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PENDAHULUAN



BAB 1  
PENDAHULUAN 

 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 merupakan pelaksanaan tahun keempat 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. 

Berbagai upaya selama empat tahun berjalan pelaksanaan RKP telah dilakukan 

untuk mencapai target-target Nawacita yang dituangkan dalam sembilan agenda 

prioritas dan sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN  

2015-2019. 

Sembilan agenda prioritas pembangunan dengan sasaran pokok yang perlu 

dijaga ketercapaiannya meliputi: (1) Menghadirkan kembali negara untuk 

melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 

negara; (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) Membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan 

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 

(6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 

lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 

(9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  

Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan RKP 2017 dan RKP 2018, maka disusun 

dokumen Lampiran Pidato yang merupakan kelengkapan dari Pidato Kenegaraan 

Presiden RI Tahun 2018 yang difokuskan pada pembangunan SDM untuk 

Indonesia Maju. Dalam RKP 2018 telah dilakukan penajaman baik pada Prioritas 

Nasional (PN) maupun Program Prioritas (PP). Penajaman PN dan PP dilakukan 

untuk mengintegrasikan pembangunan antar-K/L dan daerah dalam rangka 

menerapan prinsip money follows program yang menggunakan pendekatan 

Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan penajaman substansi 

perencanaan dan penganggaran terintegrasi. 

Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2018 (Lampiran Pidato) ini 

menitikberatkan pada pencapaian  sasaran pokok pembangunan RPJMN 2015-

2019 yang dilaksanakan melalui RKP 2017 dan RKP 2018. Hal ini penting dilakukan  

mengingat periode pelaksanaan RPJMN 2015-2019 akan segera berakhir. 

VERSI 

5 AGUSTUS  

BAB 1 PENDAHULUAN 



1-2 PENDAHULUAN 

 

Capaian pembangunan ini merupakan hasil kerja keras dalam meraih prestasi 

bangsa dengan semangat bersatu, berbagi, dan berprestasi. 

Hal-hal yang diuraikan dalam Lampiran Pidato ini meliputi: (1) Capaian utama 

pembangunan dalam kurun 2015-2018 khususnya dalam mencapai sasaran 

pokok pembangunan RPJMN 2015-2019, (2) Permasalahan dan kendala 

pencapaian target, dan (3) Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan.  

Memperhatikan agenda pembangunan nasional dan strategi pembangunan 

dalam RPJMN 2015-2019, maka Lampiran Pidato ini mencakup sepuluh bab, 

yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Kerangka Kebijakan RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018; 

(3) Perkembangan Ekonomi; (4) Perkembangan Sektor Riil; (5) Pembangunan 

Manusia dan Masyarakat; (6) Pemerataan dan Kewilayahan; (7) Pengelolaan 

Kelautan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; (8) Pembangunan Sarana 

dan Prasarana; (9) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, 

serta Reformasi Birokrasi; dan (10) Penutup. 

Secara umum hasil pembangunan selama pelaksanaan tahun keempat RPJMN 

2015-2019 menunjukkan capaian yang baik. Capaian ini ditunjukkan antara lain 

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin membaiknya 

perkembangan sektor riil, seperti produksi bahan pangan utama padi dan 

kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pembangunan manusia dan masyarakat juga menunjukkan hasil yang 

menggembirakan tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia. 

Demikian pula dengan pembangunan infrastruktur konektivitas yang merupakan 

bagian dari pembangunan sarana dan prasarana juga memperlihatkan hasil yang 

semakin membaik. Sementara itu, keberhasilan pembangunan politik, hukum, 

pertahanan, dan keamanan ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan pilkada 

serentak dengan aman dan damai.  
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KERANGKA RPJMN DAN RKP 2018

NAWA CITA

Mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

Membangun Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka Negara 

Kesatuan

Memperkuat kehadiran Negara 

dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat dan terpercaya

Meningkatkan kualitas hidup

manusia dan masyarakat Indonesia

Meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar internasional

Melakukan revolusi karakter

bangsa

Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial
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KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 

DAN RENCA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2016 

 Kerangka Kebijakan RPJMN 2015-2019 

 Visi Misi Pembangunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2007. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi 

dan misi Presiden. Selain itu, RPJMN 2015-2019 diperlukan untuk menjaga 

konsistensi arah pembangunan nasional yang tercantum di dalam Konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. 

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-

Royong.” Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu: (1) 

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) 

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan 

negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat 

jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia 

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

saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat 

yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 Strategi Pembangunan Nasional 

Strategi Pembangunan Nasional menggariskan 4 (empat) hal sebagai berikut: (1) 

Norma pembangunan Kabinet Kerja; (2) Tiga dimensi pembangunan; (3) Kondisi 

Perlu sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas; serta (4) Quick Wins dan 

program lanjutan lainnya. Keempat hal tersebut ditunjukkan dalam Gambar 2.1. 
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 Kerangka Kebijakan RKP 2018 

Penyusunan RKP tahun 2018 menerapkan prinsip money follows program yang 

dilaksanakan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan 

memperhatikan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang 

terintegrasi. Upaya penajaman yang dimaksud dilakukan dengan cara 

menyederhanakan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang semula 

23 PN dan 88 PP pada RKP 2017 menjadi 10 PN dan 30 PP pada RKP tahun 2018, 

serta penambahan satu program khusus yaitu Asian Games dan Asian Para Games 

2018. Penajaman PN dan PP tersebut merupakan bentuk terobosan dalam upaya 

memperkuat RKP tahun 2018 dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan 

pembangunan antar-K/L dan daerah. Untuk meningkatkan efektivitas 
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pelaksanaan RKP tahun 2018, pemerintah telah mengeluarkan PP No.17/2017 

tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional untuk menjamin adanya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 

antar-K/L dan daerah. Dokumen RKP tahun 2018 juga menjabarkan lebih rinci 

butir-butir penting dalam PN ke dalam sasaran PP dan Kegiatan Prioritas (KP). 

Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen 

perencanaan dan penganggaran, serta sebagai upaya dalam pengendalian 

pencapaian sasaran PN. 

 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 

Arah Kebijakan Ekonomi Makro 

Pada tahun 2018, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

terus dijaga. Untuk mendukung pencapaian sasaran ekonomo makro, kebijakan 

bidang ekonomi diarahkan antara lain dengan cara meningkatkan permintaan 

domestik yaitu investasi dan konsumsi rumah tangga; meningkatkan kontribusi 

sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, 

perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, listrik dan gas, transportasi dan 

pergudangan, serta pertambangan dan penggalian; memelihara stabilitas 

ekonomi Indonesia melalui upaya stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan; 

serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  

Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan 

iklim investasi dan peningkatan infrastruktur mulai menunjukkan hasil. Aktivitas 

perekonomian dan perdagangan global membaik, seiring meningkatnya harga 

komoditas, yang memberi dorongan positif terhadap perekonomian domestik.  

Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha dilakukan utamanya melalui (1) 

Deregulasi peraturan; (2) Perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan 

terutama di daerah; (3) Percepatan fasilitasi masalah investasi; (4) Pemanfaatan 

dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan (5) Perbaikan iklim 

ketenagakerjaan. Investasi di sisi pemerintah dilakukan melalui optimalisasi 

realokasi belanja nonproduktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja 

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

mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah 

juga melakukan prioritisasi yang lebih baik dengan memfokuskan pembangunan 

pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan 

aktivitas sektor swasta.   

