (3) Diselesaikannya Norma 
Standar Prosedur Kriteria (NSPK) di Bidang Perhubungan dan Perdagangan di KPBPB Sabang; dan (4) 
Promosi investasi KPBPB Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang ke Rusia dan Tiongkok.

11.3 Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal

11.3.1 Kebijakan

Pembangunan daerah tertinggal merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam rangka 
mengurangi kesenjangan antarwilayah. Program dan kegiatan yang dilakukan untuk memberi 
rasa berkeadilan kepada masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, 
infrastruktur pendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi, serta penciptaan rasa aman dan damai. 

Arah kebijakan 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.
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Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal adalah 
mengembangkan perekonomian lokal di daerah tertinggal, penguatan kelembagaan masyarakat 
dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya 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.

Sasaran pembangunan Daerah Tertinggal pada RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut: (1) 
Meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal minimal 7,1  persen pada tahun 
2014; (2) Mengurangi persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14,2 persen pada 
tahun 2014; (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan 
oleh peningkatan IPM menjadi 72,2 pada tahun 2014; dan (4) Pengentasan daerah tertinggal 
sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.

11.3.2 Capaian

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terentaskan daerah tertinggal sebanyak 120 
kabupaten, pada periode RPJMN tahun 2004-2009 ditetapkan 199 kabupaten yang masuk kedalam 
kategori daerah tertinggal, dan selama periode 2004-2009 tersebut telah terdapat 50 kabupten 
tertinggal yang terentaskan, namun dalam periode tersebut terdapat 34 Daerah Otonom Baru 
(DOB) yang masuk menjadi daerah tertinggal, sehingga pada RPJMN 2010-2014 terdapat 183 daerah 
tertinggal. Pada periode RPJMN 2010-2014 telah terdapat 70 kabupaten tertinggal yang berpotensi 
untuk dapat terentaskan di tahun 2014  ini, jumlah ini telah melebihi target yang telah ditetapkan 
yakni sebanyak 50 kabupaten. Capaian laju pertumbuhan ekonomi sebanyak 61 kabupaten telah 
melebihi target 7,1 persen di tahun 2014. Untuk target sasaran pengurangan kemiskinan, sebanyak 
60 kabupaten tertinggal telah berada dibawah 14,2 persen yang merupakan target dari RPJMN 
2010-2014. Sedangkan untuk IPM sebanyak 13 Kabupaten telah berada diatas target RPJMN 2010-
2014 yaitu 72,2 persen.
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Kotak 11.1 Perkembangan Daerah Tertinggal

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah terentaskan daerah tertinggal sebanyak 120 
kabupaten, pada periode RPJMN tahun 2004-2009 ditetapkan 199 kabupaten dengan kategori 
daerah tertinggal, dan pada akhir periode RPJMN 2004-2009 hanya 50 kabupten tertinggal yang 
terentaskan, namun dalam periode tersebut terdapat 34 Daerah Otonom Baru (DOB) yang masuk 
menjadi daerah tertinggal, sehingga pada RPJMN 2010-2014 terdapat 183 daerah tertinggal. 
Pada periode RPJMN 2010-2014 telah terdapat 70 kabupaten tertinggal yang berpotensi untuk 
dapat terentaskan di tahun 2014  ini, jumlah ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yakni 
sebanyak 50 kabupaten.

Sumber: KPDT, 2014

Dalam periode tahun 2004-2009 telah dilakukan: (1) Penyusunan Strategi Nasional Percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal (stranas PPDT) dan Rencana Aksi Nasional Percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT); (2) Pembangunan jalan poros/penghubung di 
kawasan permukiman transmigrasi sepanjang 1.889 km; (3) Pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) sejumlah 20.138 unit yang tersebar di kabupaten tertinggal/perbatasan di 24 
provinsi; (4) Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dengan daya terpasang 
2325 KW sejumlah 31 unit yang tersebar di 7 kabupaten; (5) Pembangunan gardu 46.238 KVA dan 
pemasangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 
3.155,5 Kilo meter Sirkuit (KMS), (6) Penyediaan air bersih di 7 kabupaten tertinggal/perbatasan; (7) 
Penyusunan profil daerah tertinggal di 15 kabupaten; (8) Pengadaan bus perintis sebanyak 399 unit 
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yang melayani 290 trayek perintis, rehabilitasi kapal penyeberangan perintis 13 unit, pembangunan 
kapal penyeberangan perintis baru/lanjutan sebanyak 35 unit, dan pengoperasian lintas perintis 
sebanyak 209 lintas; serta pengoperasian angkutan laut perintis dan perintis penerbangan; (9) 
Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (pada tahun 2007 terbangun di 
2.289 desa tertinggal dan tahun 2008 terbangun di 2.060 desa tertinggal); (10) Pembangunan 6.202 
unit model tersebar pada tahun 2007 dan 19 unit model terpusat untuk 163 desa sasaran serta pada 
tahun 2008 terbangun 17.409 unit model tersebar dan 53 unit model terpusat dengan sebaran di 
409 desa sasaran, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di 7 desa sasaran dan pada 
tahun 2008 terbangun 26 unit (650 Kw) yang tersebar di 26 desa sasaran, (11) Pembangunan  54 
UPT di Kawasan Tertinggal untuk mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Disamping itu, Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) 
dilaksanakan juga di 51 kabupaten yang mencakup 217 kecamatan, dengan hasil yang dicapai 
sebagai berikut: (1) Terbentuknya kelembagaan proses perencanaan partisipatif dari tingkat desa 
hingga kabupaten; (2) Terbentuknya kerja sama antardesa dan kecamatan dalam merencanakan 
pembangunan terpadu secara partisipatif; (2) Terjadinya sinergi antara perencanaan masyarakat dan 
perencanaan reguler melalui forum-forum Musrenbang tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten; 
(4) Terbentuknya tim perencana, tim pelaksana, dan tim pemantau kegiatan pembangunan di 
tingkat desa dan kecamatan; (5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 
swadana dan swadaya.

Dalam periode tahun 2010-2014, pembangunan daerah tertinggal telah dilaksanakan melalui 
pembangunan sarana dan prasarana di 26 kawasan transmigrasi antara lain pembangunan jalan 
penghubung/poros/desa sepanjang 1.079,7 km, penempatan transmigran sebanyak 28.687  
kepala keluarga (KK), penyediaan lahan seluas 481.625 ha, pengembangan usaha ekonomi di 404 
permukiman, serta jumlah transmigrasi yang mendapat bantuan pangan untuk 161.151 KK, layanan 
kesehatan, pendidikan, sosial budaya pada 790 Unit Permukiman Transmigrasi.

Dalam rangka membangun kawasan secara terpadu, kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan 
Terpadu atau yang lebih dikenal dengan istilah Bedah Desa dilakukan di 40 kabupaten tahun 2012 
dan tahun 2013 di 51 kabupaten. Tahun 2012, dilakukan juga Pengembangan Produk Unggulan 
Kabupaten (Prukab) di 63 kabupaten dan tahun 2013 di 68 kabupaten. Jumlah anggota kelompok 
masyarakat yang difasilitasi dan diberdayakan berjumlah 13.020 KK yang bergerak di bidang 
perikanan dan kelautan, pertanian, dan kehutanan. Tenaga kerja yang terlibat dalam Prukab ada 
52.080 orang.
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Kotak 11.2 Penciptaan Lapangan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan melalui 
Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (Prukab)

Program Prukab adalah salah satu program untuk mengembangkan produk unggulan kabupaten 
untuk mendorong  pemerintah kabupaten bisa lebih fokus , selain menghasilkan cikal bakal pusat 
pertumbuhan ekonomi baru. Program Prukab dijalankan melalui pola kemitraan antara masyarakat, 
swasta, dan pemerintah (Public, Private, People Partnership /P4). Dengan pola ini, kerjasama telah 
dilakukan diantaranya dengan PT. Berdikari, PT Sorottama Dharma Kalparika, PT. Ocean Mitramas 
dan PT Bandar Laut Nusantara Jaya serta dengan sejumlah Perguruan Tinggi, baik PTN maupun 
PTS.

Pengalaman Program Prukab di Kabupaten Dompu: 

Pada tahun 2010 lahan jagung di Kabupaten Dompu hanya 5000 ha, selanjutnya selama tiga tahun 
yaitu sejak tahun 2011, melalui program Prukab, telah ditanam 38.000 ha, dengan produksi 6 ton 
per ha panen yang didapat sebanyak 228 ribu ton, dengan harga dasar Rp.2 ribu per kg, maka 
uang yang beredar di petani sebesar Rp.456 miliar belum termasuk produk turunannya. Hal ini 
mendukung Pemerintah Kabupaten Dompu berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 3 persen.

  

Kondisi sebelum:
Lahan terlantar tahun 2010

Sumber: KPDT, 2014

Kondisi sesudah:
Lahan sudah ditanami jagung

Lahan sesudah:
Panen jagung

Melalui produk unggulan kabupaten, beberapa daerah tertinggal telah memiliki produk unggulan 
sebagai modal dalam pengembangan ekonomi lokal. Produk unggulan tersebut terdapat di bidang 
perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan sebagainya. Produk 
unggulan tersebut merupakan produk dan komoditas yang dianggap mampu untuk meningkatkan 
aktivitas ekonomi masyarakat terutama di perdesaaan. Beberapa komoditas tersebar di daerah 
tertinggal sebagaimana diperlihatkan dalam peta di bawah ini:
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Gambar 11.3
Peta Sebaran Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal

Sumber : KPDT, 2014

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 (KUMKM) 
sampai dengan Juni tahun 2013 antara lain: (1) Pengembangan ekonomi produktif melalui layanan 
koperasi berbasis energi baru terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH) sebanyak 
3 koperasi pada tahun 2012 dan 9 koperasi pada tahun 2013; dan (2) Pemberdayaan koperasi di 
Papua dan Papua Barat melalui penguatan kapasitas produksi dibidang pengolahan kakao dan pala.

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 5.367KK.

Pada aspek infrastruktur, telah dibangun infrastruktur transportasi diantaranya berupa preservasi 
jalan nasional sepanjang 36.189 km dan jembatan sepanjang 277.470,9 m, peningkatan kapasitas 
jalan (pelebaran) sepanjang 5.008,2 km dan jembatan sepanjang 9.356,8 m, pembangunan 
terminal  penumpang yang tersebar di 10 lokasi; pembangunan 62 unit dermaga penyeberangan; 
pembangunan 20 unit dermaga sungai (baru dan lanjutan), dan pengadaan 13 unit kapal 
penyeberangan perintis, penambahan trayek-trayek pelayaran perintis menjadi 80 trayek dan 
pembangunan kapal perintis menjadi 36 unit, serta pelayanan transportasi udara perintis 138 rute 
penerbangan.
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Kotak 11.3 Bangkit dengan Industri Tuna dan Cakalang

Ikan tuna merupakan salah satu produk unggulan dari 
Kabupaten Flores Timur, Ekspor ikan tuna dari Kabupaten 
Flores Timur mampu menembus pasar Internasional, 
diantaranya: Honolulu, Amerika Serikat, Jepang, dan 
beberapa negara Eropa. Ekspor ikan jenis tuna ini juga 
sudah dalam bentuk ikan beku yang sudah melalui proses 
pengemasan sesuai standar yang diinginkan.

Selama ini produk-produk perikanan asal Flores Timur 
ditangkap dengan cara pole and line dan hand-line dan 
telah mendapat pengakuan di tingkat internasional karena 
ramah lingkungan. Alat tangkap pole and line dan hand-line 
merupakan alat penangkap ikan yang sangat selektif karena 

hanya menangkap jenis ikan yang ditargetkan, yakni tuna dan cakalang sehingga keberlanjutan bisa 
terjaga.

Ketua Kelompok Nelayan OPEL Yakobus Kleden mengatakan bantuan prukab berupa kapal 30 
GT bernama KM Bahtera Prukab kepada kelompok nelayan OPEL di Desa Lowelere, Kecamatan 
Larantuka, Flores Timur digunakan untuk menangkap ikan tuna sehingga mereka tidak kesulitan 
dalam meningkatkan pendapatan. Terlebih ada dukungan dari perusahaan mitra PT Primo Indo Ikan 
dalam mengembangkan usaha. 

“Ikan tuna di tingkat nelayan biasanya dihargai Rp.32 ribu per kg. Nelayan bisa mendapatkan 1 ton 
per satu kali trip, bila dikalkulasi biasanya nelayan mendapatkan keuntungan Rp.3 juta-Rp.5 juta 
per bulan,” ujar Yakobus. Menurut rencana, katanya, hasil pengelolaan kapal ini 65persennya akan 
diperuntukkan bagi nelayan OPEL yang melaut, sisanya 5 persen untuk simpanan nelayan, dan 30 
persennya dikelola untuk kelompok OPEL. “Kami mengucapkan syukur atas bantuan Pemerintah ini. 
Kami akan kembangkan menjadi unit-unit usaha dan kemasyarakatan. Mudah-mudahan bantuan 
seperti ini bisa dinikmati oleh kelompok lainnya,” papar Yakob.

Sumber: Media Indonesia, 2013

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui Program USO (Universal Service Obligation), 
pada tahun 2014 terdiri dari penyediaan jasa akses telekomunikasi di 33.184, Pusat Layanan Internet 
Kecamatan (PLIK) di 5.956 desa ibukota kecamatan atau melebihi dari target 5.748 desa; (2) Layanan 
broadband di 346 kab/kota (69,6 persen dari total kab/kota). 

Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan 
pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan pemberian tunjangan khusus bagi 53.954 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.
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Peningkatan Afirmasi DAK kepada Daerah Tertinggal. Sebelum adanya keberpihakan terhadap DAK 
Daerah Tertinggal Relatif kecil, tahun 2010 rata-rata DAK sebesar  Rp.44 miliar, tahun  2011 sebesar 
Rp.57 miliar, dan tahun 2012 sebesar  Rp.57 miliar. Setelah keberpihakan DAK Daerah Tertinggal 
Tahun 2013 meningkat menjadi Rp.81 miliar dan pada tahun 2014 menjadi sekitar Rp.86 miliar.

Gambar 11.4
Rata-rata DAK Daerah Tertinggal

Tahun 2010-2014

Grafik Rata-Rata DAK per Daerah Tertinggal
Tahun 2010-2014

 
 Sumber : Diolah dari, Kementerian Keuangan, 2013

11.4 Mengembangkan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

Pada tingkat nasional, pembangunan daerah masih dihadapkan pada permasalahan kesenjangan 
antarwilayah yang dapat terlihat pada: (1) Antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, (2) Antara wilayah 
barat (KBI) dan timur Indonesia (KTI), 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. Salah satu indikator yang 



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 XI-41

menggambarkan kesenjangan antara pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota, dengan wilayah 
perdesaan adalah pendapatan per kapita di kota dan desa. Permasalahan utama tersebut dapat 
dilihat dari daya beli penduduk di desa dibandingkan kota. Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa 
tingkat pengeluaran per kapita penduduk per bulan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di 
perdesaan sebagaimana ditunjukkan lebih jelas dalam Gambar 11.5.

Gambar 11.5
Pengeluaran per Kapita per Bulan di Kota-Desa dan Rasio Pengeluaran

Kota terhadap Desa
Tahun 2010-2013

Sumber: Susenas (diolah)

11.4.1 Kebijakan

Kebijakan jangka menengah pada RPJMN 2010-2014 untuk pembangunan perkotaan dan perdesaan 
adalah: (1) Mengembangkan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai 
pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi 
pada kebutuhan penduduk kota; (2) Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan; meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta 
meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha 
dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan; 
dan (3) Meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah pusat pertumbuhan 
dengan wilayah produksi (hulu-hilir) (Gambar 11.6).
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Gambar 11.6
Strategi Kebijakan Pembangunan Perkotaan Dan Perdesaan

Sumber : RPJMN 2010-2014 Buku II Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang

11.4.2 Capaian

Pelaksanaan pembangunan perkotaan tahun 2004 – 2014 terbagi menjadi 2 periode RPJMN. Capaian 
kebijakan pembangunan selama periode tahun 2004-2009 adalah pengembangan perkotaan 
sebagai pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan 
perkotaan selama kurun waktu lima tahun tersebut, serta pendalaman terhadap penyelesaian 
berbagai isu strategis dalam pembangunan perkotaan, maka terdapat perubahan arah kebijakan 
pembangunan perkotaan pada periode tahun 2010–2014 yang merujuk kepada perbedaan tipologi 
perkotaan sebagaimana diarahkan dalam RPJPN. Terdapat sepuluh strategi pembangunan perkotaan 
yang dikelompokkan kedalam tiga prioritas pembangunan, yaitu: (1) Penyusunan kebijakan 
pembangunan perkotaan; (2) Penguatan kelembagaan dan  kerjasama; (3) Peningkatan pelayanan 
publik di perkotaan. 

Capaian kebijakan dan prioritas pembangunan perkotaan yang telah ditetapkan di atas, maka 
dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, didapatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan 
perkotaan, antara lain: (1) Tersusunnya rancangan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan 
Nasional (KSPPN); (2) Tersusunnya RTR Kawasan Metropolitan Mebidang (Medan-Binjai-Deli-
Serdang) Tahap II dan Kawasan Metropolitan Palembang Tahap II, dan terbitnya Perpres No. 
54/2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; (3) Tersusunnya Raperpres RTR 
Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung; (4) Tersusunnya Raperpres RTR Kawasan Metropolitan 
Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur); Draft Permendagri Tentang Pedoman 
Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (5) Terlaksananya penyempurnaan materi dan penetapan 
Perpres Tentang RTR Kawasan Metropolitan Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) 
dan Cekungan Bandung; (6) Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2009 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Kawasan Perkotaan; (7) Terbitnya Permendagri No. 9/2009 Tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman di Daerah; (8) 
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Terbitnya Permendagri No. 69/2008 Tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan Permendagri 
No. 1/2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; (9) Tersusunnya Permen PU No. 
05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan; (10) Tersusunnya Rapermen PU Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembinaan dan 
Pengembangan Perkotaan; (11) Terlaksananya pembangunan 6 tempat pembuangan akhir (TPA) 
regional yang melayani 17 kab/kota; (12) Terlaksananya pengembangan sistem drainase kota besar/
metropolitan dan drainase primer perkotaan di 10 kab/kota dan ditindaklanjuti dengan fasilitasi 
pembangunan prasarana sanitasi di 9 kab/kota; (13) Terlaksananya pemberian dukungan sarana 
dan prasarana ruang terbuka hijau (RTH) di 41 kawasan permukiman; (14) Terlaksananya pemberian 
dukungan sarana dan prasarana pada 31 kawasan yang direvitalisasi.

Sementara itu, hasil pelaksanaan pembangunan perkotaan sampai dengan pertengahan tahun 
2014, yaitu: (1) Tersusunnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) sebagai instrumen monitoring 
dan evaluasi pembangunan perkotaan; (2) Terlaksananya peningkatan kualitas pengembangan 
perkotaan dan kapasitas kelembagaannya pada  kota pustaka, rawan bencana dan pemenang PKPD 
(Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah) di 9 kota; (3) Terlaksananya pembinaan teknis pelaksanaan 
pengembangan perkotaan dan kapasitas lembaganya di 15 kota (dalam KSN Perkotaan); (4) 
Terlaksananya peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail 
pengembangan RTH dan percontohan RTH di 110 kab/kota; (5) Tersusunnya 3 Raperpres, 3 Draft 
Pedoman, 1 Pedoman yang diamanatkan oleh UU No. 26/2007; (6) Tersusunnya RUU Perkotaan ; 
(7) Tersusunnya RPP Tentang pedoman SPP; (8) Terlaksananya terfasilitasi untuk penyusunan Perda 
terkait RTH di Kawasan Perkotaan di 10 kab/kota; (9) Terlaksananya revitalisasi 4 Badan Kerjasama 
Kawasan Metropolitan yang sudah terbentuk; (10) Terlaksananya fasilitasi terhadap Pemerintah 
Daerah dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) di 10 kota besar/metropolitan; (11) Terlaksananya pembentukan Pokja Sanitasi perkotaan 
di 100 kab/kota; (12) Terlaksananya fasilitasi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki 
lima (PKL) serta peremajaan kawasan kumuh perkotaan di 17 kab/kota; (13) Terlaksananya fasilitasi  
kerjasama Sister City di 12 kab/kota; (14) Terlaksananya fasilitasi terhadap 20 kab/kota di 5 provinsi 
dalam penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP; (15) Terlaksananya 
identifikasi, fasilitasi dan sosialisasi terkait DAK Perkotaan di 17 kab/kota.

Kondisi pembangunan perdesaan semakin membaik salah satunya dapat dilihat dari pengurangan 
persentase angka pengangguran dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2012. Dalam kurun 
waktu tersebut, persentase angka pengangguran di desa turun dari 9,4 persen menjadi 4,9 persen.
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Gambar 11.7
Persentase Angka Pengangguran 

di Desa dan Kota 
Tahun 2005-2012

Gambar 11.8
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

di Desa dan Kota 
Tahun 2009-2012

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Desa 9,1 8,4 6,8 6,5 5,8 5,5 5,0 4,7
Kota 14,2 12,9 12,4 10,9 10,7 9,4 8,2 7,7
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Sumber : Sakernas, 2012 (diolah) Sumber : Susenas, 2012 (diolah)

Kualitas penduduk di perdesaan mengalami peningkatan di beberapa aspek. Kualitas kesehatan 
penduduk di desa membaik, dengan jumlah penderita gizi buruk menurun dari 24.958 jiwa (2008) 
menjadi 22.022 jiwa (2010), angka kesakitan usia produktif menurun dari dari 7,9 persen (2008) 
menjadi 6,6 persen (2010). Pencapaian kualitas penduduk perdesaan yang semakin membaik 
tersebut belum berimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan berkualitas di perdesaan. 

Pembangunan infrastruktur mengalami beberapa peningkatan diantaranya dengan meluasnya 
keberadaan jalan aspal meningkat dari 55,8 persen (2008) menjadi 61,4 persen (2010), peningkatan 
rasio Desa berlistrik hingga 2011 mencapai 96,0 persen dengan kecenderungan yang akan terus 
meningkat hingga 96,9 persen pada 2014. Rumah tangga pengguna listrik PLN juga meningkat dari 
94,0 persen (2003) menjadi 94,9 persen (2008), dan meningkatnya penggunaan sanitasi/air bersih 
serta jamban dari 52,3 persen (2008) menjadi 60,6 persen (tahun 2010) dari total keseluruhan 
rumah tangga di desa. Keberadaan fasilitas kantor pos meningkat dari 11,6 persen (2008) menjadi 
11,9 persen (2010), telepon umum meningkat dari 1,8 persen (2008) menjadi 4,7 persen (2010). 

Capaian lain dari pembangunan perdesaan adalah pengesahan UU No. 6/2014 Tentang Desa 
yang memberikan penguatan kapasitas kelembagaan desa dan keberdayaan masyarakat desa 
dalam mengakomodasi pembangunan desa. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa (RUU 
Desa) yang sudah dimulai sejak tahun 2008 dan masuk dalam Prolegnas 2010 dan 2011 berhasil 
disahkan pada akhir tahun 2014 menjadi UU No. 6/2014 Tentang Desa. Dengan diberlakukannya UU 
6/2014 Tentang Desa, maka terdapat potensi lebih besar untuk desa dalam kesatuan kewenangan, 
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di desa berdasarkan asas Rekognisi 
dan Subsidiaritas. Untuk mendukung pengimplementasian UU No.6/2014 Tentang Desa ini, sudah 
disusun juga Peraturan Pemerintah turunan UU Desa yaitu PP No. 43/2014 Tentang Pelaksanaan UU 
Desa dan sedang disusun RPP Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang menjadi acuan 
pengimplementasian UU Desa.
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Selain itu hasil pelaksanaan pembangunan perdesaan sampai dengan pertengahan tahun 2014 
adalah: (1) Penguatan kapasitas peran desa dan tata kelola pemerintah desa melalui pelaksanaan 
pelatihan pelayanan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan di 15 kabupaten di 9 provinsi; 
(2) Peningkatan kualitas SDM desa dengan pelaksanaan fasilitasi dalam pendataan potensi desa 
melalui pendataan dan pendayagunaan profil/kelurahan dan penyelenggaraan lomba desa/
kelurahan di 468 kab/kota di 33 provinsi; (3) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 
melalui Pelaksanaan penerapan dan penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) inti pada tahun 2014 di 5.250  kecamatan, PNPM MP perbatasan di 
85 kecamatan di 15 kabupaten di 4 provinsi, dan PNPM MP Integrasi SP-SPPN di 85 kabupaten di 30 
provinsi, dan PNPM Respek Pertanian di 43 kecamatan; (4) Peningkatan ekonomi perdesaan melalui 
fasilitasi ekonomi perdesaan masyarakat tertinggal di 33 provinsi dalam usaha ekonomi masyarakat 
tertinggal serta peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Masyarakat dan Simpan Pinjam Perempuan 
(SPP) kepada 557.589 kelompok masyarakat; (5) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan 
prasarana desa dengan pembangunan infrastruktur ekonomi, yaitu jalan perdesaan (termasuk 
jalan produksi pertanian dan pembukaan jalan baru) sepanjang 84,5 ribu kilometer, sarana irigasi 
sepanjang 15,8 ribu kilometer, pasar desa sebanyak 4.070 unit, sarana air bersih sebanyak 62.867 
unit, listrik desa (PLTMH/PLTD/PLTS) sebanyak 6.906 unit, dan pondok bersalin desa (Polindes) 
sebanyak 16.193 unit, serta tersusunnya Rencana Tata Ruang Desa di 5 kabupaten, (6) Peningkatan 
ketahanan pangan masyarakat perdesaan melalui pemberian stimulan kepada kelompok 
masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) di 20 kabupaten di 33 provinsi; 
(7) Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan SDA-LH dengan: (a) pemanfaatan jarak pagar dan 
biogas untuk mendukung desa mandiri energi di 61 desa; (b) Pelaksanaan mitigasi lingkungan di 
27 permukiman transmigrasi dan 6 kawasan transmigrasi di daerah tertinggal/perbatasan; dan (c) 
Pelaksanaan fasilitasi penempatan transmigrasi tahun 2010 hingga tahun 2014 mencapai sekitar 
24.825 KK di daerah tertinggal/perbatasan.

Capaian pengembangan ekonomi lokal dan daerah dalam upaya meningkatkan keterkaitan kota 
dan desa adalah: (1) Telah ditetapkannya peraturan perundang-undangan mencakup: (a) UU No. 
29/2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 15/1997 Tentang Ketransmigrasian dan PP No. 3/2014 
Tentang Pelaksanaan UU tentang Ketransmigrasian, (b) Keputusan Menteri Pertanian No. 467/Kpts/
OT.160/8/2006 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan, (c) 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2010 Tentang Minapolitan, dan (d) 
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500/2390/V/Bangda tanggal 27 November 2008 Tentang 
Pedoman Umum Pengembangan Kelembagaan FPED; (2) Pengembangan pusat pertumbuhan 
melalui pengembangan 48 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di lokasi transmigrasi, pengembangan 
452 kawasan agropolitan dan minapolitan; serta (3) Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
di 491 provinsi/ kabupaten/kota dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 
Elektronik (SPIPISE) di 199 provinsi/kabupaten/kota.

11.5 Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang

11.5.1 Kebijakan

Arah kebijakan Bidang Tata Ruang dalam RPJMN 2010-2014 adalah mewujudkan penyelenggaraan 
penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, 
mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan 
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pembangunan; dengan strategi: (1) Mempercepat penyusunan dan pengesahan Rencana Tata Ruang 
dan peraturan perundangan pelaksanaan sebagai amanat UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang; 
(2) Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 
(3) Meningkatkan sosialisasi dan advokasi peraturan perundangan tata ruang dan Norma Standar 
Pedoman Kriteria (NSPK) Penataan Ruang kepada pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan 
daerah; (4) Mempercepat penyelesaian sistem informasi penataan ruang terpadu, peta dasar dan 
tematik; (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas 
SDM dan koordinasi antarsektor dan wilayah; (6) Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan 
penataan ruang termasuk melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

11.5.2 Capaian

Capaian penting dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Tata Ruang antara lain: (1) Telah 
ditetapkan enam Perpres RTR Pulau yaitu RTR Pulau Sumatera, RTR Pulau Jawa-Bali, RTR Pulau 
Kalimantan, RTR Pulau Sulawesi, RTR Kepulauan Nusa Tenggara, dan RTR Pulau Papua; (2) Telah 
ditetapkan enam Perpres RTR KSN yaitu RTR Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur), RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar 
dan Tabanan (Sarbagita), RTR Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar 
(Mamminasata), RTR Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro), dan 
RTR Kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK), dan RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya; dan 
(3) Telah ditetapkan 25 Perda RTRW Provinsi, 302 Perda RTRW Kabupaten dan 77 Perda RTRW Kota 
yang disusun dengan merujuk pada UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang dan PP No. 26/2008 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
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Tabel 11.58
Capaian Penetapan Peraturan Turunan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

No Peraturan Peraturan yang Telah Ditetapkan
1 PP PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(RTRWN) 
PP No. 15/2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
PP No. 68/2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat 
dalam Penataan Ruang
PP No. 8/2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

2 Perpres RTR Pulau/
Kepulauan

Perpres No. 88/2011 Tentang RTR Pulau Sulawesi 
Perpres No 3/2012 Tentang RTR Pulau Kalimantan 
Perpres No 13/2012 Tentang RTR Pulau Sumatera 
Perpres No 23/2012 Tentang RTR Pulau Jawa-Bali
Perpres No. 56/2014 Tentang RTR Kepualuan Nusa Tenggara
Perpres No. 57/2014 Tentang RTR Pulau Papua

3 Perpres RTR KSN Perpres No 45/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan 
Sarbagita 
Perpres No 55/2011 Tentang RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata 
Perpres No 62/2011 Tentang RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro 
Perpres No 87/2011 Tentang RTR Kawasan BBK
Perpres No 54/2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan 
Jabodetabekpunjur
Perpres No. 58/2014 Tentang RTR Kawasan Borobudur dan sekitarnya

4 Perda RTRW Provinsi 25 provinsi yang telah ditetapkan Perda dari 34 provinsi (73 persen) 

5 Perda RTRW 
Kabupaten

302 kabupaten yang telah ditetapkan menjadi Perda dari 398 
kabupaten (75.4 persen)

6 Perda RTRW Kota 77 kota yang telah ditetapkan Perda dari 93 kota (82.8 persen)

Sumber : Bappenas, diolah dari data kementerian PU, 2014

Tabel 11.59
Capaian Kinerja Bidang Tata Ruang 

Tahun 2008-2014

No Indikator Kinerja Satuan 
(akumulatif)

             Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah PP yang diamanatkan 
UU 26/2007

PP 1 1 3 3 3 4 4

2 Jumlah Perpres RTR Pulau/
Kepulauan

Perpres 
RTR Pulau/
Kepulauan

1 4 4 4

3 RTR KSN Perpres KSN 1 1 1 5 5 5 5

4 Perda RTRW Provinsi Perda RTRWP 2 7 10 14 18 25

5 Perda RTRW Kabupaten Perda RTRWK 7 7 14 45 202 256 302

6 Perda RTRW Kota Perda RTRWK 1 4 20 56 70 77

Sumber : Bappenas, diolah dari data kementerian PU, 2014
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11.6  Membangun Kawasan Perbatasan sebagai Halaman
          Depan Negara

11.6.1 Kebijakan

Pembangunan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara dalam RPJMN 2010-2014 
merupakan bagian dari percepatan pembangunan daerah tertinggal, karena 27 kabupaten dari 38 
kab/kota perbatasan merupakan daerah tertinggal. Arah pengembangan kawasan perbatasan yang 
selama ini cenderung berorientasi ke dalam (inward looking), selanjutnya menjadi berorientasi ke 
luar (outward looking). 

Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan perbatasan 
sebagai halaman depan negara yang memiliki fungsi dan nilai strategis terhadap kedaulatan negara, 
pertahanan, dan keamanan, maka pengelolaan batas wilayah negara dan pengembangan kawasan 
perbatasan melalui upaya-upaya sebagai berikut: (1) Peningkatan diplomasi perbatasan dan 
menindaklanjuti hasil-hasil perundingan perbatasan; (2) Penyelesaian penetapan dan penegasan 
batas wilayah negara; (3) Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, penegakan hukum; (4) 
Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (5) Penguatan kapasitas kelembagaan.

11.6.2 Capaian

Capaian penting dalam rangka pengelolaan perbatasan negara, sepanjang tahun 2004-2009 telah 
ditetapkan UU No. 43/2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12/2010 Tentang Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan. Selanjutnya disusun instrumen berupa dokumen pengelolaan batas 
wilayah dan kawasan perbatasan yang 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, (3) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan yang penetapannya dilaksanakan setiap tahun, serta (4) Tahun 2014, sedang disusun 
Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2015-2019 berbasis 
Lokasi Prioritas (Lokpri). Dengan adanya instrumen tersebut, kelemahanan penanganan perbatasan 
negara secara ad-hoc, parsial, dan ego sektoral dapat diperbaiki. 

Dalam hal diplomasi batas wilayah negara (border diplomacy), momentum perundingan batas 
wilayah negara terus dipelihara dan tidak kurang 32 kali perundingan perbatasan di tingkat Tim 
Teknis dengan 7 negara telah dilaksanakan, yaitu 15 kali perundingan penetapan batas maritim 
dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Palau, dan 17 kali perundingan penegasan batas darat 
dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Capaian penting pada perundingan penetapan 
batas maritim, antara lain, Indonesia dan Malaysia yang berhasil menyepakati common point 
sebagai dasar penarikan garis batas laut wilayah dengan Malaysia di Segmen Laut China Selatan 
(perairan sekitar Tanjung Datu).

Hingga bulan Juni 2014, pertemuan teknis penetapan batas laut wilayah telah terselenggara dengan 
Singapura, pertemuan penjajakan untuk memulai pembahasan batas maritim dengan Thailand 
dan Timor-Leste, pertemuan trilateral pembahasan rencana submisi Landas Kontinen di Luar 200 
mil laut di wilayah Eauripik Rise dengan Papua Nugini dan Federated States of Micronesia, serta 
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tercapainya kesepakatan garis sementara batas ZEE dengan Filiphina di lima segmen (Provisional 
Exclusive Economic Zone Boundary Line). Persolan delimitasi batas maritim dengan Filiphina dengan 
jalur perundingan tanpa adanya gejolak dapat menjadi model bagi negara-negara kawasan yang 
memiliki sengketa batas teritorial serupa tanpa harus menimbulkan ketegangan. 

Indonesia juga mencatat sejumlah capaian dalam penegasan batas wilayah darat Indonesia 
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 segmen Dilumil-Memo. Indonesia 
juga 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 kedua negara.

Terkait dengan pengelolaan batas wilayah negara, capaian pembangunan antara lain: (1) Peta batas 
wilayah negara di darat, yaitu Peta Joint Mapping RI-PNG skala 1:50.000 sebanyak 27 nomor lembar 
peta (NLP) (100 persen tercapai) dan Peta Joint Mapping RI-Malaysia skala 1:50.000 sebanyak 27 NLP 
(60 persen tercapai); (2) Peta batas wilayah negara di laut, yaitu: Peta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 
skala 1:1.000.000 (100 persen tercapai), Peta Garis Pangkal skala 1:200.000 (100 persen tercapai), 
Peta NKRI skala 1:5.000.000 sebanyak 1 NLP, dan peta pulau sebanyak 114 pulau (91,2 persen 
tercapai); (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 pada tahun 2013 
CBDRF RI-RDTL sebanyak 80 pilar, dan RI-Malaysia sebanyak 35 pilar.

Hasil lain yang dicapai berupa pembangunan 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 (WP3WT) menghasilkan inventarisasi 184 SP terdiri dari 160 SP 
kecamatan pesisir, 4 SP pulau-pulau kecil, 12 SP kecamatan perbatasan dan 3 SP wilayah tertentu. 

Dalam upaya pengamanan wilayah dan penegakan hukum di wilayah perbatasan hingga Juni 2014 
dilaksanakan: (1) Pembangunan pos di wilayah perbatasan dan pulau terluar pada tahun 2013 
mencapai 14 pos, yaitu 11 pos perbatasan darat dan 3 pos di pulau terluar; (2) Penggelaran satuan 
TNI di pos-pos penjagaan; (3) Operasi bakti melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); 
(4) Pengamanan sumber daya kelautan melalui operasi mandiri, patroli terkoordinasi Ausindo dan 
Malindo (dengan Australia dan Malaysia). Selain itu, telah terbentuk 119 Kelompok Masyarakat 
Pengawas (Pokmaswas) sumber daya kelautan dan perikanan, pengoperasian 25 unit kapal 
pengawas, serta 64 speedboat pengawas. 

Dalam hal penguatan kelembagaan lintas batas negara, telah dilakukan peningkatan kualitas 
manajemen pengelolaan pos lintas batas (PLB) tradisional dan internasional serta 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 juga telah dibangun sebanyak 21 unit 
sarana prasarana perbatasan antarnegara di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Kupang, Maluku 
Tenggara Barat, Kep. Sangihe, Merauke, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Provinsi Papua, dan 42 
unit sarana dan prasarana perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar di 20 daerah.



BAB XI
Wilayah dan Tata Ruang

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XI-50

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil, upaya pendayagunaan 
potensi pulau-pulau kecil terus ditingkatkan. Pada awal tahun 2004, tercatat hanya 13 pulau-pulau 
kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar yang terkelola dengan baik. Pada tahun 2012, terjadi 
peningkatan menjadi 74 pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau terluar yang terkelola dengan 
baik. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan melalui kegiatan pemetaan potensi dan fasilitasi 
penyediaan infrastruktur. Pembangunan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil dilakukan untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung perbaikan kondisi sosial masyarakat 
pulau. Berdasar toponimi pulau, telah ditetapkan 13.466 nama pulau yang telah dilaporkan ke 
Konferensi PBB UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names).

Dalam hal mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang berlandaskan penataan ruang, 
capaian penting antara lain, telah dilaksanakan pengharmonisasian delapan Raperpres RTR 
KSN Perbatasan Negara di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu RTR KSN Perbatasan Negara di 
Kalimantan, RTR KSN Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RTR KSN Perbatasan 
Negara di Provinsi Maluku, RTR KSN Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat, RTR 
KSN Perbatasan Negara Provinsi Papua, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Aceh-Sumatera Utara, 
RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau-Kepulauan Riau, dan RTR Kawasan Perbatasan 
Negara di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah.

11.7 Mengurangi Risiko Bencana dan Mitigasi Bencana

11.7.1 Kebijakan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada upaya–upaya pengurangan 
risiko bencana yang diintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan nasional pada RPJMN 
2010 – 2014 mempunyai sasaran yang meliputi: (1) Terintegrasinya kebijakan pengurangan risiko 
bencana dalam sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional dan daerah; (2) Terlaksananya 
penanganan kedaruratan yang efektif, dan pemberian bantuan kemanusian di wilayah terkena 
dampak bencana alam dan kerusuhan sosial; serta (3) Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi 
serta pembangunan berkelanjutan yang berdimensi pengurangan risiko bencana di wilayah yang 
terkena dampak bencana alam.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang penanggulangan bencana/kawasan rawan bencana 
tersebut, maka kebijakan pembangunan nasional untuk penanggulangan bencana diarahkan 
kepada: (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 dilengkapi dengan peralatan dan logistik 
yang memadai; serta (5) Percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

11.7.2 Capaian

Pencapaian penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana pada kurun waktu 2004 
sampai dengan pertengahan tahun 2014, dalam kerangka sistem nasional penanggulangan bencana, 



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 XI-51

antara lain: (1) Regulasi dan kelembagaan, meliputi ditetapkannya UU No. 24/2007 Tentang 
Penanggulangan Bencana, yang dioperasionalkan melalui PP No. 21, 22, dan 23/2008, PP No. 8/2008 
Tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pembentukan 
BPBD di 34 provinsi dan 441 BPBD kab/kota dengan dukungan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 46 Tahun 2008. (2) Penanggulangan bencana yang menekankan upaya pengurangan risiko 
bencana dan kesiapsiagaan didukung dengan perencanaan yang berkualitas, dengan yang paling 
utama adalah terintegrasinya penanggulangan bencana dalam RPJMN 2010–2014 sebagai salah 
satu prioritas pembangunan nasional, kemudian Rencana Nasional Penanggulangan Bencana dan 
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Upaya penanggulangan bencana di Indonesia 
yang dilaksanakan secara menyeluruh dari mulai regulasi dan kelembagaan, sampai dengan 
pengintegrasiannya kedalam perencanaan pembangunan nasional telah mendapatkan apresiasi 
internasional dari lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012 melalui pemberian 
penghargaan Global Champion for Disaster Risk Reduction kepada Presiden RI.

Selanjutnya adalah capaian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 
diimplementasikan dalam program dan kegiatan pada tahapan pra bencana, penanganan 
darurat, dan pemulihan pascabencana, sebagai berikut: (1) Tahap pra bencana, merupakan upaya 
pencegahan dan kesiapsiagaan, antara lain: fasilitasi pemetaan risiko (risk map) bencana dan 
rencana penanggulangan bencana daerah di 33 provinsi dan 33 kab/kota, sosialisasi pengurangan 
risiko bencana dan membangun kesadaran pemerintah dan masyarakat melalui pelaksanaan 
bulan pengurangan risiko bencana setiap tahun di 33 kab/kota di 33 provinsi, fasilitasi penyusunan 
rencana kontinjensi pada tahun 2012 di 12 daerah dan 2013 di 10 daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat, 
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jayapura/Biak, Waingapu, Kalimantan Timur, Maluku, NTT, Banyuwangi, 
Padang, Sikka, Palembang, Mentawai, Majene, Halmahera Barat, Pariaman, dan Padang Pariaman), 
pembentukan desa tangguh bencana di 80 kab/kota, sertifikasi 10.000 orang relawan di seluruh 
Indonesia dan fasilitasi dan penguatan forum pengurangan risiko bencana (Forum PRB) di 15 lokasi 
(Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, Pariaman, Padang 
Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Banyumas, Cilacap, Magelang, dan Sikka), penyediaan kebutuhan 
logistik di kawasan rawan bencana, berupa penyediaan  logistik (buffer stock) untuk kesiapsiagaan 
kekeringan, banjir dan tanah longsor sebanyak 280.223 paket logistik di 33 provinsi; Penyediaan 
peralatan kebencanaan di 33 provinsi, berupa mobil toilet, perahu karet, tenda, kendaraan roda 
dua, alat komunikasi, mobil rescue, mobil tangki air, dan mobil dapur lapangan, Fasilitasi penguatan 
kelembagaan penanggulangan bencana di daerah melalui penyediaan gedung kantor, gudang dan 
pusdalops BPBD di 36 BPBD kab/kota; pelaksanaan Geladi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 
2012 di Palu Sulawesi Tengah yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan 
masyarakat; pada tahun 2013 geladi lapang dilaksanakan di 28 prov/kab/kota, Penyelenggaraan 
pertemuan tingkat menteri bidang pengurangan risiko bencana se Asia-Pasifik dengan kegiatan 
5th Asian Ministrial Conference for Disaster Risk Reduction (AMC-DRR) di Yogyakarta pada tanggal 
22-25 Oktober 2012, yang menghasilkan Yogyakarta Declaration; (2) Penanganan darurat, melalui 
pemberian bantuan tanggap darurat sebanyak 72.095 paket logistik di 33 provinsi dan 26 kab/
kota yang terkena bencana; dan (3) Pemulihan pascabencana, melalui pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi wilayah pascabencana di Aceh, Nias tahun 2004 dan pascagempa bumi Yogyakarta 
dan Jawa Tengah tahun 2006. Hingga tahun 2013, telah menyelesaikan pembangunan perumahan 
berbasis komunitas bagi korban erupsi Gunung Merapi dan banjir lahar dingin sebanyak 2.397 
unit,  di DI Yogyakarta 1.991 unit dan di Magelang, Jawa Tengah sebanyak 406 unit serta dukungan 
pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat di yang terkena dampak bencana.  
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Capaian pelaksanaan Masterplan PRB Tsunami yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 di lokasi 
pantai barat Pulau Sumatera dan pantai selatan Pulau Jawa, antara lain: pembangunan 1 pusat 
pengendali peringatan dini dan 7 unit sirine sederhana, yang terkoneksi dengan sistem peringatan 
dini nasional di BMKG, BNPB dan BPBD, dengan lokasi terpasang di 19 kab/kota di Pantai Barat 
Sumatera dan Pantai Selatan Pulau Jawa, penyusunan peta jalur evakuasi di 14 kab/kota di pantai 
barat Pulau Sumatera dan Pantai Selatan Pulau Jawa., pelatihan dan simulasi di 42 kab/kota, 
persiapan pembangunan 37 unit shelter, dan pembangunan Greenbelt Tsunami seluas 52.54 Ha di 
Provinsi Sumatera Barat dan 44 ha di Provinsi Bengkulu.

Kotak 11.4 Konsep Permukiman Lestari (Eco Settlement)
Rekompak di Yogyakarta

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) 
merupakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunung merapi yang 
berada di bawah Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam resettlement, 
REKOMPAK tidak hanya berhasil memperkenalkan ide eco-sttlement dalam artian permukiman 
lestari, pembangunan permukiman yang selaras dengan alam, namun juga proses berkelanjutan. 
Jika saat ini hasilnya belum sepenuhnya maksimal atau belum seperti yang diharapkan, namun 
sejauh prosesnya dilalui dengan benar, REKOMPAK meyakini bahwa proses ini akan menjamin 
keberlanjutan itu sendiri. Meskipun proyek ini belum berlangsung lama, tetapi melihat proses yang 
dilalui masyarakat, kita boleh berharap bahwa Huntap akan berkembang sebagai komunitas lestari. 
Contoh: Huntap Plosokerep Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Daerah 
Istimewa Yogyakarta (lihat foto).

  
         Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

Selain itu terdapat pencapaian lainnya, yaitu: (1) Tersedianya peta tematik kebencanaan antara lain: 
(a) Peta Multirawan Bencana Alam Provinsi Gorontalo, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara Skala 
1:250.000; (b) Peta Rawan Banjir Skala 1:50.000; (c) Peta Multirawan Bencana Alam Skala 1:25.000 
sebanyak 27 NLP; dan (d) Pada tahun 2013 akan dilaksanakan pemetaan tematik kebencanaan dan 
perubahan iklim sebanyak 2 NLP; (2) Penyediaan kerangka geodesi dan geodinamika sebagai  sarana 
dan prasarana sistem peringatan dini bencana gempa dan tsunami, dengan hasil yang dicapai antara 
lain: (a) Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika: (i) Pada tahun 2012 jumlah Titik Tinggi Geodesi 
(TTG) bertambah sebanyak 44 titik. Pada tahun 2012 juga telah dilaksanakan pengukuran GPS di 22 
TTG di Sulawesi Utara; (ii) Pada tahun 2012 telah selesai dilaksanakan pengukuran deformasi kerak 
bumi di 21 titik di Lampung dan Sulawesi Tenggara; (iii) Pada tahun 2012, dilakukan pengukuran 
gaya berat di Jakarta untuk membuat geoid Jakarta. Selain jaring kontrol gaya berat absolut dan 
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relatif, Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Kyoto University mengoperasikan 1 
unit stasiun Superconducting Gravimeter yang berlokasi di kantor BIG di Cibinong Jawa Barat. Alat 
tersebut dapat merekam perubahan nilai gaya berat bumi hingga nanogal. Alat tersebut merekam 
pasang surut bumi; (iv) Airborne Gravity.  Pada tahun 2012 dilakukan peluncuran perhitungan Geoid 
Sulawesi dari hasil pengukuran airborne gravity tersebut; (b) Jaring Stasiun Tetap GPS. Jaring stasiun 
tetap GPS (Indonesian Permanent GPS Station Network) adalah stasiun yang mengamati satelit GPS 
tiap hari (24 jam) secara terus menerus dan data dikirim setiap saat ke pusat pengolahan data 
secara online. Data stasiun tetap ini digunakan untuk pemeliharaan kerangka referensi geodetik 
nasional yang tunggal (single reference), Survei dan pemetaan, navigasi, dan transportasi serta 
mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami (Ina-TEWS); (c) Jaring Stasiun Pasang Surut. Seluruh 
stasiun pasang surut telah menggunakan sistim digital real time. Dengan sistim tersebut, data dari 
stasiun pasang surut langsung terkirim secara otomatis ke BIG. Data pasang surut digunakan untuk 
survei dan pemetaan, penelitian, studi iklim, kelautan, dan sebagai salah satu data pendukung 
Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).

11.8 Perkembangan Pelaksanaan MP3EI

11.8.1 Kebijakan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 telah 
diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2011, disertai dengan penetapan 
Perpres No.32/2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia. MP3EI merupakan salah satu langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara 
maju dan termasuk sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025, dan enam negara besar dunia 
pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. 
MP3EI menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer dengan RPJPN 2005-2025.

Tujuan penyusunan dokumen MP3EI tersebut adalah untuk mempercepat dan memperluas 
pembangunan ekonomi melalui percepatan investasi di delapan program utama yang meliputi: 
sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi 
dan pengembangan kawasan strategis nasional. 

Fokus dari delapan program utama tersebut meliputi 22 kegiatan yaitu: industri besi-baja, makanan-
minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa 
sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan,  food estate, pariwisata, telematika, batubara, alutsista, 
minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat 
Sunda.

Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) bukan business as 
usual,  melalui: pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, 
sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi 
regulasi, Pemerintah melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat 
pelaksanaan investasi di delapan program utama tersebut. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan 
oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. 
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Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, 
sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar K/L dan antara K/L dengan pemerintah daerah. Dalam 
pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi 
maupun distribusi.

Strategi pelaksanaan MP3EI  dilakukan  dengan mengintegrasikan tiga elemen utama yaitu : (1) 
Mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor 
Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali - Nusa Tenggara, dan Koridor Papua-Kepulauan Maluku. 
Pembangunan enam koridor ekonomi dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan 
di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi  khusus  (KEK)  
yang  berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam 
Gambar 11.9.

Gambar 11.9
Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia

  Sumber : MP3EI 2011-2025

(2) Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara 
internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan konektivitas nasional 
ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi 
(transaction cost) logistik. Hal ini akan dilakukan melalui: (i) Penguatan konektivitas intra dan 
antarpusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang 
inklusif dan berkeadilan; (ii) Penguatan konektivitas antarkoridor (pulau)  untuk memperlancar 
pengumpulan dan pendistribusian (collection and distribution) bahan baku, bahan setengah jadi dan 
produk akhir dari dan keluar koridor (pulau); dan (iii) Penguatan konektivitas internasional sebagai 
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pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antarnegara; (3) Mempercepat peningkatan 
kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor 
ekonomi. Komponen utama untuk mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK 
meliputi: (i) Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan 
terutama untuk yang terkait dengan pengembangan program utama; (ii) Meningkatkan kompetensi 
teknologi dan ketrampilan/ keahlian tenaga kerja; (iii) Meningkatkan kegiatan dan membangun 
pusat-pusat pengembangan R&D di pusat-pusat pertumbuhan (KEK dan Klaster Industri) di setiap 
koridor ekonomi melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi; dan (iv) 
Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan. 

Dalam rangka mengawal secara intensif pelaksanaan MP3EI, Pemerintah telah membentuk Komite 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang  diketuai oleh Presiden 
Republik Indonesia dengan wakil ketua oleh Wakil Presiden. Sementara itu, pelaksana harian diketuai 
oleh Menko Bidang Perekonomian dan wakil ketua I oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan wakil 
ketua II oleh Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN). Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugas 
KP3EI telah dibentuk Tim Kerja yang terdiri dari tiga Tim Kerja Lintas Sektor, yaitu Tim Kerja Regulasi, 
Tim Kerja Konektivitas, dan Tim Kerja SDM dan IPTEK, serta enam Tim Kerja Koridor Ekonomi, yaitu 
Tim Kerja KE Sumatera, Tim Kerja KE Jawa, Tim Kerja KE Kalimantan, Tim Kerja KE Sulawesi, Tim Kerja 
KE Bali-Nusa Tenggara, dan Tim Kerja KE Papua-Kepulauan Maluku.

11.8.2 Capaian

Kebutuhan Investasi Proyek Infrastruktur MP3EI

Hingga Mei 2014, capaian MP3EI menunjukkan komitmen untuk melakukan investasi periode 
2011-2025 pada sektor riil di seluruh koridor ekonomi mencapai 350 proyek dengan nilai investasi 
Rp.2.299,3 triliun (nilai investasi terbesar berasal dari swasta sebesar 62,2 persen). Nilai investasi di 
sektor infrastruktur untuk 1.048 proyek sebesar Rp. 2.338,2 triliun (nilai investasi terbesar berasal 
dari BUMN yaitu 43,0 persen). Perincian kebutuhan sumber pendanaan  investasi MP3EI di setiap 
koridor ekonomi dapat dilihat pada Tabel 11.60. Perincian kebutuhan investasi infrastruktur dalam 
rangka peningkatan konektivitas nasional disetiap sub sektor infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 
11.61.

Tabel 11.60
Kebutuhan Total Investasi MP3EI Sektor Riil di Setiap Koridor Ekonomi 

Tahun 2011-2025

Koridor Ekonomi Total 
Proyek

Validasi Investasi Sektor Riil (Rp. Miliar)
APBN BUMN Swasta Campuran TOTAL

Sumatera 52 0 31.587 179.674 246.937 458.198

Jawa 119 94.819 185.028 273.727 191.773 745.347

Kalimantan 66 0 28.790 271.733 9.742 310.265

Sulawesi 66 2.598 16.217 86.172 3.707 108.694

Bali-NT 31 416 30.893 200.652 11.491 243.452

Papua-Maluku 16 129 14.400 418.855 0 433.384

T O T A L 350 97.962 306.915 1.430.813 463.650 2.299.340

Sumber: Tim Kerja dan Sekretariat KP3EI, 2014
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Tabel 11.61
Kebutuhan Investasi Proyek Infrastruktur MP3EI di Setiap Sub Sektor Infrastruktur

Tahun 2011-2025

Koridor 
Ekonomi

Total 
Proyek

Validasi Investasi Infrastruktur (Rp. Miliar)

APBN BUMN Swasta Campuran TOTAL
Sumatera 295 70.894 516.626 107.012 144.205 837.487

Jawa 217 87.598 258.656 421.881 216.953 985.088

Kalimantan 136 30.340 43.888 90.048 61.790 226.066

Sulawesi 142 37.302 41.631 17.180 15.850 111.963

Bali-NT 119 48.333 19.520 6.897 47.728 122.478

Papua-Maluku 139 30.671 7.785 11.861 4.849 55.166

T O T A L 1.048 395.206 1.004.446 681.794 680.348 2.338.248

Sumber: Tim Kerja Konektivitas KP3EI, 2014

Realisasi Proyek-proyek MP3EI

Pelaksanaan proyek-proyek MP3EI (groundbreaking sejak 27 Mei 2011) menunjukkan perkembangan 
yang cukup menggembirakan. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya investasi proyek-proyek MP3EI, 
baik di sektor riil maupun infrastruktur yang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Pada periode 
2011-2014 terdapat 545 proyek yang telah melakukan groundbreaking dengan total investasi 
mencapai sekitar Rp.1.299,1 triliun, terdiri dari 223 proyek termasuk dalam investasi berbagai 
sektor riil dan 322 proyek-proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek investasi infrastruktur 
strategis MP3EI yang telah dilakukan groundbreaking tersebut tersebar di enam Koridor Ekonomi.

Ditinjau dari sumber pendanaan pada proyek-proyek infrastruktur strategis MP3EI yang telah 
dilakukan groundbreaking hingga Mei 2014, sebesar Rp.147,76 Triliun (37 persen) merupakan 
investasi BUMN, Rp.131,7 triliun (33 persen) merupakan investasi pemerintah, Rp.29,5 triliun (7 
persen) merupakan investasi swasta, dan Rp.90,4 triliun (23 persen)  merupakan investasi campuran. 
Investasi campuran adalah gabungan dana pemerintah dan swasta dengan skema Kerjasama 
Pemerintah Swasta (KPS), atau gabungan antara BUMN dengan swasta, maupun pemerintah dengan 
BUMN. Di samping itu, sumber pendanaan pada sektor riil MP3EI mencapai total Rp.441,2 triliun.