Kebijakan peningkatan ekspor nonmigas dan jasa diarahkan untuk meningkatkan 

ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi dengan diversifikasi produk ekspor, 

mengembangkan fasilitas ekspor, serta meningkatkan peran aktif pemerintah 

daerah dalam mendorong potensi produk ekspor daerah.  

Konsumsi rumah tangga, yang peranannya mencapai sekitar 56,0 persen dari PDB, 

diharapkan meningkat di tahun 2018 melalui langkah-langkah kebijakan 

peningkatan daya beli masyarakat antara lain: (1) Meningkatkan ketersediaan 

lapangan kerja yang layak; (2) Memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil 
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Menengah (UMKM); (3) Mengendalikan harga, terutama harga barang-barang 

kebutuhan pokok; serta (4) Menyediakan subsidi yang tepat sasaran kepada 

kelompok masyarakat miskin. 

Reformasi kebijakan fiskal didorong dengan mengoptimalkan pendapatan negara 

dan meningkatkan kualitas belanja negara melalui: (1) Optimalisasi penerimaan 

perpajakan; (2) Optimalisasi belanja negara yang produktif; (3) Optimalisasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (4) Peningkatan alokasi dan 

pemanfaatan serta efektivitas belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

secara proporsional; dan (5) Perimbangan antara risiko dan manfaat serta 

pengelolaan aset. 

Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat 

Kebijakan dalam dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat mencakup 

pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, serta pembangunan 

perumahan dan permukiman. Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan 

antara lain untuk: (1) Meningkatkan status kesehatan ibu, anak, dan gizi 

masyarakat; (2) Menguatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) 

Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat”; (4) Meningkatkan perluasan akses, kepesertaan, dan 

pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional; (5) Meningkatkan 

akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; (6) Meningkatkan 

ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia (SDM) kesehatan 

terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan; dan (7) Meningkatkan 

pemerataan, ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat 

kesehatan, serta penguatan pengawasan obat dan makanan. 

Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan dengan cara: (1) Meningkatkan 

kualitas pendidikan vokasi serta pelatihan keterampilan kerja; (2) Meningkatkan 

profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata; (3) 

Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan 

pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah; (4) Meningkatkan 

pemerataan layanan dan  relevansi daya saing pendidikan tinggi berkualitas; (5) 

Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan pusat pengembangan inovasi untuk pembangunan; (6) 

Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan masyarakat; dan (7) Menjamin kualitas pendidikan karakter dan budi 

pekerti, pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan keagamaan. 

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan terutama untuk: 

(1) Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian 

layak, aman, dan terjangkau; (2) Meningkatkan kualitas dan penyediaan 

infrastruktur dasar permukiman; (3) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi 

yang layak; dan (4) Menjamin ketahanan air. 
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Arah Kebijakan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan 

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan meliputi ketahanan energi, ketahanan 

pangan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, serta pengembangan dunia 

usaha dan pariwisata.  

Kebijakan pembangunan ketahanan energi diarahkan antara lain untuk: (1) 

Meningkatkan produksi energi primer; (2) Meningkatkan cadangan energi; (3) 

Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi; (4) 

Meningkatkan aksesibilitas energi; dan (5) Meningkatkan efisiensi dalam 

penggunaan energi.  

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan khususnya untuk: (1) 

Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keragaman komoditas pangan; (2) 

Melancarkan sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu; (3) 

Meningkatkan aksesibilitas pangan dan pengembangan pola konsumsi pangan 

sehat; (4) Memperbaiki data statistik pangan, pertanian, dan perikanan; dan (5) 

Meningkatkan kehandalan dan sinergi jaringan irigasi dengan rencana cetak 

sawah. 

Kebijakan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman diarahkan 

terutama untuk: (1) Mengembangkan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan 

tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi; (2) 

Mengembangkan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, 

jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda; (3) Membangun konektivitas 

dengan tol laut; (4) Memelihara infrastruktur transportasi; (5) Mengembangkan 

transportasi perkotaan; dan (6) Memeratakan pembangunan infrastruktur TIK 

khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal. 

Kebijakan pembangunan dunia usaha dan pariwisata diarahkan untuk: (1) 

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan 

pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya; (2) 

Meningkatkan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas 

berbasiskan potensi ekonomi wilayah; (3) Mempercepat pembangunan tiga 

Kawasan Industri (KI) dan peningkatan kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa 

berdasarkan keunggulan wilayah; (4) Membenahi iklim investasi di pusat dan 

daerah; (5) Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya yang didorong dengan 

peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial; (6) 

Mengembangkan keahlian tenaga kerja; (7) Meningkatkan populasi dan daya 

saing industri, serta penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif; dan (8) 

Meningkatkan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor 

barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Arah Kebijakan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan 

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan meliputi penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan wilayah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk: 

(1)  Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial; (2) Menyalurkan bantuan 
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sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan; 

(3) Memperluas penyediaan sarana dan infrastruktur dasar; dan (4) Memperluas 

akses usaha mikro, kecil, dan koperasi. 

Kebijakan pembangunan wilayah meliputi: (1) Percepatan pembangunan daerah 

tertinggal dan kawasan perbatasan; (2) Pembangunan perdesaan; (3) Pencegahan 

dan penanggulangan bencana; (4) Reforma agraria; dan (5) Percepatan 

pembangunan Papua dan Papua Barat.  

Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan 

diarahkan terutama untuk: (1) Meningkatkan sarana dan prasarana; (2) Memenuhi 

pelayanan dasar; (3) Menguatkan kapasitas SDM; (4) Mengembangkan ekonomi 

lokal; (5) Mengelola pos lintas batas negara, kedaulatan, dan lintas batas; serta (6) 

Menguatkan regulasi pengelolaan kawasan perbatasan.  

Kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan untuk: (1) Memenuhi standar 

pelayanan minimum di desa dan kawasan permukiman transmigrasi; (2) 

Membangun SDM dan penguatan modal sosial budaya masyarakat; (3) 

Menanggulangi kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 

desa; (4) Memperkuat pemerintahan desa; (5) Mengawal pelaksanaan UU 

No.6/2014 tentang Desa secara sistematis; (6) Mengembangkan kawasan 

perdesaan dan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan 

keterkaitan desa-kota; dan (7) Mengelola sumber daya alam desa dan sumber 

daya hutan.  

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana diarahkan khususnya 

untuk: (1) Menurunkan risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

berisiko tinggi dan (2) Meningkatkan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Kebijakan reforma agraria diarahkan dengan cara: (1) Redistribusi tanah dan 

bantuan pemberdayaan masyarakat; (2) Membangun sistem pendaftaran tanah 

publikasi positif; (3) Mencapai proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan; 

dan (4) Menyediakan tanah untuk kepentingan umum.  

Sementara itu, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat diarahkan 

antara lain untuk: (1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan 

kesehatan; (2) Mengembangkan ekonomi lokal berbasis wilayah adat; (3) 

Membangun infrastruktur dasar; (4) Mengembangkan konektivitas wilayah; (5) 

Menurunkan angka kemiskinan; serta (6) Mengembangkan kelembagaan dan tata 

kelola. 