Tabel 11.62
Rincian Sebaran Proyek Sektor Riil MP3EI yang telah Groundbreaking

Tahun 2011-2014

Koridor Ekonomi Total 
Proyek

Realisasi Groundbreaking Sektor Riil 2014
(Rp. Miliar)

APBN BUMN Swasta Campuran TOTAL

Sumatera 24 0 14.841 12.085 50.600 77.526

Jawa 67 0 13.295 65.339 0 78.634

Kalimantan 47 0 16.442 99.193 4.500 120.135

Sulawesi 26 563 8.643 32.292 5.879 47.377

Bali-NT 5 0 0 36.300 0 36.300

Papua-Maluku 5 0 14.400 48.809 18.000 81.209

T O T A L 174 563 67.621 294.018 78.979 441.181

Sumber : Sekretariat KP3EI (sampai dengan Mei 2014)
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Tabel 11.63
Rincian Sebaran Proyek Infrastruktur MP3EI yang telah Groundbreaking

Tahun 2011-2014

Koridor Ekonomi Total Proyek
Realisasi Groundbreaking Infrastruktur 2014

(Rp. Miliar)

APBN BUMN Swasta Campuran TOTAL
Sumatera 40 17.147 24.462 4.318 9.706 55.633

Jawa 33 76.715 82.497 8.600 51.148 218.960

Kalimantan 47 13.916 23.767 783 18.727 57.193

Sulawesi 24 3.505 3.618 7.886 7.970 22.526

Bali-NT 28 4.412 6.775 4.400 1.961 17.548

Papua-Maluku 33 15.982 7.088 3.500 940 27.150

T O T A L 205 131.674 147.757 29.487 90.452 399.370

Sumber : Sekretariat KP3EI (sampai dengan Mei 2014)

Beberapa proyek dikategorikan strategis, tidak hanya karena nilainya yang besar, namun value added 
yang tinggi atau merupakan penggambaran realisasi inovasi pembangunan ekonomi di Indonesia. 
Termasuk juga proyek-proyek infrastruktur yang secara signifikan memberikan percepatan pada 
pembangunan ekonomi Indonesia. Berikut ini daftar proyek-proyek tersebut:

Tabel 11.64
Rincian Proyek Strategis MP3EI yang telah Groundbreaking

Tahun 2011-2014

No Proyek Kegiatan 
Ekonomi KPI Pembiayaan

Nilai 
Investasi

(Rp. Miliar)
SUMATERA

1 Proyek Pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei 
(Sumatera Utara – PTPN III) Kelapa Sawit Sei Mangkei BUMN 51,00 

2 Pembangunan Pabrik Oleochemical PT. Unilever 
Oleochemical Indonesia (PT. UOI) Kelapa Sawit Sei Mangkei Swasta 2.045,00 

3 Pembangunan Pabrik Blast Furnance – PT. Krakatau Steel 
Cilegon, Banten Besi Baja Baja Cilegon BUMN 5.413,00 

4 Revitalisasi pabrik pupuk (Pembangunan Pabrik Pusri 2B) – 
PT. Pusri Palembang, Sumatera Selatan Batubara Palembang BUMN 6.247,03 

5 Penambangan dan Pengolahan Emas, Perak dan Ikutannya di 
Tapanuli Selatan, PT. Agincourt Resources Emas Tapanuli 

Selatan Swasta 7.000,00 

6 Penanganan Jalan Simpang Inalum - Kuala Tanjung (Sumatera 
Utara - Pemprov Sumut) Jalan Sei Mangkei Pemerintah 210,00 

7
Pembangunan Bandara Medan Baru Kualanamu (Medan 
Sumatera Utara -  PT. Angkasa Pura dan Kementerian 
Perhubungan)

Perhubungan 
Udara Nasional Campuran 3.390,00 

8 Pembangunan Jalan Tol Medan - Kualanamu – Tebing Tinggi  
(60 km), Provinsi Sumatera Utara (PU dan BPJT) Jalan Sei Mangkei Campuran 4.880,00 

9 Pembangunan PLTU Pangkalan Susu #1,2 (FTP1) 440 MW Energi Lainnya BUMN 5.040,00 

JAWA

10 Pengembangan industri serat sintetis untuk tekstil (Serat 
Stapel Rayon) - (PT. South Pacific Viscose) Tekstil Purwakarta Swasta 1.700,00 
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No Proyek Kegiatan 
Ekonomi KPI Pembiayaan

Nilai 
Investasi

(Rp. Miliar)

11 Pembangunan pabrik R-4 
(PT. Hancook Tyre Indonesia)

Peralatan 
Transportasi Bekasi Swasta 3.500,00 

12 Pengembangan Pabrik  
(PT. Nissan Motor Indonesia)

Peralatan 
Transportasi Karawang Swasta 4.600,00 

13 Pembangunan pabrik semen merah-putih  
(PT. Cemindo Gemilang) Semen Lebak Swasta 6.800,00 

14 Pengembangan Pabrik  
(PT. Honda Prospect Motor)

Peralatan 
Transportasi Karawang Swasta 3.100,00 

15 Proyek Pembangunan Semen Tuban IV  
(PT. Semen Gresik) Semen Gresik BUMN 3.200,00 

16 Pembangunan Dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) - New Priok Pelabuhan DKI Jakarta BUMN 24.000,00 

17 Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara 
Soekarno-Hatta, PT. Angkasa Pura II, DKI Jakarta

Perhubungan 
Udara

Jabodetabek 
Area BUMN 26.200,00 

18 Pembangunan MRT North-South Tahap I dan II; 2012-2018; 
Kementerian Pehubungan – JICA

Angkutan 
Kereta DKI Jakarta Pemerintah 40.000,00 

19 Pembangunan Jalur Ganda KA Semarang-Bojonegoro-
Surabaya (280 km), Kementerian Perhubungan, Jawa Tengah Kereta Api Semarang Pemerintah 12.800,00 

20 Pembangunan Jalur Ganda KA Brebes-Pekalongan-Semarang 
(87,9 km), Kementerian Perhubungan, Jawa Tengah Kereta Api Semarang Pemerintah 2.200,00 

KALIMANTAN

21
(15,000 TPY Direct Reduction Rotary Kiln Plant, Kalimantan 
Ironmaking Project (1381 M) PT. MJIS (Krakatau Steel dan 
Antam) - Kalimantan Selatan

Besi Baja Kotabaru BUMN 1.381,00 

22 Pembangunan Pabrik Amonium Nitrat (3150 M) Bontang – 
PT. Dahana

Sektor 
Lainnya Bontang BUMN 3.150,00 

23 Pembangunan Pabrik Kaltim V Bontang (Kalimantan Timur – 
PT. Pupuk Kaltim V) Pupuk Bontang BUMN 5.193,00 

24 Penambangan Bauksit dan pembangunan Pabrik Pengolahan 
Bauksit/Alumina di Ketapang – Kalbar. PT. Harita Prima Abadi Bauksit Ketapang Swasta 7.220,00 

25
Proyek Pengembangan Batubara  Metallurgical (IndoMet 
Coal) (Murung Raya-BHP Billiton, Pembangunan Jalan PT. 
Lahai, Mei 2012)

Batubara Murung 
Raya Swasta 76.500,00 

26 Penanganan Jalan Tj. Selor – Tj. Redeb – Maloy Jalan Berau Pemerintah 3.290,00 

27 Pengembangan Terminal Bandara Supadio, Kalimantan Barat 
(PT. Angkasa Pura II)

Perhubungan 
Udara Mempawah BUMN 1.697,00 

28 Pembangunan Tol Samarinda – Balikpapan Jalan Balikpapan Campuran 11.400,00 

SULAWESI

29 Pengembangan industri semen, PT. Semen Tonasa Semen Pare-pare BUMN 4.138,80 

30 Pengembangan Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas 
Bumi Migas Wajo Campuran 5.580,00

31 Pembangunan Terminal LPG (Makassar, Sulsel)  
PT. Bosowa Duta Energasindo Migas Makassar Swasta 6.748,20 

32
Pembangunan dan Pengoperasian Kilang LNG Donggi Senoro 
(Kab. Banggai, Sulawesi Tengah) 
PT. Donggi Senoro LNG

Migas Banggai Swasta 25.000,00 

33
Pengembangan Lapangan Panas Bumi (PLTP) Lahendong 
Unit IV 20 MW (Kel. Lahendong, Kec. Tomohon Selatan, Kota 
Tomohon, Sulawesi Utara) - PT. PLN

Energi Bitung BUMN 640,00 

34 Pembangunan PLTA Poso Energy (3x65 MW) Energi Nasional Swasta 2.628,00 

35 Pembangunan PLTU Jeneponto (2x100 MW) Energi Gowa Swasta 3.900,00 
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No Proyek Kegiatan 
Ekonomi KPI Pembiayaan

Nilai 
Investasi

(Rp. Miliar)
BALI – NUSA TENGGARA 

36 Pengembangan Kawasan Pariwisata Teluk Mekaki Pariwisata Lombok 
Barat Swasta 3.000,00 

37 Pengembangan Kawasan Wisata Mandalika, Lombok Tengah, 
PT. BTDC Pariwisata Lombok 

Tengah Swasta 30.000,00 

38 Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai- Benoa - 7,5 
km, Kementerian PU Jalan Lain-lain Campuran 1.961,00 

39 Pengembangan Terminal Penumpang Internasional Bandara 
Ngurah Rai, Badung Bali – PT. Angkasa Pura I Bandara Badung BUMN 2.584,00 

40 Pembangunan PLTU Celukan Bawang 380 MW, PT. PLN Energi Buleleng Swasta 4.400,00

PAPUA – KEPULAUAN MALUKU

41 Pembangunan Pabrik Fero Nikel Halmahera  (termasuk 
power plant 275 MW) (Halmahera – PT. Antam) Nikel Halmahera BUMN 14.400,00 

42 Perluasan produksi emas Halmahera  (Maluku Utara – PT. 
Nusa Halmahera Minerals) Emas Halmahera Campuran 18.000,00 

43 Pembangunan Pabrik Nikel dan Kobal  (Halmahera Tengah 
dan Timur – PT. Weda Bay Nickel) Nikel Halmahera Swasta 48.600,00 

44 Pembangunan jaringan backbone serat optik di Koridor 
Papua -Maluku (Papua – Kep. Maluku – PT. Telkom) ICT Nasional BUMN 2.500,00 

Sumber : Sekretariat KP3EI, 2014

Dalam jangka pendek akan terdapat proyek-proyek baru yang akan segera di groundbreaking pada 
tahun 2014 dengan nilai investasi yang cukup besar sekitar Rp.633,7 triliun yang terdiri dari 165 
proyek. Nilai investasi proyek yang akan melaksanakan groundbreaking ini cukup besar disebabkan 
adanya proyek di carry over dan proyek infrastruktur strategis yang bernilai besar, seperti: PLTU 
Jateng Baru di Batang (Kapasitas 2x1000 MW), serta proyek-proyek sektor riil yang bernilai besar 
terkait migas di KE Papua-Maluku dan Kalimantan (seperti: PT. British Petroleum dan PT. Chevron), 
serta pengembangan kawasan wiasata di KE Bali-NT. Melihat perkembangannya sampai saat ini, 
potensi investasi proyek-proyek strategis MP3EI tersebut tentunya masih membutuhkan kerja keras 
dari semua pihak (Tim Kerja KP3EI, K/L, pemerintah daerah, dan pelaku usaha) untuk menyelesaikan 
berbagai permasalahan dan hambatan agar rencana groundbreaking dapat segera diwujudkan.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2014 ini, rencana groundbreaking dengan nilai 
tinggi terdapat di wilayah Timur Indonesia. Pada wilayah timur tersebut juga terfokus pada sektor riil, 
sementara pada wilayah Indonesia barat fokus pada infrastruktur. Skema pembiayaan untuk sektor 
riil tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang didominasi oleh swasta. Sementara untuk 
infrastruktur, dengan berbagai perbaikan peraturan dan kelembagaan oleh MP3EI selama 3 tahun 
ini, diharapkan banyak proyek dengan skema campuran yang dapat terealisasi. Perincian proyek-
proyek MP3EI yang akan dilakukan groundbreaking pada tahun 2014 dapat dilihat Tabel 11.65.
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Gambar 11.10
Rencana Groundbreaking

Tahun 2014

Nilai Investasi Rencana GB Sektor Riil 2014 Nilai Investasi Rencana GB Infrastruktur 2014

Sumber : Sekretariat KP3EI, 2014

Tabel 11.65
Persebaran Proyek-proyek Sektor Riil dan Infrastruktur Strategis MP3EI 

yang akan Dilakukan Groundbreaking
Tahun 2014

No Proyek Kegiatan 
Ekonomi KPI Pembiayaan

Nilai 
Investasi

(Rp. Miliar)

SUMATERA

1 Proyek Peningkatan Produksi Batubara di Tanjung Enim 
secara Bertahap dari 12 Juta Ton/Tahun menjadi >80 Juta 
Ton per Tahun, (Diusulkan oleh PT. BA melalui Sub-Tim Kerja 
Energi dan Mineral KE Sumatera)

Batu bara Muara 
Enim-

Pendopo

BUMN        5.634,00 

2 Pengembangan Terminal Peti Kemas Kuala Tanjung Perhubungan 
Laut

Sei Mangkei Campuran        6.500,00 

3 Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Kandis – Dumai Jalan Nasional BUMN        8.446,00 
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No Proyek Kegiatan 
Ekonomi KPI Pembiayaan

Nilai 
Investasi

(Rp. Miliar)

4 Pembangunan Jalur KA Baru Tanjung Enim - Lampung (330 
km) (PT. BA)

Angkutan 
Kereta

Muara 
Enim-

Pendopo

Campuran       17.010,00 

JAWA

5 Pembangunan Pabrik Amoniak-Urea II (PT. Petrokimia 
Gresik)

Migas Gresik Swasta        7.200,00 

6 Pembangunan Bandara Kertajati Bandara Majalengka Pemerintah 8.299,00

7 Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2000 MW Energi Nasional Campuran     36.000,00 

KALIMANTAN

8 Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit 
menjadi alumina: Smelter Grade  Alumina di Mempawah – 
Kalbar (PT. ANTAM)

Bauksit Mempawah Swasta      10.000,00 

9 Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) 
tembaga di Bontang (PT. NSC)

Tembaga Bontang Swasta      12.000,00 

10 Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di Rapak 
dan Ganal, PT. Chevron

Migas Rapak dan 
Ganal

Swasta     70.000,00 

11 Pembangunan Jembatan Pulau Balang bentang panjang 
1,314 meter

Jalan Balikpapan Pemerintah        2.000,00 

12 Tanjung Redep, Wulungan, Kutai Timur, Batu Licin, KA 
Batubara (Porocahu - Bangkuang sepanjang 185 km), 
Kalimantan Timur

Angkutan 
Kereta

Kutai Timur Campuran      22.000,00 

SULAWESI

13 Eksplorasi Pertambangan dan Pengolahan Nikel (Kab. Konawe, 
Sulawesi Tenggara & Kab. Morowali, Sulawesi Tengah)  
PT. Sulawesi Cahaya Mineral

Nikel Morowali Swasta      25.000,00 

14 Pertambangan dan Pengolahan Nikel (diluar 
pembangunan PLTA Karebe) (di  Kab. Luwu Timur, Sulsel)  
PT. Vale Indonesia (d/h PT. INCO)

Nikel Palopo Swasta      15.000,00 

15 Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung - 39 km Jalan Bitung Campuran 4.332,00

16 Pembangunan PLTA Karama (450 MW) Energi Sulawesi 
Barat

Campuran 6.500,00

BALI – NUSA TENGGARA

17 Pengembangan Resort Kelas Dunia Kura-Kura Bali di Benoa, 
PT. Bali Turtle Development

Pariwisata Benoa Swasta 80.000,00

18 DAM Raknamo dan Kolhua SDA Kupang Pemerintah     1.000,00 

19 Penyelenggaraan perkeretapian di Bali untuk mendukung 
pariwisata

Angkutan 
Kereta

Lain-lain Campuran 12.100,00 

PAPUA – KEPULAUAN MALUKU
20 Pembangunan Kompleks Industri Tebu/gula (MIFEE), PT. 

Rajawali Group
Pertanian Merauke BUMN        6.000,00 

21 Pembangunan Proyek Gas Tangguh di Teluk Bintuni, British 
Petroleum

Migas Teluk 
Bintuni

Swasta   108.000,00 

22 Pembangunan Jaringan backbone serat optik di Koridor 
Papua -Maluku 

ICT Nasional BUMN        2.500,00 

Sumber : Sekretariat KP3EI, 2014



BAB XI
Wilayah dan Tata Ruang

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XI-62

Dari sisi pelaksanaan deregulasi (debottlenecking) terhadap peraturan yang menghambat 
pelaksanaan investasi, Tim Kerja dan Sekretariat KP3EI telah melakukan perbaikan terhadap 
beberapa regulasi. Adapun regulasi yang telah diselesaikan oleh Tim Kerja KP3EI hingga tahun 2013 
sebanyak 48 peraturan dan 15 peraturan lainnya masih dalam proses perbaikan.

Dari sisi percepatan peningkatan kemampuan SDM dan Iptek, perkembangan sampai dengan 2013 
menunjukan bahwa terdapat peningkatan pada jumlah proyek maupun nilai investasi di bidang 
SDM dan Iptek untuk mendukung MP3EI. Dari data terakhir (2013), terlihat bahwa hasil validasi 
komitmen kegiatan investasi untuk SDM dan Iptek di seluruh Koridor Ekonomi mencapai 255 proyek 
dengan total investasi sebesar Rp.18.924 miliar. Sampai dengan 2013, terdapat penambahan satu 
proyek terkait riset di Koridor Ekonomi Jawa. Penambahan proyek ini cukup signifikan terhadap 
perubahan posisi nilai investasi untuk SDM dan Iptek dari Rp.18.924 miliar menjadi Rp.21.724 miliar 
dari 256 proyek yang tercatat. Perincian jumlah proyek dan nilai investasi SDM dan Iptek di setiap 
Koridor Ekonomi dapat dilihat Tabel 11.66.

Pada semester pertama tahun 2013 ini, telah dilakukan peresmian dua proyek potensial SDM 
dan Iptek di Koridor Ekonomi Sumatera dan Koridor Ekonomi Kalimantan, yakni Institut Teknologi 
Sumatera di Provinsi Lampung dan Sekolah Unggulan Banua di Provinsi Kalimantan Selatan. 
Peresmian dua proyek ini sejalan dengan rencana peningkatan angkatan kerja yang telah dibuat Tim 
Kerja SDM dan Iptek yang mengedepankan peningkatan pendidikan menengah dan tinggi.

Tabel 11.66
Indikasi Jumlah Proyek dan Nilai Investasi SDM dan Iptek

di Setiap Koridor Ekonomi

Koridor Ekonomi
SDM IPTEK

Jumlah Proyek Jumlah Investasi
(Rp. Miliar) Jumlah Proyek Jumlah Investasi

(Rp. Miliar)

Sumatera 36 3.907 20 92

Jawa 55 7.250 44 2.885

Kalimantan 19 1.336 16 335

Sulawesi 15 3.340 11 67

Bali-NT 14 1.651 8 57

Papua-Kep.Maluku 14 749 4 55

TOTAL 153 18.233 103 3.491

Sumber : Sekretariat KP3EI, 2013
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Gambar 11.11
Indikasi Nilai Investasi Berdasarkan Jenis Program SDM dan Iptek

Sumber : Sekretariat KP3EI, 2013

B. Tantangan ke Depan

Dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan tata ruang, tantangan ke depan yang dihadapi 
antara lain: (1) Lambatnya penyelesaian dokumen rencana pembangunan dan tata ruang di daerah, 
termasuk wilayah perbatasan; (2) Tingginya variasi kualitas rencana tata ruang yang dihasilkan 
oleh pemerintah daerah; (3) Belum diacunya rencana tata ruang oleh berbagai sektor; (4) Belum 
terbentuknya sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif; (5) Masih sulitnya konversi 
lahan di daerah untuk kegiatan pembangunan dan investasi; (6) Belum memadainya penyediaan 
infrastruktur dalam mendukung penguatan konektivitas nasional dan meningkatkan aksesibilitas 
masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi, mobilitas, dan infrastruktur kesiapsiagaan dan 
sistem peringatan dini yang belum memadai di kawasan rawan bencana tsunami dan gempa bumi; 
(7) Terdapat regulasi yang tidak memihak/disharmonis dalam pengembangan wilayah khususnya 
daerah tertinggal dan perbatasan; (8) Masih terpadat 10 segmen garis batas yang belum disepakati 
(outstanding borders problem) dan 2 unresolved segments batas wilayah darat dan beberapa 
segmen batas wilayah laut dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI; (9) 
Belum memadainya struktur birokrasi karena cenderung gemuk, kurang transparan, dan kurang 
akuntabel; (10) Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal; (11) 
Lambatnya difusi teknologi dan transfer pengetahuan karena kapasitas sumber daya manusia di 
daerah yang masih rendah; (12) Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha 
untuk berinvestasi di daerah tertinggal dan perbatasan; (13) Masih rendahnya kualitas data daerah, 
terutama yang berkaitan dengan dana transfer yang dibutuhkan untuk pengalokasian DAK; (14) 
Terbatasnya peran pemerintah daerah dalam perencanaan DAK sehingga perencanaan DAK relatif 
bersifat top-down, peran provinsi dalam perencanaan juga belum jelas. Selain itu, DAK masih 
bersifat sektoral dan belum memiliki perspektif kewilayahan; (15) Belum terintegrasinya Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) ke dalam dokumen perencanaan karena keterbatasan sumber daya dan 
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regulasi pendukung di daerah; (16) Masih belum terwujudnya SPN yang secara jelas mengatur dan 
menunjukkan hirearki dan hubungan antarkota, serta peran dan fungsi kota sesuai tipologinya; (17) 
Belum terpenuhinya SPP minimum; (18) Upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana belum 
menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk juga 
dalam rencana pemanfaatan ruang dan wilayah; (19) Kelembagaan BP Bintan dan BP Karimun pada 
PP. No. 47/2007 dan PP. No. 48/2007 masih perlu dikaji lebih lanjut, karena belum sepenuhnya 
mengakomodir peran BP Bintan dan Karimun dalam pengembangan KPBPB Bintan dan Karimun; (20) 
Belum tersusunnya peraturan pendukung untuk pelaksanaan UU No 6/ 2014 Tentang Desa secara 
lengkap sehingga pelaksanaan UU Desa belum bisa terlaksana dengan optimal; (21) Pendampingan 
bagi penguatan peran pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam perencanaan pembangunan 
desa dan pelayanan umum dalam rangka implementasi UU Desa; (22) Belum memadainya data 
desa riil yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan 
desa sebagai amanat pelaksanaan UU No 6/ 2014 Tentang Desa; dan (23) Penguatan sinkronisasi 
dan sinergi lintas sektor dalam pembangunan perdesaan, khususnya dalam peningkatan sarana 
dan prasarana dasar untuk membuka keterisolasian, serta penyediaan pelayanan dasar minimum 
masyarakat perdesaan, termasuk pelayanan pendidikan dasar-menengah, pelayanan kesehatan 
dasar, sanitasi dan air bersih di perdesaan.

Sementara itu, berbagai tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan MP3EI yang dihadapi 
dalam jangka pendek maupun jangka menengah yang telah diidentifikasi oleh Tim Kerja KP3EI, antara 
lain: (1) Belum terselesaikannya Perda RTRW Provinsi di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, 
Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan 
Kalimantan Utara; (2) Permasalahan pembebasan lahan pada berbagai proyek infrastruktur prioritas, 
seperti:  jalan akses ke pelabuhan/bandara,  jalan tol,  bandara, pelabuhan dan PLTU; (3) Konflik lahan 
terkait dengan kegiatan investasi di sektor pertambangan sebagian besar terjadi di Koridor Ekonomi 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua-Kep. Maluku. Faktor penyebabnya antara lain akibat 
pemekaran wilayah, belum jelasnya tata batas wilayah serta tidak akuratnya informasi Geospasial; 
(4) Konflik lahan terkait dengan kegiatan investasi perkebunan sebagian besar terjadi di Koridor 
Ekonomi Sumatera, Jawa (Jawa Barat dan Jawa Timur), Kalimantan, Sulawesi. Faktor penyebabnya 
antara lain: batas HGU perkebunan yang melebihi areal sehingga mengambil hak atas tanah dan 
hak ulayat, tumpang tindih dengan ijin komoditas lainnya; (5) Konflik lahan, yang sebagian besar 
berpotensi untuk dikembangkan, dengan wilayah kehutanan, khususnya di lokasi yang berada di 
19 Provinsi yang belum menyelesaikan Perda RTRW Provinsi karena masih menunggu persetujuan 
IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) terkait dengan permasalahan batas kawasan hutan yang 
tumpang tindih dengan hak ulayat masyarakat/tanah adat dan daerah transmigrasi; (6) Sebagian 
investor masih menunggu persetujuan permohonan pengenaan tax holiday untuk jenis industri 
yang tidak termasuk ke dalam industri pionir sesuai PMK No. 130/2011 Tentang Pemberian Fasilitas 
Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; (7) Kurangnya pasokan bahan baku 
lokal untuk industri makanan-minuman, migas, dan tekstil di Koridor Ekonomi Jawa; (8) Kurangnya 
pasokan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan 
industri pengolahan di Koridor Ekonomi Kalimantan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih baik antara 
beberapa pihak terkait, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, 
agar permasalahan dan tantangan tersebut dapat segera diatasi dan pelaksanaan MP3EI dapat 
berjalan lebih maksimal.
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Kotak 11.5 Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI:
Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia

MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya di mana 
rumusan strategi dan kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan 
masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama dari dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interaktif dan 
partisipatif. 

Proses penyusunan MP3EI ini diawali dari direktif Presiden RI, pada Retreat Kabinet Terbatas pada tanggal 30 Desember 
2010, yang menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Dinamika asi ekonomi berupa 

ekonomi regional dan global mengharuskan Indonesia untuk selalu siap menghadapi perubahan. Keberadaan Indonesia 
di pusat baru gravitasi ekonomi regional dan global, yaitu kawasan Timur Asia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan 
diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya negara maju dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara 
merata oleh seluruh masyarakat.  Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki, serta 
tantangan pembangunan yang harus dihadapi, Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatandan 
perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus 
mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Presiden selanjutnya menugaskan Menko Perekonomian untuk menyusun konsep awal Masterplan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan Ekonomi jangka panjang dengan melibatkan Bappenas, Komite Ekonomi Nasional (KEN), dan 
Komite Inovasi Nasional (KIN). Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menko Perekonomian, dibentuk Tim Koordinasi 
Penyusunan MP3EI yang ditugaskan untuk menyempurnakan konsep awal tersebut dengan menampung masukan dari 
berbagai pemangku kepentingan yaitu, Kementerian dan LPNK terkait, parapimpinan BUMN, KADIN, APINDO, HIPMI, serta 
pimpinan berbagai asosiasi usaha, UMKM, para pakar dan akademisi.  Masukan tersebut dihimpun dari serial pertemuan 
yang dikoordinasi oleh Kantor Menko Perekonomian, diawali dengan pertemuan untuk menyerap aspirasi pengembangan 
sektor yang bertujuan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dunia usaha serta menyerap masukan 
strategi sektor bersangkutan di masa yang akan datang. 

Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang sebagian besar merupakan wakil dari asosiasi profesi dan usaha.

Berdasarkan masukan yang diperoleh dari pertemuan aspirasi sektor tersebut, dilakukan serial pembahasan lebih lanjut 
dalam forum Gugus Tugas, yang secara simultan terbagi ke dalam enam Gugus Tugas Koridor Ekonomi. Pertemuan 
Gugus Tugas ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan sektor dengan memasukan dimensi spasial 
sehingga diharapkan dapat diperoleh strategi pengembangan sektor yang konkret dan spesifik sesuai dengan potensi 
dan keunggulan masing-masing koridor ekonomi. Dengan demikian, strategi pengembangan koridor ekonomi sudah 
mengintegrasikan aspek sektoral maupun  regional. Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan infrastruktur untuk 
mendukung penguatan konektivitas yang diperlukan bagi pengembangan masing-masing sektor dan juga diidentifikasi 
kebutuhan pengembangan SDM dan penguatan inovasi yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing sektor terkait. 
Pembahasan Gugus Tugas Koridor Ekonomi ini dipimpin oleh para pejabat senior pemerintah yang kompeten dalam 
bidang pengembangan ekonomi wilayah, dan dihadiri oleh lebih dari 600 peserta yang terdiri dari pimpinan pelaku usaha 
(CEO), para pakar dan akademisi, serta pejabat senior pemerintah.

Hasil dari penyempurnaan MP3EI ini kemudian dilaporkan Menko Perekonomian kepada Presiden RI dalam Rapat Kerja 
Pemerintah dengan BUMN dan Pemerintah Daerah pada tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat 
Kerja ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan  dihadiri oleh Wakil Presiden RI, seluruh Menteri Kabinet Pembangunan 
Indonesia Bersatu Kedua, dan lebih dari 400 peserta yang terdiri dari para Direksi dan Komisaris BUMN, Ketua dan para 
anggota KEN dan KIN,  para Gubernur seluruh Indonesia, serta pejabat senior pemerintah. Hasil Rapat Kerja tersebut 
menjadi bahan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Rancangan MP3EI. 

Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI,  hasil penyempurnaan Rancangan MP3EI yang telah diselesaikan kembali 
dilaporkan Menko Perekonomian kepada Presiden RI pada Rapat Kerja Akbar antara Pemerintah dengan Dunia Usaha 
yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 April 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja Akbar ini juga dipimpin 
langsung oleh Presiden RI, dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para 
Wakil Menteri, para pejabat Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan anggota KEN dan KIN serta lebih dari 500 peserta dari 
berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari pimpinan perusahaan swasta, pejabat senior pemerintah pusat, 
para Gubernur dan DPRD, serta BUMN. Berdasarkan arahan lebih lanjut  dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta hasil 
seluruh pembahasan selama Rapat Kerja tersebut, kemudian dilakukan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan akhir 
terhadap Rancangan MP3EI. 

Dengan semua proses yang interaktif dan partisipatif ini, diharapkan terbentuk suatu ownership yang tinggi terhadap 
MP3EI serta terbangunnya komitmen bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mensukseskan 
keberhasilan MP3EI. Dengan demikian, semangat Not Business as Usual akan terus berlanjut untuk terus melakukan 
berbagai terobosan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia untuk 
mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur.

Sumber : Sekretariat KP3EI



BAB XI
Wilayah dan Tata Ruang

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XI-ii

BAB XII
Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 XII-1

Pendahuluan

Kerangka RPJMN 
2004-2009 dan 

RPJMN 2010-2014

Capaian Utama 
Pembangunan 

Sosial Budaya 
dan Kehidupan 

Beragama

Ekonomi

Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi

Sarana dan 
Prasarana

Politik

Pertahanan 
dan 

Keamanan

Hukum dan 
Aparatur

Wilayah dan 
Tata Ruang

Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan 

Hidup

Sistem Pendukung 
Manajemen 

Pembangunan 
Nasional

Tantangan yang 
Dihadapi dalam 

RPJMN 2015-2019



BAB XII
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XII-2

A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan

12.1  Memantapkan Ketahanan Pangan, serta Revitalisasi  
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Komoditas berbasis sumber daya alam, khususnya pertanian, perikanan, dan kehutanan berperan 
penting di dalam perekonomian nasional maupun dimensi pembangunan nasional lainnya seperti 
sosial, budaya, dan lingkungan. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, maka pengembangan 
komoditas diarahkan kepada pemenuhan pangan dalam negeri di dalam memperkuat ketahanan 
pangan nasional maupun peningkatan produksi dan daya saing komoditas melalui revitalisasi 
pertanian, perikanan, dan kehutanan.

12.1.1 Kebijakan

Pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk: (1) Mewujudkan ketahanan pangan 
nasional; (2) Meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; (3) 
Meningkatkan pendapatan petani-nelayan selaku pelaku utama dalam proses produksi; serta 
(4) Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan 
pembangunan pangan ke depan. Dari sisi ekonomi, produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan 
juga diharapkan dapat mendukung peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, baik melalui 
produk primer maupun produk olahan (industri). 

Mengingat luasnya dimensi dan keterkaitan antarsektor di dalam mencapai ketahanan pangan 
nasional, maka pembangunan pangan dalam periode lima tahun ini menekankan kepada enam 
substansi inti, yaitu: (1) Lahan, yaitu pengembangan kawasan dan tata ruang melalui penataan regulasi 
untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru, serta 
optimalisasi penggunaan lahan terlantar; (2) Infrastruktur, berupa pembangunan dan pemeliharaan 
sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi; (3) 
Penelitian dan pengembangan, yaitu peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang 
pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas 
dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi; (4) Investasi, pembiayaan, dan subsidi, yaitu 
dalam mendorong industri perdesaan berbasis produk lokal, pembiayaan yang terjangkau bagi 
petani/nelayan, serta sistem subsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran; (5) Pangan dan gizi, 
melalui peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan 
harapan; dan (6) Adaptasi perubahan iklim melalui langkah-langkah adaptasi dan antisipasi sistem 
pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. 

Untuk mewujudkan kemandirian pangan, produksi dalam negeri tetap diutamakan di dalam 
menyediakan pangan yang dicerminkan dengan terpeliharanya swasembada beras dan meningkatnya 
ketersediaan pangan lainnya. Kebijakan strategis yang diambil untuk mencapai sasaran tersebut di 
antaranya adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi, antara lain benih/
bibit, pupuk, pakan, lahan, kapal perikanan, alat mesin, dan sarana tangkap termasuk kebijakan 
subsidi yang lebih efisien; (2) Meningkatkan dukungan penelitian, ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan teknologi terapan, serta penyuluhan pertanian dan perikanan; (3) Mendorong investasi 
pangan, pertanian, perikanan, dan industri perdesaan yang berbasis produk lokal; (4) Mencegah/
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mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara luas ke non pertanian serta konservasi 
sumber daya lahan dan air; dan di sisi lain memperluas areal lahan pertanian dan perikanan baru 
serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah, dan lahan terlantar, termasuk lahan 
untuk pembudidayaan ikan dan perluasan wilayah tangkapan nelayan nasional ke ZEEI dan laut 
lepas; dan (5) Mengembangkan infrastruktur pertanian, perikanan, dan perdesaan seperti jalan 
produksi/ usahatani, jalan desa, jaringan irigasi, dan saluran tambak. 