Arah Kebijakan Kondisi Perlu 

Kondisi Perlu merupakan prasyarat pembangunan yang berkualitas yakni 

diarahkan untuk menciptakan kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang 

stabil. Kebijakan Kondisi Perlu didukung oleh upaya (1) Penguatan pertahanan; (2) 

Peningkatan stabilitas politik dan keamanan; (3) Pemberian kepastian hukum bagi 

masyarakat; dan (4) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi. 
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Arah Kebijakan Program Khusus Asian Games dan Asian Para Games 2018 

Indonesia berkomitmen sebagai penyelenggara Asian Games XVIII dan Asian Para 

Games III pada tahun 2018. Asian Games mempertandingkan 37 cabang olahraga 

(cabor) dan Asian Para Games mempertandingan 17 cabor. Arah kebijakan 

pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games yaitu mewujudkan sukses 

penyelenggaraan dan sukses prestasi Asian Games dan Asian Para Games. Hal 

tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penguatan 

pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan, serta pengembangan dan 

penerapan iptek serta penguatan kapasitas SDM olahraga.   

 Kaidah Pelaksanaan RKP 2018 

Dalam melaksanakan RKP 2018, telah dirumuskan dua kerangka pokok, yaitu: (1) 

Kerangka Kelembagaan, merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan 

pembangunan, yang ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat 

fungsi, tepat ukuran, dengan tata kelola hubungan inter- dan antarlembaga yang 

harmonis dan sinergis, serta didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional, 

beretika, dan berintegritas serta (2) Kerangka Regulasi, merupakan perencanaan 

pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur 

perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. Kebijakan terkait kerangka kelembagaan diarahkan untuk 

menguatkan SDM, organisasi, tata kelola layanan publik, serta jaringan dan tata 

kelola kerja. Sementara itu, kebijakan terkait kerangka regulasi diarahkan untuk 

mendukung pencapaian pembangunan nasional melalui upaya simplifikasi 

regulasi (pemangkasan, penyerderhanaan, deregulasi), peningkatan kualitas 

regulasi, dan sinergi kebijakan pembangunan dengan regulasi. 

Selain itu, dalam proses penyusunan program/kegiatan pembangunan 

nonprioritas nasional, setiap K/L dan pemerintah daerah harus memperhatikan 

norma-norma pembangunan, yaitu: (1) Pembangunan untuk manusia, (2) 

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

partisipatif, (5) Penyerasian pelaksanaan program/kegiatan, dan (6) Penyelarasan 

rencana dan anggaran pembangunan. 
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CAPAIAN PEMBANGUNAN
PERKEMBANGAN EKONOMI
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Seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia tengah menghadapi dinamika 

perekonomian global yang ditandai dengan munculnya proteksi perdagangan 

melalui penerapan tarif impor di Amerika Serikat yang tentunya akan berimplikasi 

kepada kinerja ekspor dan nilai tukar. Namun demikian tren kinerja perekonomian 

Indonesia terus meningkat hingga semester I 2018. Hal ini ditunjukkan dengan 

tingkat inflasi yang stabil, tren investasi yang meningkat serta belanja pemerintah 

yang lebih efisien. 

 

 Ekonomi Makro  

 Capaian Utama Pembangunan 

Perkembangan kinerja ekonomi makro dapat dilihat dari meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hingga semester I 2018. Pertumbuhan 

ekonomi mencapai 5,27 persen pada triwulan II 2018. Sedangkan pada semester 

I 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen. Peningkatan tersebut 

merupakan hasil dari upaya berbagai pihak dalam menjaga momentum 

pertumbuhan dan kebijakan stabilitas ekonomi.  

Gambar 3.1 

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Persen, YoY)  

Tahun 2014 — Semester I Tahun 2018*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), *) C-to-C 
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Pada semester I tahun 2018, pertumbuhan ekonomi didorong oleh penguatan 

investasi yang tumbuh 6,89 persen dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 

5,05 persen. Penguatan investasi dipacu oleh kebijakan pemerintah yang 

mendorong  perbaikan iklim usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur 

yang masif. Selanjutnya, penguatan konsumsi rumah tangga didorong oleh faktor 

musiman lebaran, tunjangan hari raya dan penyaluran bansos yang tepat waktu. 

 

Realisasi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (Persen,YoY)  

Tahun 2014 — Semester I Tahun 2018 

Komponen 2014 2015 2016 2017 Sm. I 2018*) 

Konsumsi Rumah Tangga 5,01 4,96 5,01 4,95 5,05 

Konsumsi LNPRT 5,15 -0,62 6,64 6,91 8,40 

Konsumsi Pemerintah 12,19 5,31 -0,14 2,14 4,17 

Pembentukan Modal Tetap 
Bruto 

1,16 5,01 4,47 6,15 6,89 

Ekspor Barang dan Jasa 4,45 -2,12 -1,57 9,09 6,89 

Impor Barang dan Jasa 31,44 -6,25 -2,45 8,06 13,90 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), *) C-to-C 

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2018 didorong 

oleh peningkatan sektor-sektor jasa utamanya sektor konstruksi yang tumbuh 

6,53 persen, transportasi dan pergudangan tumbuh 8,59 persen dan informasi 

dan komunikasi tumbuh 7,26 persen yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan 

ekonomi. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu 

penyumbang sektor konstruksi, transportasi serta informasi dan komunikasi 

untuk tumbuh lebih baik. Pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas 

mendorong sektor transportasi tumbuh lebih cepat dengan semakin baiknya 

perpindahan barang dan penumpang yang didukung dengan modernisasi 

fasilitas bandara, pelabuhan, dan stasiun.   

 

Realisasi Pertumbuhan PDB Sisi Penawaran (Persen, YoY) 

Tahun 2014 — Semester I Tahun 2018 

Sektor 2014 2015 2016 2017 Sm. I 2018*) 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

4,24 3,75 3,36 3,81 4,05 

Pertambangan dan Penggalian  0,43 -3,42 0,95 0,69 1,47 

Industri Pengolahan 4,64 4,33 4,26 4,27 4,26 

Pengadaan Listrik, Gas, dan 
Produksi Es 

5,90 0,90 5,39 1,54 5,42 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 

5,24 7,07 3,60 4,61 3,77 

Konstruksi 6,97 6,36 5,22 6,79 6,53 
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Sektor 2014 2015 2016 2017 Sm. I 2018*) 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor 

5,18 2,54 4,03 4,44 5,09 

Transportasi dan Pergudangan  7,36 6,71 7,45 8,49 8,59 

Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

5,77 4,31 5,17 5,32 5,60 

Informasi dan Komunikasi 10,12 9,70 8,88 10,14 7,26 

Jasa Keuangan dan Asuransi 4,68 8,58 8,90 6,69 3,67 

Real Estate 5,00 4,11 4,69 3,68 3,17 

Jasa Perusahaan 9,81 7,69 7,36 8,10 8,47 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib 

2,38 4,63 3,19 2,10 6,50 

Jasa Pendidikan 5,47 7,33 3,80 3,30 4,88 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

7,96 6,69 5,15 7,30 6,57 

Jasa lainnya 8,93 8,08 8,02 8,80 8,82 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018), *) C-to-C 

Upaya pemerintah dalam mendorong infrastruktur akan meningkatkan daya 

saing produk dan produktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur ke depan 

diharapkan akan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang saling 

terintegrasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

lebih dari 5,00 persen dan utamanya untuk mendorong industri nonmigas 

berbasis ekspor. 

 

PDB Per Kapita  

Tahun 2014 — Tahun 2017 

Tahun 2014 2015 2016 2017 

PDB Per Kapita (Ribu rupiah) 41.915,86 45.119,61 47.957,23 51.887,25 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

PDB per kapita dalam 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yang 

menunjukkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Rata-rata pertumbuhan PDB per kapita dalam tiga tahun terakhir adalah sebesar 

7,37 persen.  

 Permasalahan dan Kendala 

Ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di kisaran 5,00 persen di tengah 

ketidakpastian global. Meskipun demikian, Indonesia tetap harus memperhatikan 

faktor-faktor eksternal yang ada. Ketidakpastian perekonomian global seperti 

ancaman perang dagang oleh AS, dapat mempengaruhi perekonomian 
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Indonesia. Indonesia juga merupakan salah satu negara emerging economies  

yang terkena dampak dari peningkatan suku bunga Fed (Federal Funds Rate) yang 

diperkirakan masih akan terus meningkat seiring membaiknya perekonomian AS. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia adalah tapering 

off di Eropa dan meningkatnya harga minyak mentah karena situasi politik di 

Timur Tengah (Iran). Sementara itu aktivitas ekspor Indonesia perlu terus 

ditingkatkan khususnya produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Hal itu agar 

ekspor tidak terus didominasi oleh produk-produk komoditas yang bernilai 

tambah rendah, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas internasional. 

Di sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan yang mampu menciptakan 

produk-produk bernilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja perlu 

terus ditingkatkan pertumbuhannya. Saat ini kita menghadapi tantangan, karena 

industri itu cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan karena dua hal. 

Pertama, karena pelemahan ekonomi global yang berdampak pada penurunan 

permintaan global terhadap produk domestik. Kedua, tantangan dari dalam 

negeri yang diindikasikan terjadi perlambatan permintaan domestik yang dipicu 

oleh pengeluaran konsumsi yang cenderung stagnan dalam beberapa kuartal. 

Meskipun demikian, hal itu tidak menyebabkan terjadinya kontraksi. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan ekonomi makro hingga tahun 2019 adalah untuk meningkatkan 

peran investasi dan ekspor dalam perekonomian dengan tetap menjaga konsumsi 

masyarakat sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Strategi 

pelaksanaannya meliputi: (1) Memperkuat konsumsi masyarakat; (2) Melanjutkan 

perbaikan iklim investasi; (3) Memperkuat daya saing ekspor; dan (4) Mendorong 

sektor prioritas meningkatkan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

penciptaan lapangan pekerjaan yakni sektor pertanian, industri pengolahan, dan 

pariwisata. 

 

 Fiskal 

 Capaian Utama Pembangunan 

Secara umum, perkembangan realisasi APBN selama 2014 – 2018 menunjukkan 

kinerja yang baik. Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara dan hibah 

tahun 2017 meningkat 7,10 persen dibandingkan tahun 2016 yang meningkat 

3,18 persen. Peningkatan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang 

meningkat 4,56 persen dari tahun 2016. Selain perpajakan, Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Realisasi 

PNBP tahun 2017 meningkat 18,79 persen dibandingkan tahun 2016.  

Pada tahun 2018, realisasi pendapatan negara dan hibah sampai dengan bulan 

Juni mencapai Rp833,45 triliun atau 43,98 persen dari target APBN 2018  

(Gambar 3.3). Realisasi tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan 

perpajakan sebesar 14,28 persen (YoY) atau mencapai Rp653,49 trilliun. Selain itu, 
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realisasi PNBP juga mengalami peningkatan sebesar 21,02 persen (YoY) atau 

mencapai Rp176,83 triliun. 

Gambar 3.2 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah  

Tahun 2014 — Juni 2018 

 
Keterangan: *) Angka APBN 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.  

Rasio pajak terhadap PDB perlu untuk ditingkatkan karena mengalami 

penurunan sejak 2014 dari 10,85 persen PDB menjadi 9,89 persen PDB di tahun 

2017. Meskipun demikian, secara nominal penerimaan perpajakan terus 

mengalami peningkatan. 

Gambar 3.3 

Perkembangan Realisasi Belanja Negara  

Tahun 2014 — Juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: *) Angka APBN. 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah. 
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Di sisi belanja, realisasi belanja negara meningkat sebesar 5,67 persen (YoY) atau 

mencapai Rp944,01 triliun (Gambar 3.4). Peningkatan tersebut utamanya 

didorong oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp558,44 triliun atau 

meningkat 12,01 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. 

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga Juni 2018 sebesar 

Rp385,57 triliun atau 50,33 persen dari pagu APBN 2018.  Dari realisasi TKDD 

tersebut, penyaluran Dana Desa sebesar Rp35,86 triliun atau mencapai 59,83 

persen terhadap target APBN 2018. 

Upaya dalam menjaga kesinambungan fiskal terus dilakukan, salah satunya 

dengan mengendalikan defisit APBN agar semakin rendah dari tahun ke tahun. 

Hingga Juni 2018, realisasi defisit APBN dapat dikendalikan sebesar Rp110,56 

triliun atau 0,75 persen PDB. Nilai tersebut lebih rendah dari realisasi defisit pada 

periode yang sama di tahun 2017 yang sebesar Rp175,07 triliun atau  

1,29 persen PDB. 

 Permasalahan dan Kendala 

Dari sisi penerimaan, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) Masih 

terbatasnya basis pajak; (2) Masih rendahnya kepatuhan pajak; serta (3) Iklim 

investasi di Indonesia perlu terus ditingkatkan agar menjadi semakin kompetitif 

di antara negara-negara kawasan ASEAN.  

Pada sisi belanja negara, tantangan yang dihadapi adalah membuat belanja 

negara lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun pada belanja TKDD, tantangan 

yang dihadapi adalah masih rendahnya upaya peningkatan kapasitas fiskal 

daerah.  

Dari sisi pembiayaan, tantangan bersumber dari perlunya pelebaran ruang fiskal 

untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan kreatif perlu terus dikembangkan 

dengan mendorong peran swasta, BUMN, dan pemerintah daerah. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam rangka menjawab tantangan, serta mendukung pencapaian target 

pembangunan, pengelolaan fiskal perlu didorong agar lebih produktif dan efisien. 

Untuk itu, pada tahun 2018 kebijakan fiskal diarahkan pada hal-hal sebagai 

berikut. 

Pada sisi penerimaan, strategi utama yang ditempuh antara lain: (1) Pembenahan 

sistem informasi perpajakan; (2) Pencegahan praktek penghindaran pajak melalui 

pelaksanaan Automatic Exchange of Information (AEoI); (3) Penyederhanaan 

peraturan perundang-undangan; serta (4) Optimalisasi penerimaan atas 

pengelolaan sumber daya alam dan aset negara untuk meningkatkan PNBP. 