Selanjutnya, di dalam menjamin pemenuhan pangan bagi masyarakat maka penguatan distribusi 
dan stabilisasi harga pangan terus dilakukan. Upaya tersebut didukung dengan kebijakan strategis: 
(1) Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk stabilisasi 
harga; (2) Mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor untuk mendukung 
ketahanan pangan; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan agar lebih efisien 
dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan; (4) Mengembangkan kebijakan dan 
peraturan daerah yang dapat memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antardaerah/
wilayah; serta (5) Mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan 
yang berbasis bahan pangan lokal. 

Sementara itu, kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan meningkatnya 
kualitas dan keragaman konsumsi masyarakat didukung dengan kebijakan strategis: (1) 
Mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis 
sumber daya lokal; (2) Meningkatkan konsumsi ikan dan diversifikasi produk perikanan; (3) 
Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah untuk keperluan 
bantuan pangan; (4) Mengembangkan sistem mutu, kehalalan, dan keamanan pangan, termasuk 
pengendalian risiko penyakit zoonosis (penyakit yang bersumber dari binatang yang dapat menular 
ke manusia); dan (5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan pangan/subsidi pangan kepada 
golongan masyarakat tertentu. 

Upaya peningkatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam mewujudkan daya 
saing produk diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing 
produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, baik di pasar domestik, Asia, maupun global, serta 
terjadinya transformasi struktur ketenagakerjaan dari sektor pertanian secara luas ke sektor lain. 
Kebijakan dan strategi yang diambil diantaranya meliputi: (1) Meningkatkan produktivitas dan mutu 
produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta efisiensi produksi; (2) Mengembangkan industri 
pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta jasa pendukungnya; (3) 
Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana distribusi dan pemasaran serta manajemen 
logistik dalam menjaga kesinambungan pasokan produk; (4) Mengembangkan kebijakan 
perdagangan internasional dan peningkatan upaya diplomasi ke negara-negara pengimpor produk; 
(5) Meningkatkan pengendalian, pengawasan, dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan 
produk pertanian, perikanan, dan kehutanan; serta (6) Meningkatkan kebijakan fiskal untuk retool 
industri kayu dan kayu olahannya.

Kebijakan pemantapan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan 
tersebut di atas juga diiringi dengan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, 
perikanan, dan kehutanan mengingat petani merupakan pelaku utama di dalam proses produksi. 
Kesejahteraan petani merupakan kunci utama di dalam menjamin keberlanjutan produksi pertanian, 
perikanan, dan kehutanan. Adapun kebijakan yang diambil diarahkan untuk: (1) Meningkatkan dan 
mengembangkan kelembagaan petani/petani hutan/nelayan/petambak; (2) Mengembangkan 



BAB XII
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XII-4

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diseminasinya kepada petani/nelayan/petambak 
yang didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian, perikanan, dan 
kehutanan; (3) Mengembangkan sistem data dan informasi pembangunan pertanian, perikanan, 
dan kehutanan yang integratif dan mudah diakses oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan; (4) 
Meningkatkan kemampuan/keterampilan serta penguatan dan pemberdayaan petani, nelayan, dan 
pembudidaya ikan; dan (5) Memfasilitasi dan mendorong pengembangan kelembagaan pembiayaan 
dan asuransi bagi masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terjangkau.

12.1.2 Capaian

Pembangunan ketahanan pangan nasional dalam lima tahun ini telah menunjukkan capaian positif 
yang tercermin dari meningkatnya produksi pangan dalam negeri di dalam memenuhi kebutuhan 
konsumsi masyarakat, harga pangan yang relatif stabil untuk menjamin aksesibilitas masyarakat, 
serta meningkatnya kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Sesuai dengan 
RPJMN 2010-2014, sasaran pertumbuhan produksi pangan dalam negeri adalah: padi 3,2 persen; 
jagung 10,0 persen; kedelai 20,1 persen; gula 12,6 persen dan daging sapi 7,5 persen per tahun. 
Di dalam pelaksanaannya, meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk mencapai sasaran yang 
telah ditetapkan, namun pembangunan ketahanan pangan masih menghadapi berbagai kendala, 
terutama terkait dengan kondisi iklim yang berdampak kepada produksi pangan, adopsi teknologi 
yang lambat, dan dukungan infrastruktur seperti irigasi dan transportasi yang belum optimal.   

Di dalam menjamin ketersediaan pangan dalam negeri, produksi pangan utama seperti padi dan 
jagung terus meningkat dari tahun 2004 hingga tahun 2013. Produksi padi meningkat dari 66,5 
juta ton gabah kering giling (GKG) tahun 2010 menjadi 71,3 juta ton GKG pada tahun 2013 (ATAP 
BPS) atau meningkat rata-rata 2,4 persen setiap tahunnya. Sementara pada tahun 2014 produksi 
padi ditargetkan mencapai 70,2 juta ton GKG. Peningkatan produksi padi tersebut telah mencapai 
surplus selama kurun 2010-2013. Pada tahun 2013, produksi padi mencapai 71,3 juta ton GKG atau 
setara beras 40,1 juta ton dengan konsumsi 31,0 juta ton, maka pada tahun 2013 tercapai surplus 
beras 9,1 juta ton dengan asumsi tingkat konsumsi beras 124 kg/kapital/tahun (Gambar 12.1). 

Gambar 12.1
Perkembangan Surplus Beras (Juta Ton)

Tahun 2004, 2009-2014

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, berbagai tahun
Catatan : Angka Tahun 2014 menggunakan ARAM I 2014
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Produksi jagung menunjukkan peningkatan pula dari tahun 2004, dimana dalam kurun waktu 
2010-2013 telah meningkat sekitar 0,5 persen setiap tahunnya (Gambar 12.2). Produksi jagung 
tersebut meningkat dari 18,3 juta ton pipilan kering pada tahun 2010 menjadi 18,5 juta ton pipilan 
kering pada tahun 2013 (ATAP BPS), dimana peningkatan produksinya lebih didorong oleh kenaikan 
produktivitas. Sementara itu, produksi kedelai mengalami penurunan dari 907 ribu ton pada tahun 
2010 menjadi 780 ribu ton pada tahun 2013 (ATAP BPS), yang disebabkan oleh kompetisi yang kuat 
dengan komoditas lain, terutama terkait dengan tingkat harga jual kedelai petani.

Gambar 12.2
Produksi Padi dan Jagung Dalam Negeri (Juta Ton)

Tahun 2004, 2009-2014

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berbagai tahun
Catatan : Angka Tahun 2014 menggunakan ARAM I 2014

Sementara itu, produksi gula dalam negeri sejak tahun 2009 telah mampu memenuhi kebutuhan 
konsumsi langsung rumah tangga. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir produksi gula nasional 
telah meningkat dari 2,2 juta ton pada tahun 2010 menjadi 2,5 juta ton pada tahun 2013. Selanjutnya, 
pada tahun 2014 produksi gula ditargetkan mencapai 3,1 juta ton. Demikian pula produksi komoditas 
hortikultura, khususnya dalam mendukung penyediaan pangan, juga meningkat yang tercermin dari 
pertumbuhan produksi komoditas cabai 9,2 persen per tahun dalam kurun tahun 2010-2013. 

Pertumbuhan yang membanggakan juga diperlihatkan oleh komoditas peternakan dan hasilnya 
dalam periode tahun 2010-2013 untuk mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi protein. 
Peningkatan tercermin dari produksi daging sapi, yaitu 7,8 persen per tahun dengan estimasi 
produksi hingga tahun 2014 sebesar 460 ribu ton meat yield sapi lokal. Upaya yang telah dilakukan 
untuk peningkatan produksi daging sapi lokal, antara lain: (1) Pengaturan impor, (2) Perbaikan 
distribusi sapi, (3) Penyelamatan betina produktif, (4) Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH), 
(5) Optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam, (6) Penanganan gangguan reproduksi, dan (7) 
Penerapan good farming practices (GFP) dan tunda potong. Produksi peternakan lainnya seperti 
daging ayam buras juga meningkat 2,4 persen per tahun dan susu segar meningkat 2,7 persen per 
tahun. 
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Produksi perikanan selama sepuluh tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2004, produksi 
perikanan mencapai 6,1 juta ton dan meningkat menjadi 9,8 juta ton pada akhir tahun 2009 atau 
tumbuh rata-rata 9,9 persen per tahun (Tabel 12.1). Selanjutnya pada kurun waktu 2010-2013, 
produksi perikanan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 18,9 persen per tahun. Pada 
kurun waktu tersebut pertumbuhan produksi perikanan didominasi oleh pertumbuhan yang pesat 
dari produksi perikanan budidaya, terutama komoditas rumput laut. Produksi perikanan pada tahun 
2013 mencapai 19,6 juta ton, yang terdiri dari perikanan budidaya 13,7 juta ton (70 persen), dan 
perikanan tangkap 5,9 juta ton (30 persen). Capaian tersebut melampaui target produksi perikanan 
pada RKP 2013, yaitu18,5 juta ton, yang terdiri dari 5,5 juta ton perikanan tangkap dan 13,0 juta ton 
perikanan budidaya. Produksi perikanan tersebut meningkat 26,5 persen dari tahun sebelumnya, 
yaitu 15,5 juta ton. Peningkatan produksi perikanan tersebut didukung oleh pembinaan dan 
pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, termasuk 
pengadaan kapal perikanan Inka Mina berukuran di atas 30 GT; pengembangan, pembangunan, dan 
pengelolaan pelabuhan perikanan; serta pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan.

Tabel 12.1
Produksi Perikanan (Juta Ton)

Tahun 2004, 2009-2014

Uraian Satuan
Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

Produksi Perikanan Tangkap juta ton 4,7 5,1 5,4 5,7 5,8 5,9 5,5

Produksi Perikanan Budidaya juta ton 1,5 4,7 6,3 7,9 9,7 13,7 16,9

Total Produksi Perikanan juta ton 6,1 9,8 11,7 13,6 15,5 19,6 22,4

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014
Keterangan: *) angka target 2014 (RKP 2014)

Peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2013 terutama disumbang oleh produksi 
rumput laut yang mencapai 59,7 persen. Komoditas utama perikanan budidaya lainnya adalah 
nila, patin, dan lele. Pada tahun 2014, sesuai dengan target pada RPJMN 2010-2014, diupayakan 
produksi perikanan meningkat menjadi 22,4 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap 5,5 juta ton 
dan perikanan budidaya 16,9  juta ton.

Peningkatan produksi pangan tidak terlepas dari upaya Pemerintah di dalam penyediaan input 
produksi dan infrastruktur pertanian-perdesaan, yang diantaranya tercermin di dalam dukungan 
subsidi pertanian. Anggaran subsidi pupuk terus mengalami peningkatan selama tahun 2010-2013, 
yang telah mencapai Rp.15,8 triliun pada tahun 2013 dan terbagi untuk subsidi harga dan subsidi 
langsung. Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada periode 2010-2013 berkisar 95 
persen, dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 6,4 juta ton. 

Sementara itu, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemakaian benih bagi petani, disediakan 
subsidi dalam bentuk subsidi tidak langsung (subsidi harga) dan subsidi langsung. Subsidi langsung 
benih berupa Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN). 
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Pemerintah pada tahun 2013 telah menyediakan insentif berupa subsidi harga benih Rp.1,5 trilun 
dan direncanakan meningkat menjadi Rp.1,6 triliun pada tahun 2014.

Penyediaan infrastruktur pertanian/pangan terutama ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan 
jaringan irigasi, lahan sawah, dan sarana produksi. Selama periode tahun 2010-2013, Pemerintah 
telah melakukan: (1) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian yang mencakup 
jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), dan tata air mikro (TAM)  seluas 
1,4 juta ha; (2) Perluasan sawah 214 ribu ha, optimasi lahan seluas 483 ribu ha, dan pengembangan 
System Rice of Intensification (SRI) seluas 274 ribu ha; dan (3) Penyediaan alat dan mesin pertanian 
berupa traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, rice transplanter, chopper, dan cultivator 
37.778 unit

Selanjutnya, peran penelitian dan pengembangan sangat penting di dalam upaya peningkatan 
produktivitas pangan dalam negeri. Berbagai lembaga penelitian dan pengembangan telah berhasil 
menghasilkan berbagai teknologi unggul mulai dari penemuan puluhan varietas dan klon-klon 
unggul baru, rekomendasi pemupukan yang spesifik lokasi, sistem pertanian di berbagai ekosistem 
mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah, teknologi pengendalian organisme pengganggu 
tanaman dan kesehatan hewan, bio-teknologi, teknologi pengelolaan air dan agroklimat pada lahan 
kering, teknologi permesinan untuk pengolahan tanah maupun pengolahan bahan primer, hingga 
kajian-kajian sosial ekonomi dan budaya pertanian.

Peran penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan antara lain dalam menyediakan data 
dan informasi, produk-produk biologi unggul (calon induk dan benih unggul, vaksin, probiotik, dan 
sebagainya), teknologi dan rekomendasi yang diimplementasikan dalam bentuk teknologi yang 
tepat guna, inovatif dan adaptif. 

Penguatan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan distribusi dan aksesibilitas masyarakat 
terhadap pangan, dicerminkan dengan stabilitas harga pangan dan terjangkau oleh masyarakat, 
namun dengan tetap memberikan keuntungan bagi para petani. Perkembangan harga beras di 
pasar dalam negeri selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Dibandingkan 
dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) terlihat bahwa selisih antara harga gabah dan beras di pasar 
dengan tingkat HPP relatif semakin besar, dimana selisih harga pada tahun 2014 mencapai 19,7 
persen untuk GPK dan 28,5 persen untuk beras medium. Posisi harga gabah yang selalu berada di 
atas HPP diharapkan dapat memberikan keuntungan dan insentif bagi usaha tani padi, yang juga 
berarti meningkatkan kesejahteraannya.  

Upaya stabilitasi harga pangan dan juga menjaga tingkat kesejahteraan petani diantaranya 
ditunjukkan dengan pembelian gabah dari petani dan penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin). 
Selama ini rata-rata pembelian gabah dari petani berkisar antara 4-8 persen dari total produksi beras 
nasional, atau sekitar 1,5 juta ton sampai dengan 3,6 juta ton setara beras per tahun. Pada tahun 
2014, dengan target produksi yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2013, pembelian beras 
petani yang dilakukan oleh Perum Bulog diharapkan dapat mencapai 3,2 juta ton atau 6,9 persen 
dari total produksi beras nasional. Hingga bulan Mei 2014, realisasi penyerapan telah mencapai 
1,4 juta ton atau 42,9 persen dari rencana. Masih rendahnya realisasi tersebut disebabkan harga 
gabah dan beras di pasar umum jauh lebih tinggi dari HPP sehingga petani lebih memilih menjual 
gabah/berasnya ke pasar umum. Namun demikian, pada sisi lain, kondisi ini justru diharapkan dapat 
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menjadi indikasi bahwa harga yang diterima petani jauh lebih baik sehingga tingkat kesejahteraan 
petani pun meningkat. 

Sementara untuk penyaluran Raskin, selama periode 2011-2014 rata-rata penyaluran Raskin 
setiap tahunnya telah terealisasi lebih dari 98 persen dari rencana. Hingga bulan Mei 2014, telah 
disalurkan Raskin 1,4 juta ton atau 51,0 persen dari pagu tahun 2014 yang ditetapkan Pemerintah 
untuk seluruh rumah tangga miskin. Penyaluran Raskin tersebut diharapkan berdampak langsung 
terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin dan memiliki kontribusi positif terhadap stabilitas 
harga beras di pasar. Jumlah Raskin yang disalurkan setiap bulannya mencapai sekitar 9-11 persen 
dari total konsumsi rumah tangga, diperkirakan dapat mengurangi permintaan ke pasar oleh 15-18 
juta rumah tangga sehingga diharapkan harga pasar dapat lebih terkendali. 

Harga komoditas pangan lainnya seperti gula dan kedelai menunjukkan tren meningkat dalam 
periode tahun 2004-2013 (Gambar 12.3). Harga rata-rata bulanan pada tahun 2013 untuk gula 
cenderung mengalami peningkatan 1,5 persen. Khusus terkait dengan pemenuhan kedelai dalam 
negeri, dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini rata-rata tingkat konsumsi kedelai setiap 
tahunnya mencapai sekitar 2,2 juta ton, sehingga produksi dalam negeri belum mampu memenuhi 
keseluruhan kebutuhan tersebut. Kondisi ini sangat berpotensi menyebabkan fluktuasi harga kedelai 
di pasar dalam negeri. Dalam rangka stabilisasi harga kedelai dan mendorong peningkatan produksi 
kedelai dalam negeri, telah diterbitkan Perpres No. 32/2013 Tentang Penugasan kepada Perusahaan 
Umum BULOG untuk Pengamanan Harga dan Penyaluran Kedelai dan Surat Menteri Perdagangan 
No. 04.PI-57.13.0037 Tentang Persetujuan Impor Kedelai kepada Perum BULOG.

Gambar 12.3
Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Pangan di Tingkat Eceran  

Tahun 2004-2014
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 diolah

Selanjutnya, penguatan ketersediaan pangan dalam negeri serta peningkatan distribusi dan 
aksesibilitas pangan diperkirakan mampu mendorong kualitas dan keberagaman konsumsi 
masyarakat. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang dicerminkan dengan skor Pola Pangan 
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Harapan (PPH), pada tahun 2013 telah mencapai skor 81,4 dengan tingkat rata-rata konsumsi kalori 
penduduk mencapai 1.930 kkal per kapita per hari. 

Sementara itu, konsumsi ikan masyarakat selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan 
(Gambar 12.4). Pada kurun waktu 2004-2009, konsumsi ikan masyarakat meningkat rata-rata 5,2 
persen per tahun. Seiring dengan meningkatnya produksi perikanan, maka pada kurun waktu 2010-
2012, tingkat konsumsi ikan juga terus meningkat dengan rata-rata peningkatan 5,3 persen per 
tahun. Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional pada tahun 2013 adalah 35,6 kg/kapita atau 
meningkat 5,0 persen bila dibandingkan dengan tahun 2012. Pencapaian konsumsi ikan tersebut 
terjadi karena adanya pembinaan pasar ikan dalam negeri, pengembangan promosi dan kerja sama  
pemasaran dalam negeri di 33 provinsi melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 
(Gemarikan), serta pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dalam negeri 
melalui pembangunan dan pengadaan sarpras pemasaran. Pada tahun 2014, sesuai dengan target 
pada RPJMN 2010-2014, diperkirakan konsumsi ikan masyarakat terus meningkat hingga 38,0 kg/
kapita.

Gambar 12.4
Konsumsi Ikan Masyarakat (Juta Ton)

Tahun 2004, 2009-2014

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014
Keterangan: *)  angka target 2014 (RKP 2014)

Demikian pula untuk upaya revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan telah menunjukkan 
hasil yang positif. Hal ini dicerminkan dari meningkatnya produksi beberapa komoditas pertanian 
andalan, khususnya perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. Produksi kelapa sawit 
dan karet dari tahun 2004-2013 mengalami peningkatan masing-masing 11,7 persen dan 4,9 persen 
per tahun. Pada tahun 2013 produksi kelapa sawit mencapai 27,7 juta ton, meningkat cukup besar 
sekitar 2,6 kali dari produksi tahun 2004 (Tabel 12.2).
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Tabel 12.2
Produksi Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Kopi

Tahun 2004, 2009-2014

Komoditas Satuan
Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013*) 2014**)

Karet ribu ton 2.065,8 2.440,3 2.734,9 2.990,2 3.012,3 3.107,5 3.204,5

Kelapa Sawit ribu ton 10.830,4 19.324,3 21.958,1 23.096,5 26.015,5 27.746,1 29.512,8

Kopi ribu ton 647,4 682,7 686,9 638,6 691,2 698,9 711,5

Kakao ribu ton 691,7 809,6 837,9 712,2 740,5 777,5 817,3

Sumber: Kementerian Pertanian
Keterangan: *) Angka sementara
  **) Angka target

Sementara itu, produksi kayu sebagai bahan baku industri pada tahun 2013 mengalami peningkatan 
menjadi 34,4 juta m3 dibandingkan tahun 2009 sebanyak 27 juta m3 dan 14,4 m3 pada tahun 2004. 
Produksi kayu ini dipenuhi dari hutan tanaman sebanyak 26,1 juta m3, hutan alam 5,1 juta m3 dan 
hutan rakyat 3,2 juta m3 (Gambar 12.5). Kecenderungan produksi yang ada menunjukkan secara 
perlahan hutan tanaman menggantikan peran hutan alam dalam menyediakan bahan baku industri.

Gambar 12.5
Produksi Kayu Bulat

Tahun 2004-2012

Sumber: Statistik Kehutanan tahun 2013

Sejalan dengan peningkatan produksi kayu, jumlah izin pemanfaatan hasil kayu dari hutan 
tanaman industri juga meningkat dari 238 unit pada tahun 2012 menjadi 252 unit pada tahun 
2013. Peningkatan ini cukup besar bila dibandingkan pada tahun 2004 sebanyak 114 unit dan 
229 unit pada tahun 2009. Peningkatan juga terjadi pada izin hutan tanaman rakyat (HTR) yang 
bertambah jumlahnya dari 3.490 unit dengan luas 168,4 ribu pada tahun 2012 menjadi 6.657 unit 
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seluas 188,5 ha pada tahun 2013. Pemanfaatan hutan produksi untuk upaya restorasi ekosistem 
mulai berkembang dengan dikeluarkannya izin RE sebanyak 9 unit dengan luas 397,9 ha. Dengan 
demikian, investasi yang telah masuk USD20,6 miliar dengan perkiraan jumlah tenaga kerja yang 
terserap sebanyak 1.187 orang di tahun 2013.

Industri primer berbahan baku kayu juga memperlihatkan peningkatan dalam rangka pertumbuhan 
nilai tambah dan daya saing sektor kehutanan. Produksi industri primer kehutanan disampaikan 
pada Tabel 12.3. Peningkatan terjadi pada pulp yang  memiliki kecenderungan meningkat setiap 
tahun. Pada tahun 2013 produk olahan lainnya adalah plywood 3,2 juta m3, veneer 904,9 ribu m3, 
dan kayu gergajian 1,2 juta m3.

Tabel 12.3
Produksi Industri Primer Kehutanan

Tahun 2004-2012

Produk Satuan
Tahun

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kayu Gergajian juta m3 0,4 1,5 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 0,9

Pulp juta ton na 2,6 1 0,5 4,8 4,7 5,4 6,2 na

Veneer juta m3 0,2 1 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 0,8

Kayu Lapis juta m3 4,5 4,5 3,8 3,4 3,4 3,0 3,3 3,3 2,9

Sumber: Statistik Kehutanan Tahun 2013

Dalam rangka mengatasi penebangan dan perdagangan liar, telah diterapkan Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK). Pada tahun 2013 produk kayu yang bersertifikat legalitas mencapai 24,3 juta 
m3. Telah juga ditandatangani voluntary partnership agreement  dengan Uni Eropa sehingga produk 
kayu yang dapat diimpor ke negara-negara Uni Eropa hanya yang bersertifikat SVLK.

Selanjutnya, di dalam upaya meningkatkan nilai tambah, Pemerintah berusaha mendorong dan 
meningkatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan menetapkan jenis HHBK unggulan nasional 
dan lokasi pengembangan klaster. Hingga tahun 2013 telah ditetapkan 22 jenis HHBK unggulan 
nasional dan lokasi klaster pengembangannya. Pada tahun 2013, produksi sutera alam mencapai 
18,7 ribu ton dan lebah madu 160,2 ribu ton sedangkan pada tahun sebelumnya produksi sutera 
alam 491 ton, lebah madu 8.800 ton, gaharu 1.408,8 ton, rotan 269,9 ribu ton dan bambu 53,2 ton.

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan juga turut mendorong peningkatan ekspor 
pertanian melalui beberapa komoditas perkebunan, yaitu minyak kelapa sawit/CPO, karet, dan kakao 
sebagai bahan baku coklat. Ekspor kakao dan kopi dari tahun 2010-2012 mengalami penurunan. 
Sementara ekspor kelapa sawit dan karet meningkat masing-masing 4,1 persen dan 7,1 persen 
per tahun. Penurunan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh memburuknya perekonomian di 
negara-negara tujuan ekspor. Sedangkan untuk komoditas sawit cenderung terus meningkat karena 
pertumbuhan ekonomi di negara tujuan ekspor sawit terus meningkat seperti India dan Cina serta 
adanya permintaan yang meningkat untuk kebutuhan biofuel di negara tujuan ekspor. Pada tahun 
2013 ekspor sawit meningkat cukup besar sekitar 1,5 kali dari ekspor pada tahun 2004.
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Gambar 12.6
Ekspor Hasil Perikanan (USD miliar)

Tahun 2004, 2009-2014

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014
Keterangan: *) = angka target 2014 (RKP 2014)

Nilai ekspor produk perikanan pada kurun waktu 2004-2009 tumbuh rata-rata 7,2 persen per 
tahun. Seiring dengan peningkatan produksi perikanan budidaya, khususnya udang sebagai salah 
satu komoditas unggulan ekspor, ekspor perikanan selama kurun waktu 2010-2013 terus tumbuh 
rata-rata 13,4 persen per tahun. Pada tahun 2013, nilai ekspor produk perikanan mencapai USD4,2 
milliar, atau meningkat 8,1 persen dibandingkan dengan nilai ekspor produk perikanan pada tahun 
2012, yakni USD3,9 milliar (Gambar 12.6). Bahkan nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat 
meningkat 43 persen, dengan kualitas produk udang ekspor Indonesia yang dinilai sangat baik 
dibanding udang dari negara lain. Peningkatan nilai ekspor tersebut disebabkan adanya peningkatan 
harga rata-rata produk perikanan yang diekspor, karena sebagian besar komoditas ekspor telah 
mengarah pada produk bernilai tambah (non primary product). Pada tahun 2014, sesuai dengan 
target RPJMN 2010-2014 diperkirakan nilai ekspor hasil perikanan akan mencapai USD5 miliar.

Sementara itu, nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2013 sebesar USD6,0 
juta, meningkat bila dibandingkan nilai ekspor tahun 2004 dan 2009, masing-masing USD2,3 juta 
dan USD2,2 juta. Kontribusi terbesar devisa ini dari produk panel, yaitu USD2,6 miliar, berturut-
turut setelahnya adalah pulp USD1,8 juta dan kertas USD842,0 juta (Tabel 12.4). Di samping itu, 
penerimaan lainnya dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kehutanan tahun 2013, 
yaitu Rp.3,3 triliun. PNBP ini terus meningkat  dibandingkan tahun 2009, yaitu Rp.2,39 triliun. 
Izin pemanfaatan sumber daya hutan (IPSDH) memberikan sumbangan terbesar terhadap PNBP 
sebanyak Rp.1,5 triliun, kemudian Dana Reboisasi Rp.580,9 miliar dan iuran izin pemanfaatan usaha 
pemanfaatan hutan (IIUPH) Rp.66,0 miliar.

Untuk mendorong produksi hutan, pada tahun 2013 telah dibentuk penetapan areal kerja hutan 
kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa (HD) di kawasan hutan seluas 446,5 ribu ha. Secara kumulatif, 
jumlah HKm dan HD yang telah dibangun adalah 1,9 juta ha dari target 2,5 juta ha di akhir tahun 
2014. Selain itu, pemerintah juga membangun hutan rakyat (HR) kemitraan di luar kawasan hutan 
seluas 54,9 ribu ha pada tahun 2013. Secara kumulatif, jumlah HR yang telah dibangun hingga 2013 
adalah 213,4 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 10 unit usaha di 13 provinsi.
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Tabel 12.4
Kinerja Ekspor Produk Kehutanan (Juta USD)

Tahun 2005-2012

Sumber: Statistik Kehutanan tahun 2013

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani-
nelayan-masyarakat kehutanan merupakan sasaran yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan 
ketahanan pangan nasional dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Untuk 
menunjukkan tingkat kesejahteraan petani/nelayan-pembudidaya ikan, pendekatan yang digunakan 
adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kinerja NTP selama tahun 2010-2013 
memperlihatkan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya dimana NTP tertinggi tercatat 
pada tahun 2012 yaitu 105,2. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa nilai produk yang 
didapatkan oleh petani masih lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidupnya. 
Sementara itu, tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang digambarkan melalui 
NTN selama kurun waktu 2010-2013 terus membaik, dimana NTN tertinggi tercatat pada tahun 
2011, yaitu 106,2. Nilai NTN digunakan sebagai ukuran kemampuan/daya beli keluarga nelayan dan 
pembudidaya ikan. Selain itu, NTN juga menggambarkan daya tukar (term of trade) dari produk 
perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTN yang 
semakin tinggi menggambarkan tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan yang 
meningkat. Rata-rata NTN sepanjang tahun 2013 adalah 105,3 (BPS, 2014). Pada bulan Desember 
2013, terjadi perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP/NTN. Tahun dasar yang digunakan 
sebelumnya adalah tahun 2007. Saat ini sebagai penyesuaian terhadap perubahan/pergeseran pola 
produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga perikanan, tahun dasar yang digunakan adalah 
tahun 2012.

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan telah dilakukan kegiatan 
pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan.  Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan teknis pelaku utama, sedangkan penyuluhan perikanan dilakukan untuk memberikan 
pendampingan bagi masyarakat nelayan/pembudaya ikan dalam peningkatan produksi perikanan. 
Hingga tahun 2014, jumlah penyuluh kelautan dan perikanan adalah 12.248 orang baik PNS, 
penyuluh kontrak maupun penyuluh swadaya. Selain itu, untuk mendukung kapasitas SDM, 
dilakukan pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP). Hingga tahun 
2013 telah dikembangkan 300 unit P2MKP. 

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan layanan dan mutu penyuluhan kehutanan, sejak tahun 
2011 telah dilakukan uji kompetensi bagi para penyuluh kehutanan. Uji kompetensi dilaksanakan 

Produk
Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kayu Gergajian/
Sawnwood         3,4         37,0         56,0         55,2         35,9         30,9         41,6         57,7 

Kayu Lapis/
Plywood 1.374,7    1.506,7 1.402,0 1.533,5 1.189,4 1.638,7 1.953,5 1.944,4 

Pulp       932,7    1.124,0 1.065,7 1.422,4 867,2 1.465,9 1.554,6 1.545,4 

Veneer sheets            9,3         20,0           6,5         30,1         21,2         26,3         34,4 33,9 
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oleh lembaga sertifikasi penyuluh kehutanan (independent agency) yang bekerja berdasarkan 
peraturan, prosedur, dan manajemen mutu. Pemenuhan kebutuhan penyuluh dicukupi dengan 
pembentukan dan pembinaan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM). Pendayagunaan 
tenaga PKSM dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan dipandang cukup efektif dan 
berhasil dalam menularkan pengetahuan di bidang kehutanan kepada anggota masyarakat lain. 
Untuk meningkatkan kualitas penyuluhan, pada tahun 2013, 560 orang telah dinyatakan lulus dan 
berhak mendapatkan sertifikat penyuluh. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kerja sama, 
pada tahun 2013 telah dilakukan diklat pendampingan masyarakat kepada 4.667 orang dari seluruh 
Indonesia.

Dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat di sektor kehutanan, telah dilakukan fasilitasi 
pengembangan usaha produktif kehutanan melalui pembentukan/pengembangan Kelompok Usaha 
Produktif (KUP). Fasilitasi pembentukan/pengembangan KUP mengarah pada upaya penguatan 
kelem bagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan tingkat keswadayaan usaha tani. Keswadayaan usaha 
tani dicirikan oleh kapasitas kewirausahaan, pengambilan keputusan, produktivitas, serta daya saing 
usaha taninya. Sesuai estimasi capaian kinerja fasilitasi pembentukan/pengembangan KUP dari tahun 
2010-2013 telah mencapai 452 kelompok dari target kinerja 500 KUP selama periode lima tahun.

Kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan tercermin dari kesejajaran antara petani dengan 
mitra usahanya. Dalam rangka mewujudkan struktur kemitraan usaha rakyat yang kuat, dukungan 
penyuluhan dipandang strategis dalam menjembatani kepentingan antara KTH sebagai penjamin 
pasar bahan baku. Hingga tahun 2013, kerja sama kemitraan telah mencapai 46 kerja sama dari 
target kinerja 50 kerja sama selama periode lima tahun. Pada tahun 2013, telah dibangun 16 kerja 
sama kemitraan.

12.2 Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Energi

12.2.1 Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi antara lain: (1) 
Menjamin keamanan pasokan energi dengan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, (2) 
Mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi melalui diversifikasi energi, dan (3) 
Meningkatkan produktivitas energi melalui efisiensi penggunaan energi dan pemerataan penyediaan 
energi.

Peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi dilakukan melalui: (1) Peningkatan 
eksplorasi dan optimasi produksi minyak dan gas bumi serta eksplorasi untuk meningkatkan cadangan 
minyak dan gas bumi, (2) Peningkatan investasi minyak dan gas bumi dan penawaran wilayah kerja 
baru, dan (3) Pengaturan harga energi. Penganekaragaman atau diversifikasi sumber daya energi 
melalui: (1) Peningkatan pemenuhan kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) 
untuk gas bumi dan batubara,  (2) Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti bahan 
bakar nabati (BBN) dan panas bumi, dan (3) Peningkatan efisiensi energi melalui konservasi energi.
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12.2.2 Capaian

Hasil capaian pembangunan ketahanan dan kemandirian energi tercermin dari lifting minyak dan 
gas bumi, produksi dan konsumi BBM, diversifikasi energi melalui Energi Baru Terbarukan (EBT), dan 
penghematan energi. 

Target pencapaian lifting minyak bumi tahun 2010-2014 adalah 965-818 MBOPD, dengan realisasi 
yang terus mengalami penurunan rata-rata sekitar 5 persen per tahun, dari 954 MBOPD di tahun 
2010 menjadi 826 MBOPD di tahun 2013. Lifting minyak bumi untuk tahun 2014 sesuai APBN-P 2014 
ditargetkan sebesar 818 MBOPD, dengan realisasi hingga pertengahan Juli 2014 baru mencapai 
794 MBOPD. Sementara itu, target pencapaian lifting gas bumi tahun 2010-2014 adalah 1224-1365 
MBOEPD, dengan realisasi tahun 2010-2012 yang sedikit mengalami kenaikan rata-rata sekitar 1 
persen, dan pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan rata-rata sekitar 5 persen. Adapun lifting 
gas bumi tahun 2014 sesuai APBN-P 2014 ditargetkan sebesar 1224 MBOEPD, dengan realisasi 
hingga Mei 2014 dapat mencapai 1243 MBOEPD atau lebih tinggi 1,6 persen dibandingkan target 
(Gambar 12.7). Hingga tahun 2013 telah dilakukan kegiatan eksplorasi 101 sumur, dan pada tahun 
2014 direncanakan 205 sumur dengan realisasi 16 sumur sampai dengan April 2014. Penurunan 
produksi minyak bumi dan gas bumi dimungkinkan karena masih sedikitnya penemuan cadangan 
baru dan lamanya pembebasan area sumur eksplorasi.

Gambar 12.7
Lifting Minyak dan Gas Bumi

Tahun 2010-2014

Sumber: Kementerian ESDM, 2014

Dalam mendukung upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, penawaran Wilayah Kerja 
Pertambangan (WKP) baru harus terus dijalankan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak tahun 
2004, telah dilakukan penandatangan Wilayah Kerja Migas Konvensional sebanyak 190 kontrak 
dengan bonus tanda tangan sebesar USD407,7 juta. Untuk tahun 2014, penandatanganan Wilayah 
Kerja Migas Konvensional ditargetkan USD15 Juta untuk cakupan 15 wilayah kerja. Selain Wilayah 

  

*) Realisasi sampai dengan 15 Juli 2014 *) Realisasi sampai dengan 31 Mei 2014 

 

2010 2011 2012 2013 2014*)

Prognosa 965 945 930 840 818

Realisasi 954 900 861 825 794

0

200

400

600

800

1000

1200

Li
ft
in
g

M
in

ya
k 

(M
B

O
PD

)

2010 2011 2012 2013 2014*)

Prognosa 965 945 930 840 818

Realisasi 954 900 861 825 794

0

200

400

600

800

1000

1200

Li
ft
in
g

G
as

 (M
B

O
EP

D
)



BAB XII
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XII-16

Kerja Migas Konvensional, penandatanganan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sampai tahun 
2013 telah ditandatangani 54 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dan 1 
Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan total investasi hulu migas (firm 
commitment) sebesar USD362,1 juta.

Konsumsi BBM bersubsidi tahun 2005 mencapai 59,7 juta KL dan turun menjadi 37,4 juta KL pada 
tahun 2009 dengan adanya program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Pada tahun 2013, realisasi 
volume BBM bersubsidi sebesar 46,36 juta KL lebih rendah 3,42 persen dari kuota yang telah 
ditetapkan sebesar 48 juta KL. Untuk perkiraan volume BBM bersubsidi pada tahun 2014 sesuai 
dengan APBN-P sebesar 46 juta KL (Gambar 12.8).

Gambar 12.8
Jumlah Volume BBM Bersubsidi

Tahun 2005-2014

Sumber: Kementerian ESDM, 2014
Keterangan: *) Realisasi hingga Juni 2014

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi telah dilakukan diversifikasi 
energi terutama dalam pemanfaatan gas, batubara, dan EBT untuk pemenuhan kebutuhan 
di sektor tenaga listrik, rumah tangga, dan transportasi. Realisasi penyaluran gas ke domestik 
memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan dalam sepuluh tahun terakhir dan pada tahun 
2013 menunjukkan realisasi penyaluran gas ke domestik lebih besar dibandingkan jumlah gas yang 
diekspor. Pemanfaatan gas bumi pada tahun 2013 sebesar 47,5 persen untuk domestik.

Pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga dilaksanakan dengan program konversi minyak 
tanah ke LPG 3 kg. Pada periode tahun 2008 hingga 2013 telah didistribusikan paket perdana LPG 
3 kg ke 30 provinsi sebanyak 51,6 paket dengan estimasi penarikan minyak tanah 40 juta KL dan 
peningkatan penggunaan LPG 3 Kg dari 0,2 juta MT menjadi 4,4 juta MT. Program konversi ini telah 
berhasil menghemat subsidi Rp.108,3 triliun.  Untuk perkiraan volume LPG 3 kg pada tahun 2014 
yang akan didistribusikan sekitar 1,6 juta paket dengan volume 4,4 juta MT.
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Selain konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga juga 
dilakukan melalui pembangunan jaringan gas kota ke rumah tangga. Dalam periode tahun 2009 
hingga 2013 telah terbangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga 73.500 sambungan rumah 
(SR) di 17 kota. Direncanakan pada tahun 2014 akan dibangun jaringan gas bumi untuk rumah 
tangga 17.003 sambungan rumah (SR) di empat kota yaitu Bekasi, Sidoarjo (lanjutan), Bulungan dan 
Semarang.

Pemanfaatan gas bumi untuk sektor transportasi dilakukan dengan pembangunan SPBG. Hingga 
tahun 2013 telah dibangun infrastruktur gas bumi untuk transportasi di Jabodetabek, Palembang, 
Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Balikpapan yang terdiri dari 31 unit SPBG, 5 unit Mobile Refuelling 
Unit (MRU) dan 3 ruas jaringan pipa sepanjang 22,2 km. Dari seluruh infrastruktur yang telah 
dibangun tersebut, 13 unit SPBG dan 3 ruas jaringan pipa dibangun menggunakan dana APBN. 
Untuk meningkatkan percepatan program diversifikasi gas bumi ini, Pemerintah telah melakukan 
penugasan kepada badan usaha swasta (PT. Pertamina (Persero) dan PT. PGN Tbk.) agar membangun 
insfrastruktur gas bumi untuk transportasi. Pada tahun 2014 direncanakan dibangun infrastruktur 
gas bumi untuk transportasi di Jabodetabek, Jawa Timur, dan Riau yang terdiri dari 29 unit SPBG, 
8 unit MRU dan 126,5 km jaringan pipa. Dari total rencana tersebut, 19 unit SPBG dan 1 unit MRU 
dibangun dengan dana swasta. Program Pembangunan SPBG ini juga ditunjang dengan pemasangan 
konverter kit dengan realisasi dari tahun 2011-2013 telah mencapai 1.450 konverter kit CNG dan 
2.050 konverter kit LGV.

Peningkatan diversifikasi energi selain dilakukan melalui pemanfaatan gas bumi juga dilakukan 
melalui pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO). Pada tahun 2010, dari 
produksi batubara 275 juta ton, 65 juta ton dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik. 
Sedangkan untuk tahun 2014, produksi batubara meningkat menjadi 397 juta ton dengan alokasi 
ekspor 302 juta ton dan domestik 95 juta ton (Gambar 12.9). Jumlah pemanfaatan batubara untuk 
kebutuhan dalam negeri akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan batubara 
untuk pembangkit listrik dan industri dalam negeri.

Gambar 12.9
Produksi Batubara

Tahun 2004, 2009-2014

Sumber: Kementerian ESDM, 2014
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Pemanfaatan EBT untuk mengurangi penggunaan BBM dan batubara di sektor pembangkit listrik 
juga terus ditingkatkan. Hingga tahun 2013 capaian kapasitas terpasang panas bumi menyumbang 
1.343,5 MW dengan perkiraan tambahan kapasitas sampai akhir tahun 2014 sebanyak 62 MW. 
Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi yang telah ditetapkan adalah 58 WKP dengan 19 
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi. Dari 19 IUP yang telah diterbitkan tersebut terdapat 9 
lapangan panas bumi yang telah berproduksi.

Selain pemanfaatan EBT, pemanfaatan BBN di dalam negeri juga terus ditingkatkan. Kapasitas 
terpasang BBN jenis biodiesel pada tahun 2013 sebesar 4,5 juta KL per tahun. Produksi biodiesel 
pada tahun 2013 sebesar 2,8 juta KL dan dimanfaatkan di dalam negeri untuk substitusi solar 1,05 
juta KL atau setara dengan penghematan devisa USD831 juta. Untuk tahun 2014, produksi biodiesel 
4,01 juta KL dan bioethanol 0,17 juta KL dengan penghematan devisa USD3,11 miliar. Mulai 1 
September 2014, akan diterapkan kebijakan mandatori sepuluh persen dengan pencampuran 
biodiesel kepada solar (B10).

Konservasi energi dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi 
penghematan energi. Pada tahun 2013, intensitas energi mencapai 5,07 SBM/miliar Rp. dengan 
target tahun 2014 sebesar 5,05 SBM/miliar Rp. Jumlah bangunan dan gedung yang telah diaudit 
energi sebanyak 165 objek pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 300 objek pada tahun 2014. 
Dengan dilaksanakannya program-program diversifikasi dan efisiensi energi tersebut maka potensi 
penurunan Emisi GRK sektor energi meningkat 2,94 juta ton CO2 menjadi 12,51 juta ton CO2 pada 
tahun 2014.
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12.3 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Mineral 
dan Pertambangan

12.3.1 Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan peranan industri pertambangan dalam 
perekonomian nasional antara lain: (1) Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk tambang 
mineral dan batubara, dan (2) Mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan 
bencana geologi.

Peningkatan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral dan batubara dilakukan melalui: (1) 
Pemberian insentif fiskal pengusahaan pertambangan; (2) Perbaikan birokrasi perijinan pengusahaan 
pertambangan; (3) Memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah terutama 
dalam perijinan pengusahaan pertambangan; (4) Pengembangan informasi potensi dan wilayah 
cadangan; (5) Peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan perijian dan 
inventarisasi cadangan; (6) Penciptaan keamanan usaha dalam pengusahaan pertambangan mineral 
dan batubara; (7) Pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter); (8) Peningkatan 
produksi batubara untuk kepentingan dalam negeri, dan (9) Pengembangan industri peningkatan 
mutu batubara, pencairan batubara, dan gasifikasi batubara.

Untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan bencana geologi dilakukan 
melalui: (1) Pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang bidang 
migas; (2) Melakukan praktik pertambangan yang baik dan benar (best mining practices) juga 
memperhatikan keberlanjutan praktik pertambangan (depletion minimum); (3) Peningkatan 
rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan (4) Mitigasi, pengembangan teknologi dan fasilitasi 
penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi.

12.3.2 Capaian

Hasil capaian pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tercermin dari: (1) Peningkatan 
investasi sektor mineral dan batubara; (2) Produksi batubara, serta produksi komoditas tambang 
utama, yakni tembaga, emas, timah, bauksit, bijih nikel, dan bijih besi; (3) Penetapan Ijin Usaha 
Pertambangan (IUP) dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP); dan (4) Peningkatan nilai tambah 
produk pertambangan.

Realisasi capaian investasi sektor mineral dan batubara dalam kurun waktu 2004-2013 mengalami 
peningkatan 18 persen setiap tahunnya, yaitu dari USD1,3 miliar pada tahun 2004 menjadi USD5,1 
miliar pada tahun 2013. Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor 
mineral dan batubara dalam kurun waktu 2004-2013 meningkat rata-rata 32 persen per tahun yaitu 
Rp.2,6 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp.28,5 triliun pada tahun 2013 (Gambar 12.10).

Selama tahun 2013, realisasi produksi batubara 421 juta ton sedangkan konsentrat tembaga 450 
ribu ton, emas 59 ribu ton, timah 88 ribu ton, bijih nikel 60 juta ton, bauksit 56 juta ton, dan bijih 
besi 19 juta ton. Hingga April 2014, produksi batubara mencapai 110 juta ton, konsentrat tembaga 
60 ribu ton, emas 3,34 ton, bijih nikel 3,86 juta ton, bauksit 2,83 juta ton, serta bijih besi 1,15 juta 
ton (Tabel 12.5).



BAB XII
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XII-20

Gambar 12.10
Jumlah Penerimaan Negara dari Minerba

Tahun 2004-2014

Sumber: Kementerian ESDM, 2014
Catatan: *) Angka perkiraan

Total potensi batubara sampai April 2014 adalah 161 miliar ton dengan cadangan 28 miliar ton. 
Kalimantan memproduksi 94 persen dan Sumatera 6 persen dari total produksi batubara walaupun 
potensi terbesar ada di pulau Sumatera, yaitu sebesar 53 persen dari potensi nasional. Batubara dari 
Kalimantan berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Batubara 
dari Sumatera sebagian besar berasal dari Sumatera Selatan.

Tabel 12.5 
Produksi Mineral dan Batubara 

Tahun 2004, 2009-2014

Komoditas Unit
Tahun

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)
Logam Tembaga ribu ton 840 999 878 543 448 450 640

Emas ribu ton 93 104 104 76 75 59 87

Timah ribu ton 60 60 48 42 95 88 88

Bijih Nikel juta ton 4 6 7 32 41 60 3,5

Bauksit juta ton 1,3 5 16 39 30 56 1

Bijih dan Pasir Besi juta ton 0,07 5 4 12 10 19 7

Produksi Batubara juta ton 130 254 275 353 407 421 397

Ekspor Batubara juta ton 94 198 210 287 340 349 324

DMO Batubara juta ton 36 56 65 72 67 72 95,6

Sumber: Kementerian ESDM, 2014
Keterangan: *)  angka target 2014

Penerapan UU No. 4/2009 telah mengakhiri rezim kontrak/perjanjian dan menetapkan pola IUP 
dalam pengusahaan pertambangan. Seluruh KP/SIPD/SIPR yang ada diwajibkan untuk dikonversi 
menjadi IUP/IPR. Pendataan ulang dilakukan untuk mengembangkan database IUP secara nasional 
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yang akan menjadi landasan dalam perumusan kebijakan nasional pertambangan ke depan. 
Database IUP ini digunakan sebagai: (1) Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan; 
(2) Sumber informasi untuk perizinan usaha pertambangan dan sebagai dasar dalam penyesuaian 
wilayah izin usaha pertambangan; (3) Instrumen koordinasi antarlembaga dalam penentuan tata 
ruang di bidang pertambangan mineral dan batubara; (4) Sumber informasi untuk memperkirakan 
produksi, pemenuhan kebutuhan domestik (DMO), dan penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, 
royalti, penjualan hasil tambang) dari IUP; serta (5) Instrumen perencanaan untuk memperkirakan 
peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. 

Hingga Juni 2014, telah terdata 10.922 IUP yang terdiri dari 7.000 IUP mineral dan 3.922 IUP 
batubara (Tabel 12.6). Sejumlah 6.042 IUP telah direvikasi sebagai IUP Clear and Clean dan 4.880 
IUP Non-Clear and Clean. IUP Non Clear and Clean terjadi karena banyak perizinan yang diterbitkan 
Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan ketentuan.

Tabel 12.6 
Progres Pendataan IUP CNC dan Non-CNC 

Tahun 2014

Status
Mineral Batubara

Jumlah
EKS OP EKS OP

CNC 1.525 2.056 1.472 989 6.042

NON CNC 1.441 1.978 1.061 400 4.880

Sub Total 2.966 4.034 2.533 1.389
10.922

Total 7.000 3.922

Sumber: Kementerian ESDM, 2014 
Keterangan: Data hingga Juni 2014

Penyesuaian KK dan PKP2B dilakukan untuk menyempurnakan dan memperbaiki semua kontrak 
dan perjanjian yang ada sesuai dengan amanat UU No. 4/2009. Terdapat enam isu strategis dalam 
rangka penyesuaian tersebut, yaitu: (1) Luas wilayah kerja; (2) Kelanjutan operasi pertambangan; 
(3) Penerimaan negara; (4) Kewajiban pengolahan dan pemurnian; (5) Kewajiban divestasi; dan (6) 
Kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa nasional. Untuk melaksanakan penyesuaian 
KK dan PKP2B, telah dibentuk Tim Evaluasi untuk Penyesuaian KK dan PKP2B melalui Keppres No. 
3/2012, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi untuk Penyesuaian KK 
dan PKP2B melalui Kepmenko Bidang Perekonomian Nomor KEP-54/M.EKON/06/2012. Hingga Juni 
2014 telah terdapat 7 KK dan 32 PKP2B yang telah menyepakati keenam isu strategis tersebut. 

Untuk memberikan kepastian alokasi ruang bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara 
maka telah ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. 
Komposisi WP terdiri atas: (1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), (2) Wilayah Pertambangan 
Rakyat (WPR), dan (3) Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Saat ini telah ditetapkan WP, yang 
meliputi tujuh pulau dan gugusan, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Bali, Pulau Kalimantan, 
Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk meningkatkan 
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manfaat mineral dan mempercepat pelaksanaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam 
negeri, telah ditetapkan PP No. 1/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 23/2010 Tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya guna mengatur 
lebih rinci pelaksanaan pengolahan dan pemurnian mineral, telah ditetapkan Permen ESDM No. 
1/2014 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian 
Mineral di Dalam Negeri.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah terdapat 66 perusahaan yang telah berkomitmen untuk 
membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dengan komitmen 
investasi senilai USD17,4 miliar. Progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian tersebut 
hingga 2 Juni 2014 adalah sebagai berikut: 14 perusahaan mencapai AMDAL, 15 perusahaan 
mencapai ground breaking dan awal konstruksi pabrik, 10 perusahaan mencapai pertengahan tahap 
konstruksi pabrik, 2 perusahaan mencapai akhir tahap konstruksi, dan 25 perusahaan mencapai 
tahap commissioning/produksi.

12.4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

12.4.1 Kebijakan

Kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk 
mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Untuk mengelola 
daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup, kerangka regulasi diarahkan 
untuk mewujudkan lingkungan hidup yang dapat mendukung program pembangunan nasional yang 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut dicapai dengan strategi: (1) 
Pengendalian dan pemantauan pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati 
(kehati); (2) Perbaikan kerangka regulasi dan peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan 
secara konsisten; (3) Perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi 
serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; (4) Penataan dan pengelolaan lingkungan 
yang harmonis dari hulu ke hilir; (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan 
institusi pengelola lingkungan hidup; (6) Peningkatan  kesadaran dan partisipasi masyarakat; (7) 
Pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan; (8) Penyelesaian konflik pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan hidup; dan (9) Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan 
alternatif.

12.4.2 Capaian

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, telah dilakukan beberapa upaya pengendalian 
pencemaran lingkungan. Capaian penting diantaranya adalah melalui pelaksanaan Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada periode 2004-
2009 peserta PROPER meningkat rata-rata 109 perusahaan per tahun, dan pada periode 2010-2014 
jumlah peserta PROPER meningkat tiga kali lipat dari periode sebelumnya, dengan rata-rata 311 
perusahaan per tahun (Gambar 12.11).
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Gambar 12.11
Tren Keikutsertaan Perusahaan dalam Program PROPER

Tahun 2003-2014

 

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

Melalui instrumen pengawasan terhadap industri tersebut, selama tahun 2013 telah berhasil 
menurunkan beban air limbah 52,3 persen atau meningkat 0,06 persen dibandingkan tahun 2012. 
Sementara itu, untuk kegiatan usaha skala kecil selama tahun 2012 berhasil menurunkan beban air 
limbah 0,08 persen dari potensi nasional dan tahun 2013 berhasil menurunkan 0,1 persen. 

Upaya pengendalian pencemaran air limbah Usaha Skala Kecil juga dilakukan dengan cara 
pemanfaatan limbah, efesiensi proses produksi dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan air, 
energi dan sumber daya lain sehingga dapat menambah keuntungan ekonomi, serta pengolahan 
limbah, terutama untuk usaha tahu dan tempe, usaha ternak, usaha pengolahan ikan, usaha skala 
kecil batik, tapioka, dan laundry. Pada tahun 2013 pengendalian pencemaran air limbah usaha skala 
kecil dilakukan di Kabupaten Indramayu, Kota Batam, Kabupaten Belu, Kota Mataram, Kabupaten 
Sorong, dan Kabupaten Manokwari. Pada tahun 2014 program pengendalian pencemaran air 
limbah usaha skala kecil difokuskan untuk pembinaan, pemantauan, dan evaluasi di 77 lokasi usaha 
skala kecil. Sedangkan untuk pelaksanaan replikasi fasilitas pengelolaan air limbah difokuskan 
pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat. Sementara, dengan menggunakan dana 
dekonsentrasi, sejak tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas 
air sungai di  33 provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, upaya pengendalian pencemaran dilaksanakan pula melalui Program Adipura, untuk 
memberikan penghargaan kepada kota/kabupaten yang memiliki komitmen dalam mewujudkan 
kota bersih dan hijau (Clean and Green City). Melalui program ini, Pemda didorong untuk 
menciptakan kota yang layak huni serta masyarakat yang sehat dan lingkungan hidup yang baik 
(good environment). Jumlah kab/kota penerima anugerah Adipura terus mengalami peningkatan 
dari 37 kabupaten/kota pada tahun 2004 menjadi 101 kab/kota pada tahun 2014 (Gambar 12.12). 
Dengan program Adipura ini didapatkan hasil jumlah kota bersih dan teduh semakin meningkat, 
sampah terkelola semakin besar (7 persen dari timbulan sampah), dan luasan ruang terbuka hijau 
semakin meningkat (8 persen).
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Gambar 12.12
Jumlah Kabupaten/Kota Penerima Anugerah Adipura

Tahun 2004-2014

 
 Sumber:  Kementerian Lingkungan Hidup, 2014

Pengendalian penggunaan pencemar lingkungan dilakukan pula melalui pengurangan penggunaan 
Bahan Perusak Ozon (BPO). Penurunan dan/atau penggantian penggunaan BPO telah diterapkan 
secara berangsur-angsur, melalui pencegahan emisi BPO, terutama Chlorofluorocarbons (CFCs), 
kewajiban sertifikasi, pembangunan infrastruktur, serta pengawasan penggunaannya. Pada tahun 
2006, penggunaan BPO di Indonesia dapat ditekan hingga tingkat minimum, dan mulai digantikan 
dengan penggunaan non-BPO. Pada periode 2010-2014, Indonesia telah berusaha keras untuk 
menurunkan penggunaan Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) menuju angka baseline (rata-rata 
konsumsi 2009-2010) yang harus dipenuhi pada 1 Januari 2013.

Berkaitan dengan pengelolaan limbah padat (sampah), telah disahkan peraturan penting berupa UU 
No.18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan diikuti PP No. 81/2012 Tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dengan adanya peraturan tersebut, 
selama tahun 2011-2012, telah terjadi penurunan volume sampah 10,7 persen dari total timbulan 
sampah, dan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan akhir sampah dengan sistem timbunan 
tanah (sanitary landfill), dan diharapkan adanya peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas 
lingkungan.

Selanjutnya, perbaikan kerangka regulasi pengelolaan lingkungan hidup terus ditingkatkan,  
diantaranya dengan disahkannya UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, yang secara komprehensif telah mencakup pengelolaan dan perlindungan lingkungan, 
pengelolaan gas rumah kaca, serta penerapan prinsip berkelanjutan ke dalam perencanaan 
pembangunan. Dalam rangka pengendalian limbah B3, Pemerintah juga berperan aktif dalam 
perundingan internasional seperti Stockholm Convention dan Rotterdam Convention. Terkait dengan 
kedua konvensi tersebut, pada periode 2004-2009 telah dilakukan pengesahan konvensi Stockholm 
melalui UU No. 19/2009 Tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik 
yang Persisten. Selanjutnya pada periode 2010-2014 telah diratifikasi konvensi Rotterdam melalui 
UU No. 10/2013 Tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan 
Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional.
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Terkait dengan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan, beberapa capaian penting diantaranya 
adalah: (1) Peningkatan tutupan vegetasi melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) pada tahun 
2013 telah diberikan penghargaan Trophy Raksaniyata kepada 7 kabupaten dan Piagam Raksaniyata 
kepada 6 kabupaten; (2) Pelaksanaan Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) yang menghasilkan 
penyusunan profil 15 Danau Prioritas dan Gerakan Penyelamatan Danau pada 5 Danau pada tahun 
2012 dan 4 Danau pada tahun 2013 (Singkarak, Kerinci, Tempe, dan Poso); (3) Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai (DAS) terpadu melalui review dan penetapan kelas air pada 11 sungai (dari target 
13 sungai prioritas), yaitu Sungai (Ciliwung, Citarum, Cisadane, Citanduy, Bengawan Solo, Progo, 
Brantas, Kampar, Siak, Batanghari, Musi); (4) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian 
kerusakan lingkungan melalui pengembangan Taman Kehati; (5) Pengendalian kerusakan ekosistem 
pesisir; dan (6) pengaturan dan fasilitasi pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.  

Pengelolaan lingkungan hidup juga terus diintensifkan dengan penyusunan indikator lingkungan 
hidup terpadu, berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk dapat menggambarkan 
kondisi kualitas lingkungan hidup Indonesia. Setelah IKLH ditetapkan pada akhir tahun 2009 di 
setiap Provinsi di Indonesia, skor IKLH terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari 62,8 di tahun 
2009 hingga mencapai 64,2 di tahun 2012 (Gambar 12.13). Skor IKLH perlu terus ditingkatkan 
hingga mencapai target 66,5–68,5 persen pada lima tahun mendatang, untuk memastikan adanya 
peningkatan kualitas lingkungan hidup Indonesia.

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

Gambar 12.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tahun 2009-2012

 

Sumber: Data IKLH diolah, 2012
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Capaian signifikan lainnya di bidang lingkungan hidup adalah adanya penerapan Konsumsi dan 
Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP). SCP merupakan salah 
satu sub-tema aksi menuju Sustainable Development yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio 
tahun 1992, dan komitmen penerapannya dikuatkan pada Konferensi United Nations Conference 
on Sustainable Development (Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juni 2012. Dalam Konferensi 
Rio+20, penerapan SCP dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan green economy. 
Merujuk pada kesepakatan untuk peningkatan penerapan SCP sebagaimana tercantum dalam 
dokumen The Future We Want hasil Konferensi Rio+20, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan 
penguatan program kegiatan dengan muatan penerapan SCP mulai tahun 2012. Selanjutnya, pada 
tahun 2013, telah diluncurkan Kerangka Kerja sepuluh Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi 
Berkelanjutan di Indonesia tahun 2013–2023. Kerangka Kerja tersebut memuat peta jalan Indonesia 
dalam menerapkan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, yang saat ini terus dielaborasikan ke 
dalam rencana kegiatan yang lebih konkret.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup juga terus 
dilakukan. Hingga tahun 2013 telah dibentuk Badan Lingkungan Hidup Daerah 347 unit, Kantor 
Lingkungan Hidup 143 unit, dan bentuk lainnya (Dinas LH, Dinas Gabungan, dan Sub Bagian) 28 unit. 
Dalam upaya peningkatan Kapasitas sumber daya manusia bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, Pusdiklat KLH telah menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional sejak tahun 
2010 sampai dengan tahun 2014, dengan total peserta diklat fungsional sebanyak 1.357 orang dan 
diklat teknis sebanyak 2.664 orang. Pengembangan sistem jabatan fungsional dan sistem standar 
kompetensi tersebut didukung dengan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
bidang lingkungan hidup.

Sementara itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 
hidup juga dilaksanakan melalui kampanye lingkungan hidup di media elektronik, dan pelaksanaan 
pendidikan lingkungan melalui sekolah adiwiyata. Pada tahun 2013, sebanyak 4320 sekolah telah 
mengikuti pembinaan Program Sekolah ADIWIYATA dari 32 provinsi. Selain itu, pemerintah juga 
memberikan penghargaan Kalpataru kepada orang/kelompok peduli lingkungan (dengan kategori 
perintis lingkungan, pengabdi lingkungan, penyelamat lingkungan, dan pembina lingkungan. Hingga 
tahun 2014, penghargaan Kalpataru diberikan kepada 326 orang/kelompok.

Selanjutnya, terkait penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, telah dilakukan penanganan 166 pengaduan masyarakat, penerapan 
75 sanksi administrasi, penegakan 112 kasus hukum pidana dan penegakan 135 kasus perdata 
lingkungan pada tahun 2013. Penyelesaian konflik dan kasus lingkungan ini terus ditingkatkan 
dengan kerja sama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) dan lembaga penegak 
hukum (Polri, Hakim, dan Jaksa).
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12.5 Meningkatkan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber 
Daya Hutan

12.5.1 Kebijakan 

Dalam pembangunan nasional, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH) 
berperan penting sebagai penyedia bahan baku bagi sektor produksi untuk pembangunan ekonomi 
dan sebagai pendukung sistem kehidupan. Sehubungan dengan itu, dan sesuai amanat RPJMN 2010-
2014 arah pembangunan bidang SDA dan LH untuk kehutanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
(1) Pengelolaan SDA dan LH untuk mendukung pembangunan ekonomi, dengan prioritas ketahanan 
pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan (2) Pengelolaan SDA dan LH 
untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, dengan prioritas pada peningkatan 
konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan. 

Prioritas peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan memiliki fokus prioritas: (1) 
Pemantapan kawasan hutan, (2) Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, (3) Pening-
katan fungsi dan daya dukung DAS, dan (4) Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan.

12.5.2 Capaian

Terkait pemantapan kawasan hutan, pada akhir tahun 2013 telah diselesaikan penataan batas luar 
dan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 18,4 ribu km dari target 16,0 ribu km. Terjadi peningkatan 
penataan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan dari capaian tahun 2004 sepanjang 372,8 
km dan pada tahun 2009 sepanjang 836,9 km. Secara kumulatif, hingga tahun 2013 telah dicapai 
penyelesaian tata batas sepanjang 43,0 ribu km. Peningkatan target penyelesaian tata batas ini 
diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik pemanfaatan kawasan hutan dan mempercepat 
penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Hingga tahun 2013 telah diselesaikan 
persetujuan substansi kehutanan pada 26 provinsi.

Terkait dengan pelepasan kawasan hutan, hingga Mei 2013 telah dilepaskan 970,7 ribu ha untuk  
transmigrasi dan 6,2 juta juta ha untuk wilayah perkebunan. Upaya ini diharapkan dapat membantu 
menyelesaikan permasalahan penggunaan ruang.

Selanjutnya pengukuhan kawasan hutan diperkuat dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH). KPH bertujuan meningkatkan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kawasan 
hutan. Pembentukan dan operasionalisasi KPH hingga saat ini telah mencapai 90 unit, diharapkan 
dalam tahun 2014 dapat dibentuk dan dioperasionalkan 120 unit. Untuk mendorong operasionalisasi 
KPH telah dilakukan peningkatan sumber daya manusia, baik dari jumlah maupun kapasitas, salah 
satunya melalui penyelenggaraan pendidikan dan latihan untuk para calon kepala KPH. Hingga tahun 
2013 telah dilaksanakan pendidikan calon kepala KPH sebanyak tiga angkatan dengan jumlah lulusan 
117 personel. Di samping itu, sebagai dukungan SDM pada KPH telah dilaksanakan penempatan 
lulusan SMK Kehutanan hingga 2014 sebanyak 310 siswa.
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Dalam rangka pemantapan kawasan hutan pula telah dilakukan penetapan Rencana Kehutanan 
Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 yang memuat arahan pemanfaatan dan penggunaan 
kawasan hutan 20 tahun ke depan. RKTN ini sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rencana 
kehutanan tingkat provinsi, kabupaten/kota, KPH, serta pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan 
hutan. Hingga saat ini empat provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana 
Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP).

Terkait konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, telah dilakukan upaya penurunan 
konflik di taman nasional dan kawasan hutan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, 
taman buru, dan hutan lindung). Hingga tahun 2013, telah diselesaikan konflik seluas 26.559,7 ha 
dari total 25 ribu ha yang harus diselesaikan di akhir 2014. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan 
efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi berbasis resort pada 29 taman nasional prioritas, 
yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan di tingkat tapak.

Untuk meningkatkan mekanisme perlindungan kawasan yang dianggap penting karena merupakan 
penyangga kehidupan, seperti kawasan mangrove, habitat penyu dan habitat burung migran, 
Kementerian Kehutanan telah mendorong komitmen para pihak, utamanya pemerintah daerah 
untuk melindungi kawasan esensial. Pada tahun 2013, telah disusun dan ditandatangani nota 
kesepahaman di tujuh lokasi, yaitu Kabupaten Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten 
Minahasa Provinsi Sulawesi Utara untuk melindungi kawasan habitat satwa liar penyu; Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi untuk melindungi Kawasan Ekosistem Esensial Burung Air 
dan Burung Migrain; Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua 
untuk melindungi kawasan lahan basah; Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur 
untuk melindungi kawasan hutan lindung dan Provinsi Sulawesi Tengah untuk melindungi Kawasan 
Ekosistem Esensial Burung Maleo dan Penyu di desa Taima.

Spesies hampir punah yang menjadi prioritas utama dalam pelestarian, telah berhasil ditingkatkan 
populasinya. Terdapat 14 spesies prioritas utama, yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak 
Jawa, Banteng, Orangutan Kalimantan, Komodo, Owa Jawa, Bekantan, Anoa, Babirusa, Jalak Bali, 
Elang Jawa, Maleo, dan Kakatua Kecil Jambul Kuning. Dari 95 lokasi pengamatan yang tersebar 
di 48 unit pelayanan teknis, spesies Bekantan, Kakaktua Jambul Kuning, dan Maleo memiliki 
kecenderungan peningkatan populasi terbesar. 

Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2013, jumlah penangkar meningkat menjadi 726 unit dibandingkan tahun 2011 
sebanyak 709 unit. Kondisi yang sama juga untuk pengedar jenis tumbuhan dan satwa liar, tahun 
2013 sebanyak 218 unit meningkat dibandingkan tahun 2012 sebanyak 205 unit. Beberapa jenis 
telah diperdagangkan ke luar negeri dengan perkiraan nilai devisa pada tahun 2013 sebesar Rp.5 
triliun. Beberapa komoditas yang diperdagangkan diantaranya adalah tanduk rusa, kulit buaya dan 
empedu ular, sedangkan dari tumbuhan yang diperdagangkan antara lain anggrek, gaharu dan 
ramin.

Terkait peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, pada tahun 2013 telah dilakukan rehabilitasi hutan 
dan lahan seluas 676,6 ribu ha dengan rehabilitasi konservasi/lindung 105,7 ribu ha dan rehabilitasi 
lahan kritis di DAS prioritas 557,5 ribu ha. Selain itu, pembuatan hutan kota seluas 1.036 ha dan 
rehabilitasi mangrove, gambut dan rawa seluas 12,4 ribu ha pada tahun 2013. Secara kumulatif 
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dari tahun 2009, hutan dan lahan yang telah direhabilitasi mencapai 3,6 juta ha. Adapun untuk 
rehabilitasi di dalam maupun luar kawasan hutan pada tahun 2004 seluas 735,7 ribu ha.

Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ditujukan untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam 
upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Pada tahun 2013, telah dibangun 10.051 unit KBR dengan 
kemampuan menyediakan jumlah bibit tiap KBR sebanyak 50,0 ribu bibit. Setiap unit KBR disebarkan 
melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(BPDAS).

Upaya rehabilitasi diperkuat dengan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu (RPDAST) 
sebagai acuan berbagai pihak dalam memelihara serta meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS. 
Pada tahun 2013 telah disusun 10 unit RPDAST, sehingga secara kumulatif hingga tahun 2013 telah 
disusun 105 RPDAST dari target 108 DAS pada akhir 2014.

Terkait pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan, hasil konkrit yang telah diperoleh 
dan dimanfaatkan dari Litbang hingga tahun 2013, diantaranya: (1) Teknik produksi resorsinol 
untuk bahan perekat kayu komposit dan hasil ujicoba pada berbagai produk; (2) Teknik reduksi 
emisi formaldehyde produk panel kayu dan hasil ujicoba; (3) Teknik pengolahan biokerosene basis 
tanaman hutan; (4) Inter govermental fiscal transfer for conservation management: The case of 
REDD in Indonesia; (4) Estimasi kelayakan finansial pengurangan emisi pada konversi lahan hutan 
menjadi lahan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur; (5) Kesiapan implementasi REDD+ 
pengendalian kebakaran hutan untuk kegiatan penurunan degradasi hutan di Provinsi Jatim; (6) 
Analisis kerentanan ekosistem hutan akibat perubahan iklim dengan penginderaan jauh di Gunung 
Baluran; dan (7) Dampak kebijakan makroekonomi dan perubahan faktor eksternal terhadap 
deforestasi dan degradasi hutan alam.

Dalam periode 2009 hingga 2013, Badan Litbang Kehutanan telah melakukan diseminasi hasil 
litbang dalam bentuk penerbitan publikasi sebanyak 536 terbitan dan dalam bentuk event 
diseminasi sebanyak 2199 event. Untuk melindungi hasil-hasil penelitian sebagai hasil karya 
intelektual peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, telah dilakukan upaya untuk 
memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui pengusulan hasil-hasil penelitian 
untuk memperoleh hak paten dan hak cipta.

Sebagai upaya memperluas jejaring kerja serta meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan, 
Badan Litbang Kehutanan dalam kurun waktu tahun 2009-2013 telah melaksanakan kerja sama 
penelitian dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Kerja sama yang telah dilakukan pada 
periode waktu tersebut adalah dengan 128 lembaga di dalam negeri dan 23 lembaga luar negeri. 
Kerja sama dalam negeri dilakukan antara lain dengan instansi Kementerian Kehutanan, kementerian 
terkait, Dinas Kehutanan dan dinas terkait lainnya di tingkat provinsi/kabupaten/kota, perguruan 
tinggi, kelompok masyarakat, badan usaha milik negara, swasta, dan dunia usaha lainnya. Kerja 
sama luar negeri yang dilakukan antara lain dengan mitra pembangunan (Jepang, Inggris, Korea), 
organisasi internasional, perguruan tinggi (Kyushu University Jepang), dan perusahaan.



BAB XII
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XII-30

12.6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

12.6.1  Kebijakan

Kebijakan peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan diarahkan untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan fungsi 
laut sebagai penyedia pangan meliputi: (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; dan (3) Pengembangan 
iptek kelautan.

12.6.2  Capaian

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, telah 
dilakukan upaya penyelamatan ekosistem wilayah pesisir dan lautan melalui pengelolaan kawasan 
konservasi perairan, rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak, kerja sama regional pengelolaan laut 
dan pesisir, serta mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir.

Untuk mendukung pencapaian target kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha pada tahun 
2020, telah dilakukan penambahan luasan kawasan konservasi perairan dari 5,4 juta ha pada tahun 
2004 menjadi 689,9 ribu ha pada tahun 2013. Dengan penambahan tersebut, maka luasan kawasan 
konservasi perairan Indonesia sampai dengan tahun 2013 mencapai 15,7 juta ha. Penetapan kawasan 
konservasi tersebut dibarengi dengan upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif. 
Hal ini didukung dengan instrumen evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, 
pesisir, dan pulau-pulau kecil (E-KKP3K).

Selanjutnya, pengelolaan konservasi ekosistem dan jenis termasuk didalamnya pengelolaan 
perikanan berkelanjutan, dan perubahan iklim, dilakukan pula melalui kerja sama di tingkat nasional, 
regional dan internasional, antara lain: (1) Kerja sama Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) 
dengan melibatkan negara-negara Indonesia, Malaysia, dan Philipina; (2) Kerja sama Bismarck 
Solomon Seas Ecoregion (BSSE) dengan melibatkan negara-negara Indonesia, Papua New Guinea 
dan Solomon Island; dan (3) Kerja sama Coral Triangle Initiative (CTI) dengan melibatkan negara-
negara Indonesia, Malaysia, Philipina, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Solomon Island. Terkait 
dengan kerja sama CTI, telah ditetapkan Perpres No. 19/2014 Tentang Persetujuan Pembentukan 
Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan 
Pangan. 

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) Operasi kapal pengawas dan kerja sama operasi KKP, TNI-AL, Bakorkamla, dan POLRI, serta 
kerja sama pengawasan dengan Australia dan Malaysia dalam rangka protection border command; 
(2) Operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui monitoring ketaatan 
kapal di pelabuhan, pengawasan usaha budidaya, verifikasi kapal perikanan, dan pengawasan 
sumberdaya kelautan pada ekosistem terumbu karang; (3) Pengembangan sistem pengawasan 
berbasis masyarakat; (4) Pemantauan dengan menggunakan vessel monitoring system (VMS); 
serta (5) Pengembangan kerja sama internasional melalui kerja sama Indonesia-Australia Fisheries 
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Surveillance Forum (IAFSF). Pada tahun 2013, telah dilakukan operasi kapal pengawas perikanan 
dengan melibatkan 27 unit kapal pengawas dan 83 speedboat, pemasangan transmitter pemantauan 
di 3.585 kapal perikanan. Selain itu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2.859 kapal perikanan. 
Dari jumlah tersebut, 68 kapal di-adhoc yang terdiri dari 24 kapal perikanan Indonesia dan 44 kapal 
perikanan asing. Untuk mendukung pengamanan, sampai dengan tahun 2013 telah terbentuk 2.195 
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar 
di seluruh Indonesia.

Dalam rangka peningkatan tata kelola kelautan, telah ditetapkan UU No. 27/2007 Jo UU No. 1/2014 
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, 
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan menerapkan prinsip pengelolaan wilayah 
pesisir secara terpadu. Dalam hal perencanaan, UU tersebut mengamanatkan pemerintah daerah 
untuk menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hingga pertengahan tahun 
2014, 4 provinsi, 7 kabupaten dan 5 kota telah menyusun menetapkan rencana zonasi melalui 
peraturan daerah.

Gambar 12.14
Jumlah Pulau-Pulau Kecil *) yang Dikelola

Tahun 2004-2014

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014
Catatan: *) Pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

Peningkatan daya guna pulau-pulau kecil dan terluar telah dilakukan melalui: (1) Identifikasi potensi 
dan pemetaan potensi termasuk pulau-pulau kecil terluar; (2) Fasilitasi penyediaan sarana dan 
prasarana di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar; dan (3) Adopsi pulau melalui 
kerja sama dengan universitas dan dunia usaha. Adapun capaian identifikasi pulau-pulau kecil pada 
tahun 2013 adalah pemetaan 62 pulau-pulau kecil yang meliputi nama resmi pulau, data spasial, 
keadaan infrastruktur, potensi dan kependudukan. Pembangunan sarana dan prasarana pulau-
pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung perbaikan 
kondisi sosial masyarakat pulau, melalui perbaikan lingkungan, mitigasi dan adaptasi bencana di 
pulau-pulau kecil; fasilitasi investasi pulau-pulau kecil; pengelolaan pulau-pulau kecil terluar; dan 
minawisata pulau-pulau kecil.
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Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir 
terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, pemerintah telah menginisiasi program 
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Hingga tahun 2013, Program PDPT telah dilaksanakan 
di 22 kab/kota yang terdiri dari 66 desa/kelurahan. Pencapaian dalam program PDPT ini antara lain 
tersusunnya 66 dokumen Rencana Pengembangan Desa Pesisir, dan tersalurkannya bantuan kepada 
masyarakat pesisir di 22 kab/desa. Selain itu, sebagai tindak lanjut direktif presiden tentang Program 
Shelter Penanganan Bencana, telah dilakukan upaya mitigasi bancana di pesisir melalui penanaman 
vegetasi pantai (kegiatan greenbelt) di pesisir barat Provinsi Sumatera Barat (di 6 kab/kota) dan 
Provinsi Bengkulu (di 5 kabupaten).

12.7 Meningkatkan Kualitas Informasi Iklim dan 
Bencana Alam, serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi 
Perubahan Iklim

12.7.1 Kebijakan

Kebijakan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam dalam tahun 2010–
2014 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan iklim 
dan bencana alam yang cepat, tepat dan akurat. Sedangkan strategi untuk mencapai kebijakan 
ini adalah: (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (2) 
Peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan 
membangun jaringan observasi, telekomunikasi, dan sistem kalibrasi; (3) Pendirian Pusat Basis 
Data dan informasi yang terintegrasi; (4) Peningkatan kerja sama dan mengembangkan penelitian 
mengenai perubahan iklim dan resiko bencana alam; (5) Penyediaan peta kerentanan wilayah 
Indonesia  terhadap dampak perubahan iklim; (6) Pendirian stasiun monitoring perubahan iklim 
di seluruh wilayah Indonesia; (7) Pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai 
perubahan iklim dan kebencanaan.

Prioritas Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi 
Perubahan Iklim dijabarkan dalam tiga fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Informasi 
Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya, dengan indikator meningkatnya kapasitas pelayanan serta 
ketersediaan data dan   informasi iklim, cuaca dan bencana alam lainnya yang cepat dan akurat; 
(2) Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim, dengan indikator meningkatnya 
kemampuan adaptasi dan mitigasi  para pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim; dan (3) 
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim, dengan indikator menguatnya 
kapasitas institusi dalam mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim.

12.7.2 Capaian

Upaya peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam cuaca dilakukan dengan memperkuat 
peringatan dini cuaca, peringatan dini iklim, dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami. 

Terkait dengan penguatan peringatan dini cuaca, indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase 
pemerataan pemenuhan layanan informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan cuaca publik dengan 
target 89 persen. Target tersebut tercapai 100 persen pada tahun 2013, dengan hasil: (1) Jumlah 
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provinsi yang memperoleh prakiraan cuaca skala kabupaten melalui media elektronik dan cetak 
lokal meningkat dari 23 provinsi pada tahun 2011 menjadi 30 provinsi pada tahun 2013; (2) Jumlah 
provinsi yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten meningkat 
dari 21 provinsi pada tahun 2011 menjadi 29 provinsi pada tahun 2013; (3) Jumlah bandara yang 
memperoleh pelayanan informasi cuaca penerbangan untuk take-off and landing meningkat dari 
15 bandara pada tahun 2011 menjadi 25 bandara pada tahun 2013; dan (4) Jumlah pelabuhan 
yang memperoleh informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang laut meningkat dari 86 
pelabuhan pada tahun 2011 menjadi 110 pelabuhan di tahun 2013. 

Dalam rangka meningkatkan kerapatan jaringan pengamatan cuaca menggunakan sistem 
penginderaan jauh dan pengamatan langsung, dilakukan pembangunan sistem radar dari tahun 
2008. Sampai dengan akhir tahun 2013, BMKG telah memiliki Radar Cuaca 32 Unit dan semua 
sistem radar tersebut telah operasional dan diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pada 
aspek akurasi layanan informasi cuaca publik.

Deteksi kejadian cuaca ekstrim telah dimulai dengan penyusunan kegiatan Meteorology Early 
Warning System (MEWS) dan pembangunan Tropical Cyclon Warning Centre (TCWC). Kegiatan 
MEWS telah dimulai pada tahun 2006 dan diperkuat setiap tahun secara bertahap hingga tahun 
2013. Terkait dengan informasi dini cuaca ekstrim, pada tahun 2011, waktu yang dibutuhkan untuk 
memberikan informasi prediksi terjadinya cuaca ekstrim ini adalah dua jam sebelum terjadinya 
cuaca ekstrim. Pada tahun 2012, kejadian cuaca ekstrim sudah dapat diinformasikan tiga jam 
sebelum terjadinya cuaca ekstrim. Pada tahun 2013, penyampaian informasi dini cuaca ekstrim 
dapat dipertahankan seperti pada tahun 2012, yaitu tiga jam sebelum kejadian, sehingga mitigasi 
bencana dalam rangka keselamatan masyarakat dapat diantisipasi dan disiapkan lebih awal.

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

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



BAB XII
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XII-34

Selanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan peringatan dini gempa bumi dan tsunami, indikator 
kinerja yang ditetapkan adalah mempertahankan kecepatan layanan informasi gempabumi dan 
peringatan dini tsunami selama lima menit, dan persentase pemerataan pemenuhan layanan 
informasi seismologi teknik dan geofisika potensial dan tanda waktu sebesar 66 persen. Pada tahun 
2013, 100 persen target telah terpenuhi, dimana kecepatan penyampaian informasi gempa bumi 
dan peringatan dini tsunami setelah terjadinya gempa bumi selama kurun waktu 2008-2013 telah 
berhasil dipertahankan selama lima menit. Kemajuan pesat dicapai dalam hal kecepatan pengolahan 
dan penyebaran (diseminasi) informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami sejak dibangunnya 
Tsunami Early Warning System (TEWS). Pada tahun 2005 hingga tahun 2009, setelah dibangun 
InaTEWS, waktu yang diperlukan untuk mengolah data sekaligus menyebarkan informasinya kepada 
masyarakat berturut-turut memerlukan waktu 15 menit pada tahun 2005, 10 menit pada tahun 
2006, 7 menit pada tahun 2007, 5 menit pada tahun 2008 dan dapat dipertahankan sampai tahun 
2013.

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

Terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim, beberapa hasil penting yang dicapai hingga bulan 
Juni 2014, yaitu, telah dilaksanakan upaya mitigasi perubahan iklim pada lima sektor utama, yakni 
kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah. Upaya 
tersebut merupakan wujud pelaksanaan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah 
kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya sendiri, atau 41 persen apabila ditambah 
bantuan internasional. Hasil utama pelaksanaan mitigasi perubahan iklim diantaranya pada sektor 
kehutanan adalah menurunnya laju deforestasi dan degradasi menjadi 0,6 juta ha/tahun pada 
periode tahun 2011-2012, yang jauh menurun bila dibandingkan dengan periode 2006-2009, yaitu 
0,8 juta ha/tahun, dan periode 2003-2006 sebesar 1,2 juta/tahun. Di sektor energi juga dilakukan 
upaya nyata penurunan emisi GRK melalui konversi bahan bakar minyak ke gas, pengembangan dan 
pemanfaatan biofuel, pengembangan lampu jalanan dengan teknologi solar cell, pengembangan 
transportasi publik, efisiensi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Sementara 
itu, penekanan upaya mitigasi di tingkat daerah (provinsi) dilakukan melalui pengesahan RAD-GRK 
pada 33 provinsi melalui Peraturan Gubernur. RAD-GRK tersebut dijadikan acuan untuk penentuan 
baseline emisi sekaligus pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan karakteristik 
dan kemampuan daerah masing-masing. 

Selanjutnya, terkait upaya adaptasi perubahan iklim, pada Februari 2014, telah diluncurkan 
Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Dokumen RAN-API tersebut 
berisikan rencana aksi adaptasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang 
meliputi Bidang Ketahanan Ekonomi, Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan, Bidang 
Ketahanan Jasa Lingkungan, Bidang Ketahanan Wilayah Khusus, dan Bidang Pendukung. 
Berdasarkan dokumen RAN-API pula, telah diseleksi 15 daerah pilot untuk pelaksanaan aksi 
adaptasi, yang akan diselesaikan selama kurun waktu lima tahun mendatang (2015-2019).
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Kotak 12.1  
Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca

Sejak Presiden menyatakan komitmen penurunan 
emisi GRK sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 
41 persen bila ada bantuan dari dunia internasional, 
Pemerintah RI telah menyusun Perpres No. 61/2011 
Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)  yang berisi kegiatan 
aksi di lima bidang, yaitu Kehutanan dan Lahan 
Gambut, Pertanian, Energi dan Transportasi, Industri 
serta Limbah, yang akan dilakukan oleh pemerintah 
bersama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk 
menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada 
tahun 2020. Selain itu, telah pula dikeluarkan Perpres 
No. 71/2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi 
Gas Rumah Kaca Nasional yang berisi tata cara 
inventarisasi GRK untuk melengkapi kegiatan aksi 
penurunan emisi GRK tersebut. Sejalan dengan itu, 
untuk memperkuat pelaksanaan penanggulangan 
perubahan iklim, telah disusun pula Rencana Aksi 
Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) tahun 
2014. RAN-API merupakan acuan pelaksanaan 
upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim 
yang terjadi di Indonesia. RAN-API ini terintegrasi 
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN). Dengan disahkannya dokumen tersebut 
di atas, maka upaya mitigasi dan adaptasi Indonesia 
diharapkan semakin konstruktif dan sinergis untuk 
dapat mencapai target yang ditetapkan.

Sumber: Bappenas, 2014

12.8 Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang 
Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan

12.8.1 Kebijakan

Pembangunan kelautan merupakan pembangunan multi sektor yang memerlukan peningkatan 
keterpaduan dan sinergis antarsektor. Di tahun 2013, kebijakan pembangunan kelautan berdimensi 
kepulauan diarahkan pada: (1) Menyelesaikan penyusunan kebijakan kelautan atau peraturan 
perundangan tentang kelautan sebagai landasan kebijakan dalam 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 termasuk 
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pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat seperti perhubungan dan komunikasi, 
transportasi, air bersih, listrik, (5) Meningkatkan penyediaan pelayanan transportasi perintis 
terutama di pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar dan perbatasan serta public service obligation 
untuk angkutan laut; dan (6) Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, 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; (7) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM kelautan; (8) 
Menyediakan data dan informasi spasial kelautan nasional yang terintegrasi, yang meliputi perairan 
laut teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Nusantara.

12.8.2 Capaian

Dalam rangka 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, yang kemudian telah disempurnakan melalui UU No.1/2014 Tentang 
Perubahan atas UU No.27/2007. Selain itu, dalam rangka pengembangan potensi kelautan dan 
peningkatan jiwa bahari serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan negara kepulauan, 
telah dilaksanakan Sail Wakatobi-Belitong pada tahun 2011, dilanjutkan dengan Sail Morotai pada 
tahun 2012, dan Sail Komodo pada tahun 2013. Pada tahun 2014, telah dilaksanakan Sail Derawan 
di Kalimantan Timur.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian batas dengan negara tetangga, pemerintah Indonesia 
telah melaksanakan sembilan kali pertemuan penetapan, penegasan, dan pengelolaan perbatasan. 
Selain itu, telah diselesaikan 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, Papua Nugini, dan Timor Leste. Hingga tahun 2013, 
telah tercapai 13 perjanjian batas wilayah laut dengan negara tetangga yang telah di ratifikasi. 
Di tahun 2014, pemerintah Indonesia dan Filipina telah menandatangai persetujuan batas ZEE. 
Dengan adanya persetujuan ini, maka kerja sama maritim antarkedua negara dapat dilaksanakan 
dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan navigasi, dan pemberantasan illegal, 
unregulated, and unreported fishing. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Commision on the 
Limits of the Continental Shelf (CLCS) di PBB berhasil mengupayakan penambahan wilayah yuridikasi 
landas kontinen Indonesia di luar 200 mil seluas 4.209 km2 di barat laut Sumatera. Hal ini menjadi 
suatu keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengubah hukum internasional dan memperluas 
wilayah perairan nusantara.

Selanjutnya, pengamanan perairan Indonesia termasuk ALKI 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.
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Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan 
dilakukan melalui operasi mandiri, juga dilakukan kerja sama operasi antara TNI-AL, Bakorkamla, 
POLRI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja sama pengawasan dan pengendalian 
dilakukan pula antara Indonesia dengan Australia dan Malaysia dalam rangka protection border 
command. Hingga tahun 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap  3.824 unit kapal perikanan. 
Dari jumlah tersebut, telah diproses 68 unit kapal perikanan (24 KII dan 44 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 2013 pengelolaan pulau-pulau kecil 
melalui identifikasi potensi dilakukan pada 62 pulau. 

Pada tahun 2013, peningkatan penyediaan pelayanan jasa transportasi antara lain dilakukan melalui 
pembangunan baru dan lanjutan 36 unit kapal perintis/penumpang dan subsidi pelayaran perintis 
sebanyak 80 trayek. Selain itu, telah dilakukan: (1) Pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran 
sejumlah 8,4 juta m3; (2) Peningkatan/pembangunan pelabuhan baru dan lanjutan di 402 lokasi 
yang tersebar di seluruh Indonesia; dan (3) Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) 
yang meliputi menara suar 281 unit, rambu suar 1.323 unit, dan pelampung suar 387 unit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut sebagai pendukung kehidupan, telah 
dilakukan penetapan kawasan konservasi perairan yang mencapai 15,7 juta ha sampai dengan tahun 
2013. 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 (CTI), Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), dan Arafura and Timor Seas 
Action (ATSEA). Di samping itu dilakukan pula kerja sama antardaerah untuk pengelolaan Teluk Bone, 
Teluk Tomini, dan Selat Karimata.  Pengelolaan bencana laut juga dilakukan melalui pengembangan 
desa pesisir tangguh, gerakan bersih pantai dan laut, serta pengembangan sistem informasi mitigasi 
bencana tsunami.

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi geospasial kelautan, pada tahun 2013 dihasilkan: (1) 
Peta tematik laut skala 1:50.000 sebanyak 8 NLP (liputan lahan dan ekosistem pulau-pulau kecil) dan 
72 NLP (neraca dan nilai ekonomi pesisir, pulau-pulau kecil, mangrove dan sumber daya ikan) serta 
skala 1:250.000 sebanyak 35 NLP (geologi pantai) dan 37 NLP (sebaran terumbu karang, lamun, 
dan ikan karang); (2) Peta skala 1:1.000.000 sebanyak 36 NLP dan 76 NLP, meliputi Liputan Lahan 
Pesisir, Bentuk Lahan Pesisir, Kawasan Pesisir Indonesia, Suhu Permukaan Laut, Sebaran Klorofil 
Permukaan Air Laut, Sebaran Terumbu Karang, Sebaran Mangrove, Neraca Sumberdaya Mangrove, 
Neraca Sumberdaya Ikan, Neraca Ekosistem Mangrove, Neraca Nilai Ekonomi Sumberdaya Terumbu 
Karang, Neraca Nilai Ekonomi Sumberdaya Mangrove, Neraca Nilai Ekonomi Sumberdaya Ikan, 
Neraca Mineral Lepas Pantai, Neraca Penggunaan Lahan pesisir; dan (3) Pemetaan Sumberdaya 
Pesisir dan Pulau Kecil 44 NLP, serta Pemetaan Neraca dan Valuasi Ekonomi Pesisir dan Pulau Kecil 
46 NLP.