Selanjutnya untuk mendorong penerimaan daerah (local taxing power), perlu 

dilakukan revisi UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pada sisi belanja negara, arah kebijakan yang ditempuh melalui penajaman 

belanja untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan memperkuat 
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efektivitas dan efisiensi belanja serta memantapkan kualitas belanja agar efisien 

namun produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur. 

Sementara pada sisi pembiayaan, arah kebijakan yang ditempuh antara lain: (1) 

Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk mengantisipasi terjadinya gejolak 

di pasar Surat Berharga Negara (SBN); (2) Optimalisasi perencanaan dan 

pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif; (3) Pengembangan pasar SBN 

domestik; dan (4) Pengembangan pembiayaan yang inovatif. 

 

 Moneter 

 Capaian Utama Pembangunan 

Inflasi 

Laju inflasi selama periode 2014 – Juli 2018 semakin membaik dan terkendali 

sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia 

(BI). Pada Juli 2018, tingkat inflasi mencapai 3,18 persen (YoY), masih berada di 

dalam target 2018 yaitu 3,50±1,00 persen (YoY) dan merupakan inflasi (YoY) 

terendah pada periode yang sama selama sepuluh tahun terakhir. Rendahnya 

inflasi Juli 2018 didorong oleh penurunan inflasi harga diatur pemerintah 

(administered price) yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2,11 persen (YoY), 

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,27 persen (YoY) (Gambar 3.5). Hal ini 

sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan implementasi kebijakan 

administered price dan meminimalisasi dampaknya terhadap kenaikan harga. 

Gambar 3.4 

Perkembangan Laju Inflasi  

Tahun 2014 — Juli 2018   

 
Sumber: BPS, diolah. 
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Nilai Tukar 

Posisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sepanjang tahun 

2014 hingga tahun 2015 cenderung mengalami depresiasi (Gambar 3.6) sejalan 

dengan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) akibat rencana European Central 

Bank (ECB) untuk melakukan kebijakan pelonggaran moneter yang diikuti oleh 

sejumlah negara lain. Meskipun demikian, pada periode 2016–2017 nilai tukar 

cenderung  menguat dengan tingkat volatilitas yang semakin rendah. Penguatan 

tersebut sejalan dengan aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan 

disertai optimisme terhadap kinerja ekonomi domestik karena stabilitas inflasi 

dan membaiknya posisi cadangan devisa. 

Gambar 3.5 

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)  

Tahun 2014 — Juli 2018 

 
Sumber: Bloomberg, diolah 

Namun selanjutnya, memasuki pertengahan tahun 2018, nilai tukar Rupiah 

kembali terdepresiasi mencapai level Rp14.414 per USD pada 31 Juli 2018. 

Tekanan tersebut berasal dari membaiknya pertumbuhan ekonomi AS disertai 

normalisasi kebijakan moneter dan rencana kebijakan pemotongan pajak di AS. 

 Permasalahan dan Kendala 

Secara umum, stabilitas moneter Indonesia tetap terjaga dengan baik ditopang 

oleh upaya optimalisasi instrumen moneter untuk menjaga ketersediaan 

likuiditas. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala 

yang perlu diwaspadai. 

Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi global berpotensi memicu instabilitas di 

pasar keuangan dan pasar komoditas domestik. Sepanjang tahun 2018, Bank 

Sentral AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga Federal Funds Rate (FFR) 

sebanyak tiga hingga empat kali. Adanya peningkatan suku bunga The Fed 

tersebut akan berdampak pada penyesuaian suku bunga BI 7-day Repo Rate.  

Rp14.414

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

Jan-14 Oct-14 Jul-15 Apr-16 Jan-17 Oct-17 Jul-18

R
u

p
ia

h
 p

e
r 

U
SD

Nilai Harian USD-IDR (Rupiah)

Per 31 Juli 2018 



PERKEMBANGAN EKONOMI 3-9 

 

Dari sisi domestik, upaya stabilitasi moneter khususnya melalui pengendalian 

inflasi masih akan menghadapi tantangan dalam hal pasokan, harga, distribusi, 

ekspektasi, serta akurasi data (statistik). Oleh sebab itu, Pemerintah dan Bank 

Indonesia perlu terus meningkatkan koordinasi dalam merespon tantangan 

tersebut dan menetapkan kebijakan yang dapat mendorong stabilisasi harga. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Ke depan, arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi difokuskan pada 

beberapa hal, yaitu: (1) Menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan 

antarwilayah; (2) Melakukan pengelolaan pascapanen yang tepat; (3) Intervensi 

harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran; (4) Mitigasi second round effect 

kebijakan administered price; (5) Meningkatkan kualitas data dan metode 

perhitungan inflasi; (6) Mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan 

konektivitas; (7) Melakukan pembenahan tataniaga pangan, termasuk melalui 

pemanfaatan teknologi digital; (8) Memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan 

waktu penyaluran bantuan sosial dan subsidi; dan (9) Meningkatkan koordinasi 

kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam 

pengendalian inflasi. 

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Pemerintah dan Bank Indonesia akan 

terus memantau dan mengantisipasi dampak kondisi ekonomi global maupun 

domestik yang ada, menjaga mekanisme pasar keuangan, membangun 

optimisme, serta mempercepat pendalaman pasar keuangan. 
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PERKEMBANGAN SEKTOR RIIL 

 

Sektor riil menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Dari sisi 

pertanian, produksi padi dan jagung terus meningkat. Selanjutnya, sektor industri 

manufaktur memberikan kontribusi terbesar pada total ekspor. Sektor pariwisata 

juga terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, bahkan angka 

pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia 

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan wisatawan ke Thailand, Malaysia dan 

Singapura sehingga menghasilkan surplus pada penerimaan devisa. 

 

 Pertanian 

 Capaian Utama Pembangunan 

Produksi pangan utama dalam negeri sebagaimana tertera dalam RPJMN 2015-

2019 yang mencakup komoditas padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula 

sebagian besar meningkat dalam tiga tahun terakhir. Produksi padi meningkat 

dari 75,40 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) tahun 2015 menjadi 81,04 juta ton 

GKG tahun 2017.  

 

Capaian Produksi Bahan Pangan Utama  

Tahun 2014—2017 (juta ton) 

Sasaran/Indikator 2014*) 2015*) 2016**) 2017***) 

a. Produksi padi1) 70,85 75,40 79,35 81,04 

b. Produksi jagung 19,01 19,83 23,58 28,92 

c. Produksi kedelai 0,95 0,96 0,90 0,54 

d. Produksi daging sapi/kerbau 0,49 0,50 0,52 0,56 

e. Produksi gula2) 2,57 2,49 2,22 2,12 

Sumber: *)Angka Tetap BPS; **)Angka Tetap Kementerian Pertanian; ***)Angka Sementara  

Kementerian Pertanian; 

Catatan: 1) Produksi Padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG); 2) Produksi gula dalam bentuk 

Gula Kristal Putih (GKP). 
 

Produksi jagung juga mengalami peningkatan dari 19,83 juta ton pipilan kering 

pada tahun 2015 menjadi 28,92 juta ton tahun 2017. Ketersediaan sumber pangan 
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protein hewani juga semakin meningkat yang ditandai dengan peningkatan 

produksi daging sapi dari 0,50 juta ton tahun 2015 menjadi 0,56 juta ton pada 

tahun 2017. Namun demikian, produksi kedelai dan gula masih perlu untuk terus 

ditingkatkan. Produksi kedelai menurun dari 0,96 juta ton tahun 2015 menjadi 

0,54 juta ton pada tahun 2017, sementara gula menurun dari 2,49 juta ton menjadi 

2,12 juta ton dalam periode waktu yang sama.  