BAB XII
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014XII-38

B. Tantangan ke Depan

Tantangan pembangunan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan ke 
depan, baik dari sisi internal maupun eksternal adalah sebagai berikut. Pertama, dari sisi permintaan 
adalah meningkatnya jumlah penduduk sehingga berdampak kepada meningkatnya konsumsi 
pangan maupun meningkatnya kualitas dan keberagaman produk olahan berbasis pertanian, 
perikanan, dan kehutanan. Kedua, dari sisi produksi adalah: (1) Dampak perubahan iklim global 
yang dapat mengancam produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, (2) Makin terbatasnya 
sumberdaya lahan-air, belum memadainya sarana/prasarana produksi usaha perikanan, baik pada 
perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pada tahap pengolahan dan pemasaran hasil 
perikanan, serta kecilnya skala usaha/kapasitas petani dan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat 
yang tinggal di dalam/di luar kawasan hutan, (3) Masih terjadinya ketimpangan pemanfaatan stok 
ikan antarwilayah maupun antarspesies, (4) Konflik lahan dan konflik masyarakat masih sangat 
tinggi di kawasan hutan; (5) Luasan DAS kritis yang belum tertangani dengan baik, (6) Terbatasnya 
sumber pembiayaan bagi petani/nelayan maupun untuk mendorong pemanfaatan kawasan 
hutan oleh kelompok masyarakat, usaha kecil dan menengah, dan (7) Masih lemahnya kapasitas 
kelembagaan petani dan penyuluh. Selanjutnya, ketiga, tantangan terkait dengan peningkatan daya 
saing adalah meningkatnya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, sementara di sisi lain mutu 
produk pertanian, perikanan, dan kehutanan masih relatif rendah dan masih tingginya losses. Selain 
itu, masih tingginya tindakan illegal, seperti illegal fishing turut berdampak kepada menurunnya 
produksi nasional. Adapun langkah-langkah strategis ke depan akan mencakup: (1) Penguatan 
ketahanan pangan nasional seperti peningkatan produksi pangan strategis, penguatan distribusi 
dan aksesibilitas, peningkatan kualitas konsumsi pangan, serta mitigasi kerawanan pangan; dan (2) 
Peningkatan ekonomi komoditas berbasis sumber daya alam terdiri dari peningkatan nilai tambah 
dan daya saing komoditas. 

Tantangan dan langkah strategi ke depan dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi 
sebagai berikut. Pertama, mempertahankan produksi minyak bumi dan meningkatkan produksi gas 
bumi. Langkah-langkah strategi yang akan dilakukan adalah: (a) Peningkatan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan 
perijinan, tumpang tindih lahan, dan pembebasan lahan, serta keamanan; (b) Optimalisasi produksi 
pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan cadangan baru melalui penyempurnaan 
kebijakan kontrak kerja sama dan kebijakan terkait lainnya; (c) Penerapan Enhanced Oil Recovery 
(EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi; (d) Percepatan produksi dari pengembangan 
lapangan-lapangan minyak dan gas baru; (e) Berkoordinasi secara insentif dengan daerah penghasil 
migas dan KKKS dalam rangka menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KKKS 
untuk melakukan kegiatan operasinya dan terpenuhinya aspirasi sosial penduduk setempat; dan 
(f) Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat 
mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua. Kedua, meningkatkan 
cadangan penyangga dan operasional energi. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan 
adalah: (a) Meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM dan LPG; (b) Mengembangkan bahan bakar 
sintetik, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara; (c) Meningkatkan produksi 
bahan bakar dan pengelolaan bahan bakar bersubsidi yang lebih tepat sasaran; dan (d) Melakukan 
penyesuaian harga energi terutama BBM dan energi terbarukan. Ketiga, meningkatkan peranan 
energi baru terbarukan dalam bauran energi. Energi primer yang berasal dari fosil (minyak, gas, 
batubara) termasuk energi tidak terbarukan sehingga tingkat ketergantungannya perlu dikurangi, 
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terutama minyak bumi. Untuk itu, peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi perlu 
ditingkatkan. Strategi yang akan dilakukan adalah: (a) Menerapkan kebijakan harga dan insentif yang 
tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan, (b) Meningkatkan pemanfaatan 
aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik, dan (c) Meningkatkan pemanfaatan bahan 
bakar nabati untuk transportasi. Keempat, meningkatkan aksesibilitas energi. Langkah-langkah 
strategis untuk meningkatkan aksesibilitas energi dilakukan melalui: (a) Up-grading (revamping) 
kilang BBM dan BBG yang saat ini sudah beroperasi, sehingga faktor kapasitasnya dapat meningkat; 
(b) Insentif untuk pembangunan dan/atau up-grading beberapa unit kilang BBM dan LPG; dan (c) 
Pembangunan fasilitas depo, penyimpanan dan penimbunan minyak mentah, BBM dan LPG, selain 
untuk meningkatkan pelayanan di daerah-daerah terpencil dan nelayan, juga untuk meningkatkan 
kapasitas cadangan operasional dan penyangga. Kelima, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan 
energi. Strategi yang akan dilakukan adalah: (a) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
penghematan energi; (b) Mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan 
upaya efisiensi energi; (c) Meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (d) 
meningkatkan peranan dan kapasitas perusahaan layanan energi (Energy Service Company–ESCO); 
dan (e) Mengembangkan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan 
industri. Keenam, meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran. 
Untuk meningkatkan pengelolaan subsidi BBM perlu dilakukan: (a) Perluasan pengendalian sistem 
distribusi BBM bersubsidi, (b) Peningkatan kualitas/mutu BBM dengan kandungan oktan yang 
lebih baik, (c) Perbaikan infrastruktur SPBU sesuai dengan kualitas BBM yang disediakan, dan (d) 
Pemantapan rumusan harga energi.

Tantangan dan langkah strategi ke depan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, 
antara lain: (1) Penyelesaian IUP Non CNC dapat segera diselesaikan apabila ada koordinasi yang 
baik dengan daerah, pusat hanya akan memberikan panduan dan pedoman yang benar dalam 
penyelesaiannya; (2) Ke depan tantangan dalam pertambangan mineral dan batubara semakin 
kompleks, tingkat produksi diprediksi akan semakin besar. Namun demikian, ke depan tuntutan 
konservasi dan keberlanjutan serta nilai tambah semakin tinggi. Hal ini tentunya membutuhkan 
upaya pembinaan dan pengawasan yang lebih baik lagi, sehingga koordinasi pusat dan daerah 
harus semakin ditingkatkan pula; dan (3) Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara berbasis 
kewilayahan, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai seperti sumber 
energi listrik, pelabuhan, dan sebagainya. Mineral dan batubara tersebar di seluruh Indonesia, 
Indonesia bagian Barat kaya akan sumber daya batubara, sementara Indonesia bagian Timur lebih 
kaya akan mineral. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui kegiatan pembangunan 
fasilitas pengolahan dan pemurnian, membutuhkan dukungan infrastruktur seperti energi listrik. 
Penyediaan energi listrik ini bisa dilakukan berbasis wilayah, misalnya di Sumatera dan Kalimantan 
menggunakan sumber energi primer batubara dan tenaga air, Jawa, Sulawesi  dan papua dengan 
panas bumi, tenaga air, dan surya.

Langkah dan strategi 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 
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hayati; dan (3) Pengembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai acuan kondisi lingkungan 
hidup di Indonesia.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian di masa mendatang terkait konservasi dan rehabilitasi 
sumber daya hutan, antara lain: (1) Belum semua kawasan hutan dikukuhkan sebagai dasar 
kepastian hukum keberadaan kawasan hutan negara dan non kawasan hutan; (2) Areal open access 
di HPH rentan terhadap perambahan dan penebangan liar; dan (3) Kurangnya sarana dan prasarana 
operasional di lapangan. Strategi yang dilakukan ke depan adalah: (1) Penguatan koordinasi dalam 
pelaksanaan nota kesepakatan bersama (NKB), 12 instansi untuk penyelesaian pengukuhan kawasan 
hutan; dan (2) Percepatan pembentukan KPH/serta HTR, HKm untuk mengoptimalkan areal open 
access di hutan produksi.

Tantangan dan langkah strategi ke depan dalam pengelolaan sumber daya kelautan, antara lain: (1) 
Mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan penyusunan perencanaan rencana zonasi 
atau tata ruang laut yang diharmonisasikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW); (2) Masih 
maraknya illegal fishing memerlukan peningkatan cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya 
kelautan melalui peningkatan jumlah hari layar, dan sarana prasarana pengawasan, serta penegakan 
hukum; dan (3) Perlunya peningkatan eksistensi dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil, 
termasuk penyediaan perhubungan antarpulau.

Langkah dan strategi ke depan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas informasi iklim dan 
bencana adalah: (1) Memperkuat dan melanjutkan pembangunan sistem peringatan dini MEWS 
seluruh provinsi dan pemenuhan layanan informasi peringatan dini dan cuaca rutin sampai tingkat 
kabupaten skala kecamatan, informasi dini cuaca ekstrim, jumlah bandara yang memperoleh 
informasi cuaca penerbangan, jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi cuaca maritim 
dan tinggi gelombang; (2) Meningkatkan dan memenuhi Layanan Informasi Meteorologi untuk 
18 Bandara Baru; (3) Meningkatkan jaringan observasi/pengamatan iklim dan kualitas udara 
di tingkat pusat dan daerah; (4) Meningkatkan model pengolahan data iklim dan kualitas udara 
untuk menghasilkan informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami; (5) Meningkatkan kerja sama 
dalam hal peningkatan kapasitas (capacity building) layanan informasi iklim dan bencana alam, 
melaksanakan pendidikan masyarakat (user interface), meningkatkan sosialisasi dalam upaya 
peningkatan pemahaman informasi iklim dan bencana alam; (6) Meningkatkan pelayanan informasi 
geofisika melalui peningkatan kapasitas dan kualitas TEWS, penambahan jaringan monitoring, dan 
pembangunan awal Rapid Earthquake Information System/Earthquake Early Warning System (REIS/
EEWS); dan (7)  Meningkatkan digitalisasi dan otomatisasi peralatan meteorologi, klimatologi, dan 
geofisika, untuk peningkatan standar layanan dan kualitas informasi dini.

Beberapa langkah dan strategi yang diperlukan dalam upaya penanganan perubahan iklim, antara 
lain melanjutkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan inventarisasi gas rumah 
kaca, pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat langsung menurunkan emisi GRK, peningkatan 
kapasitas SDM dan lembaga, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan upaya mitigasi di tingkat 
nasional dan daerah. Sedangkan upaya adaptasi perubahan iklim juga terus diperkuat melalui 
penyempurnaan indeks kerentanan dan indikator adaptasi, pelaksanaan aksi adaptasi sesuai dengan 
dokumen RAN-API di 15 lokasi, penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM 
yang terlibat. 



LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 XII-41

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan berimensi kepulauan 
adalah: (1) Masih belum memadainya koordinasi pusat, daerah dan pemangku kepentingan untuk 
pembangunan kelautan, (2) Adanya konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut dan 
masih belum selesainya rencana zonasi pesisir sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 
27/2007; (3) Dalam hal diplomasi perbatasan, pelaksanaan perundingan sangat dipengaruhi oleh 
kesediaan mitra perbatasan untuk berunding dan kelengkapan data yang masih minim; (4) Masih 
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 dan dalam 
rangka mendukung kelancaran arus penumpang dan barang; (6) Bertambahnya kegiatan-kegiatan 
pembangunan di sektor lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut, 
seperti pencemaran lingkungan laut; (7) Masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan 
mangrove dan taman nasional laut; (8) Masih terbatasnya SDM kelautan; dan (9) Belum tersedianya 
data dan informasi geospasial dasar dalam berbagai resolusi dan berbagai skala yang mencakup 
seluruh wilayah laut nasional.
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Dalam pelaksanaan Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional dibutuhkan 
perencanaan pembangunan, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan dukungan 
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik. 

Dalam implementasi RPJMN 2005-2009 dan RPJMN 2010-2014 telah disusun Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) setiap tahunnya yang dalam penyusunannya melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan. Dalam dokumen tersebut disusun perencanaan pembangunan tahunan 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.

Dalam penyusunan rencana pembangunan, ketersediaan data dan informasi statistik yang 
berkualitas, baik dari sisi akurasi, relevansi, maupun ketepatan waktu penyajian sangat dibutuhkan. 
Disamping itu data dan informasi statistik juga dibutuhkan dalam melakukan pemantauan dan 
evaluasi keberhasilan pembangunan guna penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya. 
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sampai tingkat wilayah pemerintahan terkecil menggunakan 
data dan informasi statistik yang terpercaya guna mencapai tujuan pembangunan, yaitu melakukan 
pengembangan potensi daerah, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat serta penentuan 
sejumlah indikator kinerja. Data dan informasi statistik tidak hanya digunakan oleh pemerintah pusat 
dan daerah sebagai alat perencanaan, tetapi juga digunakan oleh pihak swasta dan masyarakat pada 
umumnya. Bagi kalangan tersebut, data yang berkualitas dijadikan sebagai dasar pengembangan 
usaha, penelitian, informasi bagi masyarakat umum, dan sebagainya. Untuk itu maka pembangunan 
di bidang statistik perlu terus diupayakan secara berkesinambungan untuk menyediakan data 
dan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data, baik 
pemerintah, swasta maupun masyarakat umum.

Pengadaan merupakan sistem dan mekanisme yang merubah uang/anggaran negara menjadi 
berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti infrastruktur publik berupa sarana 
pendidikan, kesehatan, perhubungan, energi, komunikasi, fasilitas keamanan masyarakat, 
kelengkapan pertahanan negara, peralatan, barang, jasa, dan berbagai bentuk pelayanan publik 
lainnya. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah titik-kritis sekaligus titik-
sambung (interface) dari sistem pemerintahan ke pelayanan publik secara langsung. 

Dengan fungsi titik-sambung tersebut, maka pengadaan memiliki peran yang sangat vital, antara 
lain dalam upaya efisiensi belanja negara, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan 
akuntabel, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, dan tentu saja upaya peningkatan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
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A. Kebijakan dan Capaian Pembangunan

13.1 Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Nasional

13.1.1 Kebijakan

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah yang selaras dengan RPJMN 2010-2014, Pemerintah 
Pusat, merumuskan rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak 
menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan). Matriks rencana tindak tersebut menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP. Penyusunan matriks tersebut dikoordinasi oleh 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini mengikuti prinsip-prinsip 
pengarusutamaan yaitu: (1) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) Pengarusutamaan 
tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) Pengarusutamaan gender.

Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan 
kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.  Berkaitan 
dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam 
pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat 
dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Departemen dan  Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan 
melakukan evaluasi, serta merancang dan melaksanakan tindakan koreksi yang diperlukan, dan 
melaporkan hasil-hasil tersebut secara berkala kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.1.2 Capaian

Dalam menjaga konsistensi pelaksanaan strategi, program, dan kebijakan pembangunan dengan 
perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, telah dilakukan evaluasi paruh waktu 
RPJMN pada tahun 2013 untuk menelusuri pencapaian hasil sesuai visi dan misi Pembangunan 
yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014. Sedangkan pada tingkat operasional pelaksanaan, setiap instansi pemerintah melakukan 
evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian 
sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan 
dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya
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Berdasarkan evaluasi tersebut dan memperhatikan tantangan serta kesempatan yang ada dapat 
dirancang percepatan pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014 melalui mekanisme Inisiatif Baru yang 
mulai diperkenalkan pada tahun 2012. Mekanisme Inisiatif Baru tersebut disusun dalam rangka 
menguatkan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dengan mengatur tata cara 
apabila ada kebijakan baru yang belum masuk dalam perencanaan yang ada.

13.2 Mendayagunakan Data Statistik Nasional

13.2.1 Kebijakan

Sasaran pembangunan di bidang statistik, yaitu menyediakan data dan informasi statistik yang 
berkualitas, dengan penyediaan data secara lebih baik (better), lebih mudah (easier), lebih cepat 
(faster), dan lebih murah (cheaper), dilaksanakan melalui pembangunan kapasitas dan penyediaan 
data dan informasi statistik nasional. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, kebijakan yang dilakukan 
adalah dengan meningkatkan kesadaran responden dan koordinasi antar instansi dalam penyediaan 
data dan informasi statistik.

Meningkatkan kesadaran responden, melalui: (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti 
penting dan kegunaan statistik; (2) Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, baik secara 
langsung maupun lewat berbagai media; (3) Meningkatkan sosialisasi kegiatan-kegiatan statistik; (4) 
Meningkatkan kemampuan komunikasi petugas pengumpul data; serta (5) Mengefektifkan kegiatan 
survei-survei berbasis perusahaan.

Meningkatkan koordinasi antarinstansi, melalui: (1) Melakukan analisis kebutuhan dan ketersediaan 
data; (2) Meningkatkan komunikasi melalui Forum Masyarakat Statistik (FMS); (3) Meningkatkan 
koordinasi dengan penyelenggara statistik sektoral (instansi terkait).

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian 
yang sangat penting terhadap proses perumusan suatu kebijakan, dan ditunjukkan dengan 
meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan ekonomi, meningkatnya kualitas data 
dan informasi statistik kesejahteraan rakyat, perbaikan terus-menerus terhadap metodologi dan 
manajemen survei, berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna 
data, serta meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

13.2.2 Capaian

Dalam rangka pembangunan di bidang statistik, hasil-hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 
RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014  antara lain meliputi kegiatan statistik periodik, kegiatan 
statistik rutin, dan kegiatan statistik spesifik berdasarkan tujuan tertentu. BPS telah berhasil 
meningkatkan kualitas data sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Ketersediaan data lebih 
beragam pada tingkat nasional dan regional, dan ketersediaan data rumah tangga, data perusahaan 
dan data spasial.
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Dalam rangka meningkatkan penyediaan data dan informasi yang lebih akurat, mutakhir dan 
penyajian yang cepat dan tepat waktu, serta penyediaan data yang beragam dan rinci, pada RPJMN 
2004-2009 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pandataan statistik penting baik bersifat periodik 
maupun adhoc, antara lain (1) Pendataan Jumlah Rumah Tangga Miskin dalam rangka pemberian 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan pada tahun 2005. Kegiatan ini telah mendukung 
kebijakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar  Rp 100.000 per 
bulan pada 19,1 juta rumah tangga miskin; (2) Pelaksanaan Sensus Ekonomi pada tahun 2006, yang 
memberikan gambaran seutuhnya pergerakan ekonomi di Indonesia, memperoleh informasi jumlah 
perusahaan yang terbaru, memperoleh daftar direktori perusahaan beserta alamat sesuai lapangan, 
mengevaluasi keberadaan suatu unit perusahaan, apakah masih beroperasi, tidak ditemukan, atau 
sudah tutup, dan memberikan masukan dan informasi kepada pengguna data tentang tata cara serta 
proses penyempurnaan direktori; (3) Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan pada tahun 2007 
yang akan mengubah tahun dasar Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai dasar perhitungan inflasi. 
Pelaksanaan SBH mulai tahun tersebut periode SBH diubah dari setiap 10 tahun menjadi setiap 
5 tahun, dengan perubahan cakupan dari 45 kota menjadi 66 kota, data inflasi di Indonesia akan 
lebih valid; (4) Pelaksanaan pendataan Potensi Desa (Podes) dalam rangka persiapan pelaksanaan 
Sensus Penduduk tahun 2010. Pendataan Podes meliputi seluruh kondisi perdesaan, baik itu rumah 
tangga, sekolah, puskesmas, jembatan, jumlah guru, pekerjaan masyarakat, anak-anak, sarana 
dan prasarana, maupun kondisi geografi dan pemerintahan desa tersebut. Dengan kata lain Podes 
meyediakan data dan informasi untuk statistik wilayah kecil yang sangat dibutuhkan seluruh elemen 
pemerintah - pusat dan daerah; dan (5) Susenas dan Sakernas dilaksanakan pada tingkat kabupaten/
kota dengan jumlah sampel mencapai 300.000 responden. Peningkatan jumlah sampel responden 
dengan sendirinya akan meningkatkan validitas data konsumsi masyarakat dan kemiskinan serta 
data ketenagakerjaan.

Pada RPJMN 2010-2014, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pandataan statistik penting baik 
bersifat periodik maupun adhoc, antara lain (1) Pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang 
merupakan rekomendasi PBB. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun ini menghasilkan data 
yang dimanfaatkan oleh berbagai instansi, yang pelaksanaannya meliputi kegiatan lapangan untuk 
pencacahan penduduk, pencacahan rumah/bangunan, pencacahan potensi desa, pemetaan wilayah 
administratif, pemetaan wilayah unit pencacahan, dan sebagainya; (2) Lanjutan kegiatan Sensus 
Penduduk (SP) 2010, dengan melakukan analisis tematik yang memanfaatkan SIG (Sistem Informasi 
Geografis) terhadap data hasil SP 2010; (3) Pendataan Potensi Desa (Podes), guna menyediakan data 
bagi penyusunan statistik wilayah kecil (small area statistics); dan (4) Kegiatan Pendataan Program 
Perlindungan Sosial (PPLS), untuk memperbarui informasi tentang kehidupan sosial ekonomi rumah 
tangga sasaran (RTS).

Selain itu, kegiatan statistik adhoc yang merupakan penugasan dari pemerintah mencakup (1) 
pelaksanaan Survei Kehidupan Bernegara (SKB) 2011, dalam rangka mengetahui seberapa jauh 
pemahaman masyarakat tentang pentingnya empat pilar kehidupan bernegara; dan (2) Pendataan 
Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK), untuk mendukung Program Swasembada Daging Sapi 
dan Kerbau (PSDSK).

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 (BMU), Persiapan Publisitas, dan Persiapan ST2013; (2) 
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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 besar lainnya; (3) 
Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP), agar penghitungan indeks harga yang 
diterima petani, indeks harga yang dibayar petani, dan Nilai Tukar Petani tetap terjaga kualitasnya; 
dan (4) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), bertujuan untuk menyediakan informasi 
yang rinci mengenai penduduk, keluarga berencana dan kesehatan bagi pembuat kebijakan dan 
pengelola program kependudukan dan kesehatan.

Kegiatan statistik Ad Hoc yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi: (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.

Kegiatan pendataan statistik yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah: telah dilaksanakan 
pendataan lapangan Sensus Pertanian 2013 (ST2013) pada bulan Mei 2013, yang bertujuan untuk 
mendapatkan data statistik yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang 
struktur pertanian di Indonesia. Aktifitas yang telah dilaksanakan meliputi Publisitas, Pelaksanaan 
dan Pengolahan Hasil Pencacahan Lengkap, Monitoring Kualitas, Post Enumeration Survey (PES), 
Pencacahan Lengkap ST2013, dan Pelaksanaan Survei Pendapatan Petani (SPP). Sedangkan pada 
Januari hingga Juli 2014 rangkaian kegiatan ST 2013 yang sedang dilaksanakan adalah kegiatan 
Pelaksanaan Pencacahan Sub Sektor, Penyusunan SIG ST 2013 dan Analisis Hasil ST 2013.

Sampai tahun 2013, pelaksanaan kegiatan statistik Ad Hoc meliputi pendataan: (1) Survei Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI), 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 pasca pertumbuhan 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 kebahagian penduduk yang 
sangat terkait dengan karakteristik sosial ekonomi lainnya.

Dalam rangka menjaga kesinambungan ketersediaan data, beberapa kegiatan pendataan statistik 
rutin dilakukan, yaitu: (1) Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), untuk  menyediakan data pokok 
ketenagakerjaan yang berkesinambungan di setiap triwulan; (2) Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) untuk menyediakan dan mengumpulkan data yang tercakup dalam lingkup indikator 
kemiskinan dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga, melihat pola konsumsi rumah 
tangga untuk keperluan penghitungan Produk Domestik Bruto dan untuk melihat seberapa besar 
pergeseran kemiskinan dengan menitikberatkan kepada sasaran rumah tangga; (3) Survei Harga 
Produsen (SHP), Survei Statistik Harga Perdagangan Besar (HPB), Survei Harga Konsumen (SHK), 
maupun Statistik Harga Pedesaan berperan sebagai early warning system dalam upaya mengantisipasi 
fluktuasi harga yang terjadi di pasaran, untuk perbaikan kualitas data Produk Domestik Bruto/PDB 
(Gross Domestic Bruto) dan Produk Domestik Bruto/PDB  provinsi, Regional Bruto/PDRB (Gross 
Domestic Regional Bruto) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengidentifikasi 
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harga beras, harga bahan pokok lainnya, serta mengukur inflasi/deflasi; (4) Survei Industri Besar 
dan Sedang, Kompilasi Data Ekspor dan Impor, Survei Bidang Pariwisata, dan data lainnya yang 
hasilnya juga digunakan untuk menghitung Produk PDB dan PDRB yang disajikan setiap triwulan; 
(5) Pengembangan kegiatan analisis statistik dasar dan lintas sektor serta penyusunan berbagai 
neraca seperti neraca regional, produksi, konsumsi, dan sebagainya; (6) Dalam rangka medukung 
pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016, saat ini sedang diselenggarakan Pendataan Potensi Desa 
(PODES) dan Penyusunan Integrated Bussiness Register (IBR). Podes menghasilkan data spasial yang 
menggambarkan potensi suatu wilayah tingkat desa, sedangkan IBR mengembangkan suatu konsep 
dalam kegiatan ekonomi establishment dan enterprise pada sektor institusi korporasi sesuai kondisi 
riil di Indonesia dengan melakukan profiling, menyiapkan pertanyaan standar, melakukan survei 
perusahaan, dan menyiapkan IBR berbasis web terhadap perusahaan  besar di Indonesia; (7) Survei 
Dampak Krisis Bidang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk menyediakan data monitoring dampak 
krisis global terhadap ketenagakerjaan di Indonesia pasca pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 
positif sejak krisis 1998, namun melambat selama krisis finansial global yaitu pada tahun 2008/2009; 
dan (8) Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan ditujukan untuk menghasilkan data dan informasi 
kebahagiaan yang dapat disajikan untuk merepresentasikan kondisi kebahagiaan penduduk di 
tingkat nasional.

13.3 Mengembangkan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang 
Efektif dan Efisien

13.3.1 Kebijakan

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan nasional secara efektif dan mencapai 
sasaran pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, diperlukan 
sistem pengadaan barang/jasa yang memadai. Untuk itu, dilakukan beberapa upaya perbaikan 
sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh selama 
kurun waktu 2010-2014 diarahkan untuk: (1) Menyusun/menyempurnakan kebijakan dan standar 
prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan 
dan profesionalisme sumberdaya manusia dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (3) 
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses pengadaan barang/jasa melalui 
optimalisasi penerapan sistem e-procurement; (4) Mencegah dan mendorong pengungkapan 
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.

13.3.2 Capaian

Dalam rangka penyempurnaan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, hasil-hasil 
yang telah dicapai antara lain: (1) Perpres No.70/2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres No.54/2010 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (2) Perpres No.84/2012 Tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 
dan (3) Perka LKPP No. 13/2013 Tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 
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Upaya peningkatan kapasitas profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/
jasa pemerintah dan kapasitas kelembagaan pengadaan, serta kinerja implementasi pengadaan 
secara elektronik, telah mencapai hasil antara lain: (1) Sampai dengan Mei 2014, telah dihasilkan 
sebanyak 170.308 ahli pengadaan; (2)  PermenPAN dan RB No.77/2012 Tentang Jabatan Fungsional 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (2) 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; (3) Perka LKPP No. 14/2013 Tentang 
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan (4) Perka 
LKPP No. 15/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Mekanisme Penyesuaian (Inpassing); (5) Perka LKPP No. 7/2014 
Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa; (6) Telah terbentuk 477 Unit Layanan Pengadaan (ULP), terdiri dari 75 ULP 
di K/L/I, 32 ULP di Pemerintah Provinsi dan 370 ULP di Pemerintah Kab/Kota.

Implementasi pengadaan secara elektronik dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 
serta efisiensi proses pengadaan barang/jasa, telah menghasilkan capaian antara lain: (1) Telah 
terbentuk 610 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 provinsi, melayani 731 instansi 
dan 333.445 penyedia; (2) Semakin meningkatnya realisasi jumlah paket dan nilai pengadaan yang 
dilelangkan secara elektronik serta adanya efisiensi penggunaan anggaran pengadaan dari tahun 
ke tahun, sebagaimana tercantum dalam Tabel 13.1; (3) Diterapkannya Sistem Rencana Umum 
Pengadaan (SiRUP) berbasis web; (4) Diterapkannya Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengadaan 
secara Online (MonevOL), yang juga dapat digunakan oleh K/L/Pemda dalam pelaporan ke Sistem 
Informasi Monitoring dan Evaluasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Sismontep);  
(5) Telah dibangun sistem aplikasi e-catalogue untuk kendaraan bermotor, internet service provider, 
alat dan mesin pertanian, alat kesehatan, obat generik, alat berat, penyewaan alat berat, percetakan 
buku kurikulum,  PP Sheet, Hotmix, Ready Mix, serta busway; dan (6) Meningkatnya kualitas layanan 
e-procurement dengan telah terstandardisasinya 85 LPSE.