Stabilisasi harga bahan pangan dalam negeri dapat terjaga lebih baik. Pada saat 

peringatan hari-hari besar keagamaan, fluktuasi harga dapat terkendali. Stabilisasi 

harga bahan pangan tersebut merupakan hasil bersama dari upaya peningkatan 

produksi bahan pangan dalam negeri, upaya efisiensi sistem tata niaga bahan 

pangan, maupun kebijakan perdagangan bahan pangan. 

Kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat mengalami perbaikan. Penyediaan 

bahan pangan dan stabilisasi harga berpengaruh terhadap pencapaian konsumsi 

pangan dan gizi masyarakat. Konsumsi dan kecukupan energi masyarakat 

semakin mendekati angka kecukupan energi yang direkomendasikan. Dari 2.150 

kkal/kapita/hari yang direkomendasikan, konsumsi kalori masyarakat tahun 2017 

telah mencapai 2.115 kkal/kapita/hari. Angka ini naik dari tahun 2016 yang baru 

mencapai sekitar 2.040 kkal/kapita/hari. Indikator lain adalah semakin 

membaiknya skor Pola Pangan Harapan, yang tahun 2017 sudah mencapai sekitar 

90,4 dari nilai ideal 100. 

 Permasalahan dan Kendala 

Produksi beberapa bahan pangan dalam negeri masih menghadapi kendala dan 

tantangan, utamanya produksi kedelai dan gula. Rendahnya produksi kedelai 

dalam negeri antara lain disebabkan harga kedelai impor lebih rendah 

dibandingkan harga kedelai produksi dalam negeri sehingga tantangan produksi 

kedelai dalam negeri, yaitu perlunya meningkatkan dan menambah insentif harga 

dalam negeri. Sedangkan produksi gula dalam negeri dihadapkan pada isu 

diantaranya: (1) Kapasitas produksi industri gula yang kurang memadai; (2) 

Penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya alam pertanian; (3) Alih fungsi 

lahan pertanian menjadi sektor sekunder dan tersier; (4) Ancaman penurunan 

kesuburan lahan; (5) Peningkatan polusi air; serta (6) Dampak negatif perubahan 

iklim seperti kekeringan dan banjir.  

Permasalahan penting berikutnya adalah sumber daya manusia pertanian dan 

kelembagaan petani (tata kelola kelompok tani), khususnya masih perlu 

ditingkatkannya tingkat pendidikan dan ketrampilan petani, diperkuatnya 

kapasitas kelembagaan petani, serta masih perlunya ditekan kemiskinan dan 

ketimpangan di pertanian dan perdesaan. Selain itu, regenerasi petani masih 

menjadi tantangan, dimana pada saat ini jumlah petani semakin menurun, 

sehingga mengakibatkan proses adopsi teknologi pertanian menjadi terhambat.  

Tingkat ketersediaan dan kehandalan infrastruktur sumber daya air bagi pertanian 

masih rendah yang berdampak terhadap upaya peningkatan produktivitas dan 

produksi komoditas pertanian. Ketersediaan infrastruktur publik lain di perdesaan 
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pun harus terus ditingkatkan agar mampu mendukung tumbuhnya aktivitas 

sektor ekonomi yang berbasis sumber daya pertanian.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan pertanian terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan 

dan gizi masyarakat. Produksi bahan pangan dan komoditas pertanian tersebut 

juga berperan besar dalam menopang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi 

makro. Selain itu, pembangunan pertanian diarahkan untuk mampu memberikan 

sumber kesejahteraan bagi pelaku aktivitas ekonomi di pertanian dan perdesaan, 

serta berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.  

Sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, arah pembangunan 

pertanian adalah: (1) Memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian 

pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) Menjaga stabilisasi 

harga bahan pangan; (3) Memperbaiki kualitas pangan dan gizi masyarakat; (4) 

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) Meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan.  

Strategi pembangunan pertanian dalam kerangka arah kebijakan tersebut adalah: 

(1) Melindungi sumber daya alam pertanian dan perdesaan, melalui antara lain: 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, rehabilitasi dan 

pembangunan sarana dan prasarana irigasi pertanian; (2) Meningkatkan 

produktivitas melalui penyediaan dan optimalisasi penyediaan sarana produksi 

pertanian, perluasan adopsi teknologi pertanian, serta peningkatan inovasi 

pertanian; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana kelancaran dan efisiensi 

distribusi, logistik dan akses pangan, termasuk efisiensi sistem tata niaga dan 

rantai pasok bahan pangan; (4) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi 

melalui penganekaragaman bahan pangan dan konsumsi pangan masyarakat 

dengan memanfaatkan sumber daya lokal; (5) Mengembangkan mitigasi risiko 

pada aktivitas pertanian, antara lain melalui asuransi pertanian/peternakan dan 

fasilitasi sumber permodalan; serta (6) Memperkuat kapasitas sumber daya 

manusia dan kelembagaan pertanian, antara lain melalui pengembangan hilirisasi 

dan badan usaha milik petani, perbaikan substansi dan tata kelola pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan pertanian. 

 

 Perikanan 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pada kurun waktu 2016-2017, produksi hasil perikanan dan kelautan mengalami 

peningkatan sebesar 3,79 persen atau meningkat dari 29,27 juta ton menjadi 

30,38 juta ton. Rincian capaian produksi hasil perikanan dan kelautan secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Produksi ikan hasil tangkapan tahun 2017 adalah sebesar 6,93 juta ton, atau lebih 

tinggi 4,52 persen dari target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 

6,63 juta ton. Hal ini disebabkan oleh membaiknya sistem pendataan hasil 
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tangkapan di pelabuhan perikanan, serta pemulihan sumber daya ikan pasca 

larangan penggunaan alat tangkap yang merusak/tidak ramah lingkungan. 

 

Produksi Hasil Perikanan dan Kelautan  

Tahun 2014 — 2018 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017*) 2018**) 

Produksi Hasil Kelautan 

dan Perikanan, t.d: 
juta ton 28,72 30,80 29,27 30,38 10,29 

1. Ikan hasil tangkapan juta ton 6,48 6,68 6,58 6,93 1,81 

2. Ikan hasil budi daya juta ton 4,28 4,36 5,04 6,40 2,10 

3. Rumput laut juta ton 10,08 11,27 11,63 10,82 6,37 

4. Garam juta ton 2,50 2,91 0,12 1,11 0,01 

5. Produk Ikan Olahan  juta ton 5,38 5,58 5,90 5,12 N/A 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018 

Keterangan:  *)angka sementara; **)capaian sementara TW I 2018 

Meski begitu, produksi ikan hasil budi daya, rumput laut, garam, dan produk 

olahan yang capaiannya masih belum mencapai target menyebabkan total 

produksi hasil perikanan dan kelautan berada di bawah target, yaitu 39,43 juta 

ton. Hal ini terutama disebabkan oleh produksi ikan hasil budi daya, rumput laut, 

garam, dan produk ikan olahan yang capaiannya masih di bawah target 

sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019. 

Produksi ikan hasil budi daya tahun 2017 adalah sebesar 6,40 juta ton, lebih 

rendah 31,99 persen dari target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 

9,41 juta ton. Sementara itu, produksi rumput laut tahun 2017 adalah sebesar 

10,82 juta ton, lebih rendah 19,19 persen dari target yang telah ditentukan 

sebelumnya yaitu sebesar 13,39 juta ton. Hal ini disebabkan oleh faktor 

perubahan iklim dan cuaca yang ekstrem, banjir di beberapa sentra produksi, 

upwelling di beberapa danau/waduk, serta penyakit ice-ice pada rumput laut. 

Selanjutnya, produksi garam pada tahun 2017 adalah sebesar 1,11 juta ton, atau 

lebih rendah daripada target yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 

3,80 juta ton. Hal ini disebabkan oleh faktor anomali cuaca dan curah hujan relatif 

tinggi, serta belum optimalnya integrasi lahan garam milik masyarakat dan 

teknologi. 

Produksi ikan olahan tahun 2017 adalah sebesar 5,12 juta ton, lebih rendah 17,42 

persen dari target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 6,20 juta ton. 

Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan ikan bahan baku industri 

pengolahan dan belum optimalnya penerapan jaminan mutu di unit pengolahan 

ikan (UPI), khususnya pada UPI skala menengah ke bawah. 
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 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi hasil perikanan dan 

kelautan antara lain: (1) Daya saing usaha perikanan yang perlu ditingkatkan 

(dengan menekan harga pakan, terus meningkatkan penyediaan listrik dan BBM, 

serta meningkatkan distribusi/transportasi); (2) Penggunaan teknologi yang tepat 

dalam proses produksi perikanan dan kelautan perlu terus ditingkatkan agar lebih 

optimal; (3) Masih tingginya pengaruh perubahan lingkungan, terutama wilayah 

pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, pencemaran, serta bencana alam dan 

perubahan iklim; serta (4) Dukungan permodalan usaha dari perbankan dan 

lembaga keuangan lainnya masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam peningkatan produksi hasil 

perikanan dan kelautan adalah: (1) Meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha 

perikanan terhadap input produksi, seperti induk/benih, pakan, BBM, air 

bersih/es, dan informasi pasar; serta mendorong pengembangan produksi pakan 

ikan mandiri berbahan baku lokal; (2) Mendorong diseminasi teknologi tepat 

guna kepada pelaku usaha perikanan melalui UPT Pusat yang bekerjasama 

dengan Pemerintah Daerah serta penyuluh perikanan sebagai pendamping; (3) 

Membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu sebagai sentra 

pertumbuhan ekonomi baru di pulau terluar dan kawasan perbatasan; (4) 

Meningkatkan  dan  mempertahankan  kualitas,  daya  dukung, dan kelestarian 

fungsi lingkungan laut melalui rehabilitasi kawasan pesisir yang  rusak dan 

pengendalian bencana  alam  dan  dampak  perubahan  iklim ; serta (5) 

Memperluas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) perikanan dan kelautan, baik melalui perbankan, lembaga keuangan 

nonbank serta Badan Layanan Umum – Lembaga Pengelola Modal Usaha 

Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP). 

 

 Energi dan Listrik 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan ketenagalistrikan terus didorong guna meningkatkan jangkauan 

dan kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional. 

Sampai dengan bulan Juni 2018 total kapasitas terpasang pembangkit nasional 

yang telah terbangun adalah sebesar 61.994 mega watt, atau meningkat sebesar 

15,69 persen dibandingkan tahun 2014. 

Perluasan akses kelistrikan tetap menjadi prioritas, terutama untuk memberikan 

layanan kelistrikan pada rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik. 

Upaya elektrifikasi dilakukan melalui perluasan jaringan PLN dan non-PLN serta 

pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada rumah tangga 

miskin yang berada di daerah terpencil. Dari total sekitar 405.000 LTSHE yang akan 

dipasang sampai dengan tahun 2019, di tahun 2017 Pemerintah telah memasang 
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lampu LTSHE untuk 79.556 KK yang tersebar di 5 provinsi dan di tahun 2018 

ditargetkan akan memasang LTSHE untuk menerangi 175.782 KK di 15 provinsi. 

Selain itu, perluasan jaringan listrik telah dilakukan melalui program Listrik Desa 

(LISSA). Program ini dikembangkan untuk masyarakat yang berada tidak jauh dari 

jaringan listrik sehingga dapat segera menikmati listrik. 

Rasio elektrifikasi sampai dengan bulan April 2018 mencapai 96,63 persen (Tabel 

4.3). Ketersediaan listrik ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan berbagai kegiatan produktif lainnya. 

 

Capaian Sasaran Pokok Sektor Energi dan Listrik  

Tahun 2014 — 2018 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018* 

Rasio Elektrifikasi Persen 84,35 88,30 91,16 95,35 96,63* 

Konsumsi Listrik per 

Kapita 
kWh 878 918 956 1.021 1.024** 

Kapasitas Pembangkit MW 53.585 55.528 59.656 60.786 61.994*** 

Sumber: Kementerian ESDM 2018 

Catatan: *) Capaian per April 2018; **) Capaian per Maret 2018; dan ***) Capaian per Juni 2018 

Konsumsi listrik per kapita juga meningkat seiring dengan peningkatan akses 

terhadap listrik/elektrifikasi serta bertambahnya kebutuhan akan pemanfaatan 

listrik. Konsumsi listrik per kapita pada Maret 2018 mencapai 1.024 kWh/kapita, 

lebih besar dari capaian tahun 2017 yaitu 1.021 kWh/kapita.  

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan pembangkit listrik 

skala besar antara lain investasi yang sangat besar dan sebaran geografis yang 

timpang antara wilayah pusat kebutuhan energi dengan wilayah pusat sumber 

daya energi.  

Sementara itu, kendala dan tantangan dalam perluasan akses kelistrikan di wilayah 

terpencil, tertinggal, terdepan dan terluar (4T) adalah kondisi medan yang berat, 

jauhnya jarak tempuh yang harus dilalui, serta perubahan cuaca sangat cepat 

sehingga akses jalan perlu terus dibangun dan ditingkatkan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi  

Arah kebijakan sektor ketenagalistrikan adalah meningkatkan jangkauan dan 

kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan. Adapun strategi yang ditempuh 

adalah: (1) Mempercepat penyelesaian pembangunan pembangkit listrik, jaringan 

transmisi dan distribusi tenaga listrik serta (2) Membangun infrastruktur tenaga 

listrik untuk menjangkau daerah yang terisolasi melalui perluasan jaringan listrik 
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perdesaan, serta pengembangan sumber dan jaringan listrik mandiri skala kecil 

(micro-grid off grid) dan LTSHE.  