Tabel 13.1
Capaian Implementasi Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2008–2014

No Indikator Satuan
Tahun

2008**) 2009 2010 2011 2012 2013 2014*)

1. Realisasi paket pengadaan 
melalui LPSE paket 33 1720 6.397 24.475 91.351 131.889 18.315

2. Nilai pengadaan melalui 
LPSE triliun 0,5 3,3 13,4 53,2 150,5 249,3 43,2

3. Efisiensi anggaran  (selisih 
pagu anggaran dengan 
hasil lelang)

triliun 0,006 0,5 1,4 4,5 15,6 21,9 2,1

4. Persentase penghematan 
anggaran % 15,41 16,54 10,7 11,7 11,6 10,2 10,7

Sumber: LKPP
*) Data sampai dengan Mei 2014
**)  Pelaksanaan e-procurement baru dimulai pada tahun 2008
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Dalam rangka mencegah dan mendorong pengungkapan penyimpangan pengadaan, dilakukan 
pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa 
pemerintah. Hingga Mei 2014, hasil yang telah dicapai terkait kegiatan ini yaitu: (1) Dikembangkannya 
e-Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa; (2) Terlaksananya bimbingan teknis, konsultansi/rekomendasi, 
pemberian keterangan ahli, serta layanan pendampingan untuk pengadaan yang bersifat strategis 
atau minimal bernilai Rp.50 Miliar, sebagaimana tercantum dalam Tabel 13.2

Tabel 13.2
Layanan Advokasi Dan Bantuan Hukum Pengadaan Barang/Jasa

Tahun 2010-2014

No Layanan Satuan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*)

1. Konsultasi Pra Kontrak Rekomendasi 158 13.713 16.685 7.055 2.751

2. Konsultasi Pasca Kontrak Rekomendasi 13 128 215 352 621

3. Bimbingan Teknis Angkatan 87 96 87 92 -

4. Pendampingan Paket 20 20 17 36 -

5. Keterangan Ahli Kasus 42 148 211 316 148

Sumber: LKPP
*) Data tersedia mulai tahun 2010 sampai dengan Mei 2014

Hasil yang telah dicapai terkait pelaksanaan whistleblower system dalam rangka peningkatan 
efektivitas pengawasan di bidang pengadaan barang/jasa adalah: (1) Tersedianya aplikasi 
whistleblowing system di portal pengadaan nasional; (2) Ditetapkannya pedoman implementasi 
Whistleblowing System melalui Perka LKPP No.7/2012 tentang Whistleblowing System dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan (3) Diterapkannya whistleblowing system pengadaan 
barang/jasa di 27 K/L/I dan 6 Pemda.

Berdasarkan gambaran berbagai capaian penting di atas, secara umum upaya perbaikan system 
pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan sejak tahun 2008 – 2014 sudah menunjukkan capaian 
yang cukup berarti. Bila sebelumnya penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah belum 
memiliki landasan/tatanan yang komprehensif dan kokoh, maka sejak tahun 2008 upaya-upaya 
perbaikan/penyempurnaan yang mendasar ditempuh secara sistematis dan terencana, sehingga 
menghasilkan penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang lebih transparan, 
efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Pelaksanaan pengadaan berjalan lebih baik 
dengan didukung oleh tatanan yang andal, meliputi kebijakan serta aturan perundangan yang jelas 
dan institusi atau organisasi pelaksana serta sumber daya manusia yang professional.
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B. Tantangan ke Depan

Arah kebijakan dalam RPJMN III 2015-2019, pembangunan harus dimantapkan secara menyeluruh 
di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 
berlandaskan keunggulan SDA dan SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus 
meningkat. Pembangunan Indonesia dilakukan secara lebih komprehensif, tidak business as usual, 
dengan semakin memperbaiki koordinasi secara lintas sektor dan wilayah dengan melibatkan para 
pemangku kepentingan. Mulai tahun 2015 pembangunan akan dilakukan melalui comprehensive 
reform untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Pembangunan di bidang polhukhankam harus terus didorong dengan menjalankan reformasi 
birokrasi, menjaga penegakkan hukum, mendorong pemberantasan korupsi, menegakkan demokrasi, 
dan menjaga stabilitas sosial-politik dalam negeri. Pembangunan ekonomi Indonesia perlu segera 
dipercepat dengan melakukan transformasi struktur ekonomi melalui industrialisasi dalam arti luas, 
meningkatkan ketahanan ekonomi (economic resilience), mempercepat pembangunan infrastruktur, 
dan mendorong inovasi. Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat terus diupayakan dengan 
meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kesenjangan dan menurunkan tingkat kemiskinan, 
memperluas kesempatan kerja, serta menindaklanjuti hal-hal yang diamanahkan dalam UU SJSN 
dan aturan-aturan turunannya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diupayakan pengelolaan SDA dan bio-diversity secara 
berkelanjutan, pembangunan kelautan, dan mitigasi bencana alam untuk mengantisipasi bencana 
alam yang setiap saat dapat terjadi di Indonesia. Dalam rangka pembangunan daerah Indonesia 
harus berupaya semaksimal mungkin memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), mengelola 
urbanisasi yang terus meningkat, serta mendorong pelaksanaan desentralisasi yang lebih efektif 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan bidang statistik telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan ikut memberikan 
kontribusi nyata, baik dalam akurasi data, ketepatan waktu penyajian, maupun kemudahan akses 
bagi pengguna data. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan di bidang statistik masih 
dihadapkan pada permasalahan yang harus diselesaikan secara bertahap. Kurangnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya data dan informasi statistik masih menjadi permasalahan utama 
pembangunan di bidang statistik. 

Rendahnya kesadaran responden baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga yang menjadi 
sumber data, baik dalam memberikan informasi yang benar maupun pada rendahnya respon rate 
dari kegiatan statistik, menyebabkan kualitas data yang disajikan menjadi kurang akurat. Dalam 
beberapa kasus, beberapa responden tidak mengembalikan kuesioner, tidak mau menerima petugas 
untuk melakukan pendataan atau tidak memberikan informasi yang benar dalam pendataan. Hal ini 
akan berdampak pada data yang dihasilkan menjadi tidak akurat.

Rencana pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional 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.
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Dalam pembangunan di bidang statistik tindak lanjut ke depan yang akan dilakukan adalah: (1) 
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 kemauan dan jawaban yang diberikan masyarakat 
sebagai sumber data; (2) Mengupayakan perbaikan sosialisasi pada masyarakat bahwa kerahasiaan 
identitas responden dilindungi oleh undang-undang; (3) Mengupayakan pembinaan untuk 
pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta, dalam 
penyetaraan pengetahuan tentang statistik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
pembangunan statistik; (4) Mengupayakan peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan statistik 
dalam menyelenggarakan serta menyajikan data dan informasi statistik; dan (5) Mengupayakan 
terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan 
prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian dan pemutakhiran.

Upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sudah menunjukkan kemajuan 
yang cukup berarti. Namun, masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih mendukung pelaksanaan/
pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan. 

Langkah dan strategi ke depan dalam rangka perbaikan sistem pengadaan barang/jasa diarahkan 
untuk pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, berintegritas, 
dan terkendali resikonya, antara lain akan dilakukan melalui: (1) Penyempurnaan dan penguatan 
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan 
dan penguatan industri/usaha nasional. Strategi yang ditempuh melalui langkah-langkah antara lain: 
(a) menyempurnakan aturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa sehingga mampu menjawab 
tantangan perkembangan pengadaan barang/jasa baik di lingkungan makro/internasional 
maupun mikro/nasional sesuai kebutuhan stakeholder, serta melakukan kajian yang mendukung 
penyempurnaan aturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa tersebut, (b) harmonisasi peraturan 
pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya; (2) Pengembangan 
kapasitas kelembagaan pengadaan, dengan langkah-langkah yang ditempuh antara lain: (a) 
implementasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I), dan (b) percepatan pembentukan dan 
operasionalisasi ULP di K/L/D/I; (3) Penyempurnaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik 
dan peningkatan kualitas implementasinya, dengan ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi: 
(a) optimalisasi penerapan e-procurement melalui standardisasi LPSE, (b) penguatan kapasitas 
dan infrastruktur LPSE, (c) perluasan cakupan produk dalam e-catalogue, dan (d) optimalisasi 
implementasi sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah 
secara online; dan (4) Penguatan integritas pengadaan, dengan strategi yang ditempuh melalui 
langkah-langkah antara lain: (a) optimalisasi implementasi Whistleblowing System pengadaan 
barang/jasa pemerintah, (b) pelaksanaan probity audit, dan (c) optimalisasi portal konsultansi 
LKPP, sebagai sarana bagi pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi permasalahan hukum terkait 
pengadaan barang/jasa pemerintah kepada K/L/D/I.
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Pencapaian pembangunan nasional telah menunjukkan hasil yang cukup baik selama periode 
pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Kemajuan di berbagai bidang pembangunan, baik politik, hukum, 
dan pertahanan keamanan, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan rakyat, maupun di bidang 
pembangunan kewilayahan telah mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan yang 
menjadi prioritas nasional. Namun demikian, beberapa capaian pembangunan masih belum 
menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Hasil pelaksanaan pembangunan tersebut, akan 
menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja pembangunan pada periode 
RPJMN selanjutnya.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 
makmur”, pembangunan jangka menengah tahap ketiga (RPJMN 2015-2019) diarahkan untuk lebih 
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan penekanan pada 
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan 
sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

Agar capaian pembangunan RPJMN 2015-2019 dapat diraih secara optimal, kebijakan pembangunan 
ke depan perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. 
Beberapa lingkungan strategis yang penting dipertimbangkan dampaknya, mencakup kondisi 
geopolitik, geoekonomi, bonus demografi, agenda pembangunan global pasca 2015 dan perubahan 
iklim. Antisipasi terhadap dampak dari kelima kondisi lingkungan strategis tersebut dalam RPJMN 
2015-2019 sangat diperlukan sehingga Indonesia dapat mengambil manfaat yang optimal yang akan 
mempengaruhi secara positif kinerja pembangunan nasional. Sebaliknya jika antisipasi terhadap 
dampak lingkungan strategis tersebut tidak dirancang dengan baik, kemungkinan akan berpengaruh 
negatif terhadap kinerja pembangunan nasional. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan 2010-2014, beberapa tantangan penting yang 
perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan 2015-2019, terkait bidang 
politik, hukum, pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan 
pembangunan daerah; diuraikan di bawah ini.

14.1 Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, 
dan Keamanan

Dalam upaya mempercepat dan memelihara proses konsolidasi demokrasi, beberapa tantangan 
dalam pelaksanaan pembangunan demokrasi adalah: (1) Penguatan lembaga penyelenggara pemilu, 
KPU, Bawaslu dan DKPP, baik dari sisi kelembagaan maupun dukungan sarana dan prasarana serta 
sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pemilu pada masa mendatang; (2) Kapasitas dan 
kredibilitas partai politik perlu mendapatkan perhatian lebih baik, dengan mengingat peran yang 
diberikan oleh konstitusi kepada parpol sebagai instrumen penting konsolidasi demokrasi Indonesia; 
(3) Pemerintah akan memperhatikan dengan seksama perintah UU No. 17/2013 Tentang Organisasi 
Kemasyarakatan yang mengamanatkan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan 
menjaga keberlangsungan hidup ormas; dan (4) Penguatan kesadaran politik masyarakat melalui 
proses pendidikan perlu dilakukan secara lebih baik, antara lain agar mereka mampu melaksanakan 
hak-hak politiknya untuk dipilih dan memilih, serta melakukan pengawasan partisipatif terhadap 
proses politik penyelenggaraan pemilu.
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Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penegakan hukum adalah: (1) 
Mewujudkan kualitas peraturan perundang-undangan juga ditentukan oleh proses penyusunan yang 
transparan melalui mekanisme konsultasi publik; (2) Memberikan pelayanan yang lebih baik dan 
pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang lebih optimal, tantangan yang dihadapi adalah kelebihan 
kapasitas (over capacity) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan); dan 
(3) Kualitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan profesionalisme dan integritas aparat 
penegak hukum. Sedangkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan 
yang perlu mendapatkan perhatian adalah: (1) Memastikan penentuan target yang terukur dan 
seoptimal mungkin yang menggambarkan upaya dan komitmen pemerintah untuk pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, mengingat penggunaan IPK sebagai indikator keberhasilan upaya tersebut 
masih perlu dikaji dan disepakati lebih lanjut; dan (2) Peningkatan upaya perampasan aset hasil 
tindak pidana korupsi di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya meningkatkan kerjasama 
antar negara melalui mekanisme kerjasama timbal balik (mutual legal assistance).

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik. Tantangan yang masih dihadapi ke depan adalah: (1) Mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui penguatan integritas birokrasi, penguatan 
pengawasan, dan peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah; (2) Meningkatkan 
transparansi, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui 
penataan kelembagaan pemerintah, penataan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan, 
peningkatan profesionalisme, integritas, dan kinerja aparatur sipil negara, penguatan manajemen 
kinerja pembangunan nasional, peningkatan kualitas kepemimpinan perubahan dalam birokrasi, 
peningkatan kualitas kebijakan, peningkatan efisiensi belanja aparatur, serta peningkatan kapasitas 
pengelolaan reformasi birokrasi nasional; dan (3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara 
lain melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas 
pengendalian kinerja pelayanan publik.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam lima tahun ke depan diperkirakan masih akan 
menghadapi berbagai kondisi global, kawasan regional, dan nasional yang dapat menjadi tantangan 
sekaligus ancaman bagi keberhasilan pembangunan. Pada tingkat global, isu-isu mengenai dominasi 
negara-negara maju, perubahan strategi perimbangan militer oleh Amerika Serikat, konflik antar 
dan intranegara, merebaknya peperangan asimetris, atau perlombaan senjata oleh negara-negara 
berkekuatan militer baru. Pada tingkat regional, dihadapkan pada sengketa perbatasan negara, 
perkembangan nuklir Korea Utara, sengketa teritori antara Jepang-China, kejahatan lintas negara, 
kejahatan siber, peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya, serta perebutan cadangan energi. 
Sedangkan di tingkat nasional, adanya upaya-upaya pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindak 
kekerasan dan anarkisme terkait agama, separatisme, terorisme, permasalahan perbatasan, serta  
penyelundupan dan perdagangan ilegal. 
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14.2  Pembangunan Bidang Ekonomi

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memberikan landasan utama dalam memasuki era 
negara maju berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perekonomian harus tumbuh 
relatif tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang didukung dengan terjaganya ketahanan pangan, 
energi, dan air, pengembangan sektor ekonomi utama, ketersediaan infrastruktur, dan percepatan 
pembangunan kelautan.

Dalam upaya optimalisasi peran sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan, beberapa hal 
yang perlu mendapatkan perhatian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian, 
diantaranya: (1) Ketidakseimbangan likuiditas internasional, serta fragmentasi likuiditas di sistem 
keuangan domestik  memberikan pengaruh berarti pada harga dan insentif pada sistem keuangan 
domestik, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat investasi dan perkembangan ekonomi di 
dalam negeri; (2) Pasar keuangan yang belum  mendalam (financial deepening), dan likuid; (3) 
Aliran masuk modal asing ke Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus berisiko 
ketidakstabilan pasar uang; (4) Kesiapan sektor keuangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) 2020.  

Tantangan lain yang dihadapi sektor perbankan adalah masih terkendalanya fungsi intermediasi 
perbankan yang antara lain disebabkan oleh  masih tingginya Net Interest Margin (NIM), yang 
disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi biaya tinggi; sektor perbankan masih belum beroperasi 
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secara efisien jika dibandingkan dengan bank-bank di Asia Tenggara; keuntungan perbankan yang 
besar (khususnya bank BUMN), belum dapat digunakan secara optimal sebagai tambahan modal 
yang dapat meningkatkan penyaluran kredit secara signifikan. 

Pada sektor pembiayaan mikro, masih terdapat beberapa persoalan seperti: (1) Program-program 
kredit maupun inisiatif-inisiatif kebijakan sistem keuangan inklusif yang dilakukan berbagai 
kementerian dan pemerintah daerah saling tumpang tindih dan kontradiktif; (2) Belum ada sistem 
informasi debitur; (3) Belum optimalnya diversifikasi skema pembiayaan; dan (4) Belum memadainya 
peran fasilitator UMKM.

Untuk itu, sektor industri perlu akselerasi sehingga mampu menjadi pengggerak utama 
perekonomian nasional, diperlukan reformasi secara menyeluruh (comprehensive reform), yang 
mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan penguasaan dan penerapan 
teknologi, percepatan peningkatan ketersediaan infrastruktur, penyempurnaan berbagai peraturan 
perundang-undangan, serta meningkatkan penerimaan negara dan efektifitas pengeluaran negara.

Di sektor jasa keuangan non-bank, peran industri keuangan non-bank (IKNB) seperti asuransi, 
dana pensiun, dan pasar modal masih relatif kecil dalam perekonomian, sehingga belum secara 
optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatan pembangunan 
ekonomi nasional. Permasalahan pengembangan industri keuangan non-bank ini meliputi akses 
terhadap jasa keuangan non-bank, yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman produk dan daya 
beli masyarakat, keragaman produk dan kebutuhan masyarakat, serta kepuasan dan perlindungan 
konsumen/nasabah atas penggunakan produk keuangan non-bank tersebut.  

Selain itu, dengan makin berkembangnya sektor keuangan baik perbankan, non-bank dan keuangan 
mikro serta integrasi produk perbankan dan non-perbankan, modus dan ancaman terjadinya tindak 
pidana pencucian uang juga terus meningkat. Hal tersebut dapat menjadi gangguan terhadap 
stabilitas sistem keuangan. Selain itu, masih kurangnya respon penegak hukum atas hasil analisis/
rekomendasi PPATK, modus kejahatan transaksi keuangan yang semakin luas, serta keterbatasan 
sarana prasarana dan aturan hukum tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.  

Pembangunan bidang iptek dalam sumbangannya pada perekonomian nasional masih sangat 
terbatas. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang iptek ke depan diharapkan 
dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, 
lebih produktif dan lebih berdaya saing; meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan 
pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-hayati; dan dapat menyiapkan masyarakat 
Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

Dalam pembangunan infrastruktur, terutama berkaitan dengan pembangunan konektivitas dan 
perluasan jaringan infrastruktur, menghadapi sejumlah tantangan, yaitu: (1) Tingginya kesenjangan 
antarwilayah; (2) Biaya logistik Indonesia saat ini 27 persen dari PDB yang menyebabkan rendahnya 
daya saing produk nasional; (3) Integrasi antarmoda yang masih lemah; (4) Masih terdapat kelemahan 
dan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan 
bidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan); dan (5) 
Pembebasan lahan. Sedangkan di bidang infrastruktur sumber daya air dalam penyediaan air baku 
bagi masyarakat adalah kapasitas tampung waduk yang masih rendah, belum optimalnya kinerja 
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layanan jaringan irigasi dan rawa, keterbatasan alokasi pemerintah saat ini menyebabkan masih 
belum memenuhi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) yang dibutuhkan, dan 
adanya dampak akibat daya rusak air.

Dalam sektor energi dan ketenagalistrikan masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara 
lain: (1) Penyediaan energi primer  untuk tenaga listrik berkaitan dengan jaminan pasokan energi 
terutama untuk batubara dan gas bumi; (2) Hubungan timbal balik antara energi, ekonomi, dan 
lingkungan menjadi fokus perhatian saat ini dimana pembangunan energi yang diperlukan bagi 
adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan daya dukung lingkungan; (3) 
Penyediaan lahan pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik dimana banyak sekali 
lokasi-lokasi yang memiliki potensi panas bumi berada di area hutang lindung maupun di kawasan 
konservasi; (4) Restrukturisasi sistem ketenagalistrikan, guna menciptakan industri yang lebih 
efisien.

Pembangunan ketahanan dan kemandirian energi ke depan diarahkan pada: (1) Mempertahankan 
produksi minyak bumi dan meningkatkan produksi gas bumi; (2) Meningkatkan cadangan penyangga 
dan operasional energi; (3) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; 
(4) Meningkatkan aksesibilitas energi; (5) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi; (5) 
Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran.

Pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan pada 
tahun mendatang menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi permintaan adalah meningkatnya 
jumlah penduduk sehingga berdampak kepada meningkatnya konsumsi pangan, kualitas dan 
keberagaman produk olahan berbasis pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sedangkan dari sisi 
produksi adalah: (1) Dampak perubahan iklim global yang mengancam produksi, (2) Keterbatasan 
sumber daya lahan-air, belum memadainya sarana prasarana produksi, kecilnya skala usaha/kapasitas 
petani dan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan 
hutan, (3) Ketimpangan pemanfaatan stok ikan antarwilayah maupun antarspesies, (4) Konflik lahan 
dan konflik masyarakat masih sangat tinggi di kawasan hutan; (5) Luasan DAS kritis yang belum 
tertangani dengan baik, (6) Terbatasnya sumber pembiayaan bagi petani/nelayan, dan (7) Masih 
lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Selain itu, terkait dengan peningkatan daya 
saing adalah meningkatnya tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, dan masih tingginya tindakan 
melanggar hukum, seperti illegal fishing turut berdampak kepada menurunnya produksi nasional.

Di bidang pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan, langkah strategi ke depan adalah 
penyelesaian izin usaha pertambangan (IUP) dengan status non-CNC, peningkatan koordinasi dalam 
rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, peningkatan 
nilai tambah mineral dan batubara berbasis kewilayahan, yang didukung dengan penyediaan 
infrastruktur yang memadai seperti sumber energi listrik dan pelabuhan.

Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan berimensi kepulauan adalah: (1) Masih belum 
memadainya koordinasi pusat, daerah, dan pemangku kepentingan untuk pembangunan kelautan, 
(2) Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut, serta masih belum selesainya rencana 
zonasi pesisir sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (3) Permasalahan dalam hal diplomasi perbatasan, berkaitan dengan 
kesediaan mitra perbatasan untuk berunding dan kelengkapan data yang masih minim; (4) Masih 
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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 dan dalam 
rangka mendukung kelancaran arus penumpang dan barang; (6) Bertambahnya kegiatan-kegiatan 
pembangunan di sektor lain yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan 
laut; (7) Masih adanya tumpang tindih kewenangan pengelolaan mangrove dan taman nasional 
laut; (8) Masih terbatasnya SDM kelautan; dan (9) Belum tersedianya data dan informasi geospasial 
dasar dalam berbagai resolusi dan berbagai skala yang mencakup seluruh wilayah laut nasional.

14.3 Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan daya 
saing nasional dan menghadapi era pasar bebas yang dimulai dengan terbentuknya Asean Economic 
Community (AEC) yang berlaku mulai akhir tahun 2015, kinerja pembangunan pendidikan masih 
menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan: (1) Akses pendidikan berkualitas pada 
semua jenjang pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, dan kesenjangan partisipasi 
pendidikan antarkelompok masyarakat, antarwilayah dan antargender; (2) Membangun sistem 
jaminan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mengembangkan dan memperbaiki pelaksanaan 
kurikulum, membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif, dan meningkatkan kinerja 
guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan; (3) Meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan 
kerja dengan kebutuhan pembangunan, serta meningkatkan daya saing; (4) Meningkatkan efisiensi 
pembiayaan dan tatakelola pendidikan; dan (5) Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar 
dapat menyajikan informasi dengan cepat, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan 
karya budaya.

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat perlu lebih ditingkatkan dalam upaya mewujudkan 
masyarakat yang sehat, serta pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Untuk itu, beberapa 
hal perlu mendapatkan perhatian, antara lain: (1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 
kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia; (2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan gizi 
masyarakat; (3) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) Meningkatkan 
tersedianya dan pengawasaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat 
kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap 
kehidupan (continuum of care); (4) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membudayakan 
perilaku sehat; (5) Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional; (6) Meningkatkan ketersediaan, 
penyebaran, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan; (7) Meningkatkan akses pelayanan 
kesehatan dasar yang berkualitas; (8) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang 
berkualitas; (9) Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi.

Selain itu, berbagai kebijakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan dan memberikan 
perlindungan sosial, pemerintah telah bekerja keras untuk mencapai sasaran pembangunan yang 
ditetapkan. Namun demikian, kebijakan tersebut masih memerlukan dukungan dan peningkatan 
kinerjanya. Pada waktu mendatang, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial perlu 
ditekankan pada: (1) Meningkatkan komplementaritas berbagai upaya kesejahteraan sosial, akses, 
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dan partisipasi terutama bagi masyarakat miskin, penduduk penyandang disabilitas dan lansia dalam 
kegiatan penghidupan yang berkelanjutan; (2) Meningkatkan inklusivitas layanan publik, pasar 
kerja, dan sistem masyarakat bagi lansia, penyandang disabilitas dan penduduk rentan lainnya; dan 
(3) Meningkatkan efektivitas kelembagaan sosial, terutama di daerah. Disamping itu, penentuan 
sasaran penerima program menjadi sangat penting. Hal ini membutuhkan penyempurnaan sistem 
yang ada, baik dari aspek rancangan maupun regulasinya, sehingga akan mempermudah dalam 
menentukan batas (cut of point) penduduk miskin, penduduk rentan, dan penduduk tidak miskin. 
Selain itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan upaya pengembangan 
inovasi, menjadi syarat utama terwujudnya pelayanan dan perlindungan sosial yang lebih responsif. 

Dalam pengembangan SJSN yang telah berjalan, tantangan terbesar saat ini adalah perluasan 
kepesertaan, terutama berkaitan dengan kelompok pekerja bukan penerima upah dan keluarganya, 
serta bukan pekerja, yang tidak tergolong miskin dan tidak mampu. Kelompok tersebut cukup besar, 
sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan strategi khusus meningkatkan pendaftaran kelompok 
ini dan menjamin kesinambungan pembayaran iuran. Adapun hal lain yang perlu mendapat perhatian 
adalah: (1) Optimalisasi layanan BPJS; (2) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
mengenai jaminan sosial; dan (3) Menjaga kesinambungan keuangan dan penyelenggaraan SJSN.

Upaya pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dilakukan tidak hanya melalui 
program pembangunan secara reguler, melainkan juga dilaksanakan melalui program-program 
khusus yang sifatnya sementara. Guna mewujudkan tercapainya penanggulangan kemiskinan, 
tantangan yang dihadapi adalah: (1) Penguatan kelembagaan pelaksana penanggulangan 
kemiskinan dari tingkat pusat sampai daerah, maupun peran masyarakat dan swasta; (2) 
Perlunya dukungan kebijakan dan regulasi sektoral dan daerah yang mendukung penanggulangan 
kemiskinan; (3) Pertumbuhan dan stabilitas perekonomian; (4) Sistem perlindungan sosial yang 
komprehensif dan integratif; (5) Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin 
dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim; (6) Penguatan desentralisasi dan sinkronisasi 
program penanggulangan kemiskinan; (7) Peningkatan akses terhadap lima aset penghidupan bagi 
masyarakat miskin yang meliputi modal SDM, modal sosial, sumber daya alam, sumber daya fisik, 
dan sumber daya keuangan.

14.4 Pembangunan Kewilayahan

Tantangan pembangunan daerah, terkait dengan kewilayahan adalah: (1) Pemerataan pembangunan 
antardaerah yang walaupun selama ini sudah mendapatkan penanganan tetapi dampaknya masih 
belum secara signifikan mengubah struktur ekonomi wilayah, (2) Pemerataan pemenuhan standar 
pelayanan minimum (SPM) untuk pelayanan publik antardaerah, (3) Desentralisasi kewenangan 
yang dalam kenyataannya hingga saat ini masih belum cukup berhasil.

Dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan tata ruang, tantangan ke depan  yang dihadapi 
antara lain: (1) Lambatnya penyelesaian dokumen rencana pembangunan dan tata ruang di 
daerah; (2) Tingginya variasi kualitas rencana tata ruang yang dihasilkan oleh pemerintah daerah; 
(3) Belum diacunya rencana tata ruang oleh berbagai sektor; (4) belum terbentuknya sistem 
pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif; (5) Masih sulitnya konversi lahan di daerah untuk 
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kegiatan pembangunan dan investasi; (6) Belum memadainya penyediaan infrastruktur dalam 
mendukung penguatan konektivitas nasional dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam 
menunjang kegiatan ekonomi, mobilitas, dan infrastruktur kesiapsiagaan dan sistem peringatan 
dini; (7) Terdapat regulasi yang tidak memihak/disharmonis dalam pengembangan wilayah 
khususnya daerah tertinggal dan perbatasan; (8) Masih belum disepakati beberapa segmen garis 
batas (outstanding borders problem) dan unresolved segments batas wilayah darat serta beberapa 
segmen batas wilayah laut dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah NKRI; (6) Belum 
memadainya struktur birokrasi; (10) Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan di 
daerah tertinggal; (11) Lambatnya difusi teknologi dan transfer pengetahuan; (12) Belum adanya 
insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal dan 
perbatasan; (13) Masih rendahnya kualitas data dari daerah, terutama yang berkaitan dengan dana 
transfer yang dibutuhkan untuk pengalokasian DAK; (14) Terbatasnya peran pemerintah daerah 
dalam perencanaan DAK sehingga perencanaan DAK relatif bersifat top-down, peran provinsi dalam 
perencanaan juga belum jelas; (15) Belum terintegrasinya SPM ke dalam dokumen perencanaan 
dikarenakan keterbatasan sumber daya dan regulasi pendukung di daerah; (16) Masih belum 
terwujudnya Sistem Perkotaan Nasional (SPN) yang secara jelas mengatur dan menunjukkan hirarki 
dan hubungan antarkota, serta peran dan fungsi kota sesuai tipologinya; (17) Belum terpenuhinya 
Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) minimum;  (18) Upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana 
belum menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk 
juga dalam rencana pemanfaatan ruang dan wilayah; (19) Kelembagaan BP Bintan dan BP Karimun 
pada PP No. 47/2007 dan PP No. 48/2007 masih perlu dikaji lebih lanjut, karena belum sepenuhnya 
mengakomodir peran BP Bintan dan Karimun dalam pengembangan KPBPB Bintan dan Karimun; (20) 
Belum tersusunnya peraturan pendukung untuk pelaksanaan UU No 6/2014 Tentang Desa secara 
lengkap sehingga pelaksanaan UU Desa belum bisa terlaksana dengan optimal; (21) Pendampingan 
bagi penguatan peran pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam perencanaan pembangunan 
desa dan pelayanan umum dalam rangka implementasi UU Desa; (22) Belum memadainya data 
desa riil yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan pembangunan 
desa sebagai amanat pelaksanaan UU No 6/2014 Tentang Desa; dan (23) Penguatan sinkronisasi 
dan sinergi lintas sektor dalam pembangunan perdesaan, khususnya dalam peningkatan sarana 
dan prasarana dasar untuk membuka keterisolasian, serta penyediaan pelayanan dasar minimum 
masyarakat perdesaan, termasuk pelayanan pendidikan dasar-menengah, pelayanan kesehatan 
dasar, sanitasi dan air bersih di perdesaan.
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