Untuk masyarakat yang tinggal jauh dari instalasi listrik, tetapi tinggal bersama 

dalam satu wilayah, upaya peningkatan akses terhadap listrik dilakukan dengan 

mengembangkan micro-grid off grid. Untuk mendukung program ini, Pemerintah 

telah menerbitkan regulasi tentang percepatan elektrifikasi di perdesaan. Melalui 

peraturan ini, masyarakat yang tinggal di desa belum berkembang, terpencil, 

pulau terluar atau perbatasan dapat disediakan listrik oleh badan usaha lain 

seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi yang diberikan 

wilayah usaha tersendiri oleh Pemerintah. Sementara itu, bagi masyarakat yang 

tinggal di pedalaman, tersebar, dan jaraknya jauh dari instalasi listrik, penyediaan 

listrik dilakukan melalui LTSHE.  

 

Strategi Dalam Perluasan Pelayanan Ketenagalistrikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desa yang berdekatan dengan  

desa berlistrik 
Desa yang KK nya berdekatan  Desa yang KK nya berjauhan 

Ekstensi Grid Minigrid off grid Solar Home System 

Solusi 1 2 3 
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Aceh 

98,35% Sumut 
99,99% 

Riau 
96,97% 

Babel 
99,99% 

Bengkulu 
97,98% 

Lampung 
93,23% 

Sumbar 
90,26% 

Sumsel 
89,62% 

Banten 
99,99% 

Jabar 
99,99% 

DIY 
99,99% 

DKI 
99,99% 

Jateng 
97,20% 

Bali 
98,80% 

Jatim 
92,87% 

Kalbar 
91,16% 

NTB 
86,16% 

NTT 
60,62% 

Papua 
71,67% 

Papua Barat 
99,70% 

Maluku 
89,08% 

Malut 
97,97% 

Sultra 
84,37% 

Sulsel 
99,99% 

Kalsel 
93,26% 

Kalteng 
82,14% 

Kaltara 
87,92% 

Kaltim 
99,99% 

Sulbar 
97,48% 

Gorontalo 
87,38% 

Sulteng 
80,87% 

Sulut 
95,82% 

Jambi 
95,41% 

Kepri 
83,34% 

61,32 62,76 64,44 65,61 67,15 72,95 76,56 80,51 84,35 88,3 91,16 95,35 97,50 99,90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RE 96,63% 

PLN         94,15% 

Non PLN   2,36% 

LTSHE        0,12% 

> 70 

50 - 70 

< 50 

Informasi : 

NASIONAL 

96.63% 

Sumber : Kementerian ESDM,2018 
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 Perdagangan 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan 

perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri dititikberatkan pada 

peningkatan efisiensi distribusi perdagangan, perlindungan konsumen dan 

kemetrologian, dan pengembangan perdagangan berjangka. Perdagangan luar 

negeri difokuskan pada peningkatan ekspor nonmigas dan pengembangan 

fasilitasi perdagangan yang mendukung daya saing produk ekspor Indonesia. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan pencapaian efisiensi distribusi 

perdagangan terutama bahan kebutuhan pokok adalah melalui pembangunan 

sarana distribusi perdagangan, yaitu pembangunan/revitalisasi pasar rakyat. Sejak 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlah pasar rakyat yang telah 

dibangun/direvitalisasi mencapai 2.425 unit. Pembangunan/revitalisasi pasar 

rakyat tersebut didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 1.937 unit 

dan melalui Tugas Pembantuan sebanyak 488 unit.  

 

Realisasi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat (unit)  

Tahun 2015-2017 

Uraian 2015 2016 2017 

DAK 783 570 584 

TP 175 131 182 

TOTAL 958 701 766 

Sumber: Kementerian Perdagangan 

Upaya pencapaian realisasi pembangunan/revitalisasi pasar rakyat sebanyak 

5.000 unit juga dilakukan melalui mekanisme tugas pembantuan KUKM yang 

dikelola oleh badan hukum koperasi dengan lokasi prioritas daerah transmigrasi, 

tertinggal, dan perbatasan. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah 

berhasil dibangun 196 unit, yaitu 64 unit tahun 2015, 84 unit tahun 2016, dan 48 

unit tahun 2017. 

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas harga 

antara lain adalah menerapkan sistem pemantauan harga dan stok bahan 

kebutuhan pokok di pasar rakyat yang telah mendapat pemberdayaan, pusat 

distribusi, dan sarana perdagangan lainnya seperti Gerai Maritim. Stabilitas harga 

diukur dengan nilai koefisien variasi harga yang terus mengalami perbaikan. Pada 

tahun 2017 koefisien variasi harga antarwaktu membaik mencapai 3,0 persen, dan 

pada triwulan I tahun 2018 koefisien variasi harga mencapai 2,72 persen.  

Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga stabilitas dan pasokan barang 

kebutuhan pokok adalah dengan meningkatkan pemanfaatan Resi Gudang. Nilai 

Resi Gudang telah diterbitkan dari tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 

2018 adalah sebesar Rp265,5 miliar, dengan jumlah resi sebanyak 1.134. 
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Dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen, dilakukan kebijakan 

pembenahan regulasi terkait metrologi legal dan fasilitasi kelembagaan metrologi 

legal di daerah. Sampai dengan tahun 2017, telah terbentuk 139 UPTD Metrologi 

Legal di kabupaten/kota. Sementara untuk periode Januari-Maret tahun 2018 

telah terbangun 124 UPTD Metrologi Legal di kabupaten/kota. 

Sementara itu, tahun 2016 Pemerintah telah melakukan pengukuran Indeks 

Keberdayaan Konsumen (IKK) melalui survei langsung kepada konsumen rumah 

tangga di Indonesia. Pada tahun 2017 tercatat IKK sebesar 33,7 dari total nilai 100. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa konsumen Indonesia masih berada pada 

level paham. Semakin tinggi nilai IKK menunjukkan tingkat keberdayaan 

konsumen yang semakin baik. 

Ekspor nonmigas juga mengalami perbaikan pada tahun 2017 yang tumbuh 

sebesar 15,87 persen dibanding dengan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 1,44 

persen. Pada periode Januari-Juni tahun 2018 pertumbuhan ekspor nonmigas 

adalah sebesar 10,03 persen.  

Terkait dengan hal ini pada tahun 2017 kontribusi produk manufaktur terhadap 

total ekspor tercatat sebesar 45,53 persen, sedangkan untuk periode Januari-Mei 

tahun 2018 kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor adalah sebesar 

46,23 persen. Pertumbuhan ekspor jasa pada tahun 2017 adalah sebesar 2,43 

persen, sedangkan pada periode Januari-Maret tahun 2018 ekspor jasa tumbuh 

sebesar 2,70 persen. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala di bidang perdagangan dalam negeri diantaranya: (1) 

Keterbatasan infrastruktur fasilitas distribusi di daerah terluar, terpencil, dan 

perbatasan perlu untuk diselesaikan dengan terus meningkatkan pembangunan 

infrastruktur; (2) Koordinasi dan sinergi program antar-K/L perlu lebih 

dioptimalkan agar program tol laut dapat dimanfaatkan dengan baik; (3) Kesiapan 

Pemerintah Daerah yang masih rendah dalam menyediakan lahan untuk 

pembangunan pasar dan operasional pasar yang bekelanjutan, serta; (4) 

Dukungan anggaran yang masih terbatas. 

Beberapa permasalahan dan kendala di bidang perdagangan luar negeri 

diantaranya: (1) Meningkatnya isu proteksionisme di tingkat global yang 

menghambat pengembangan pasar produk Indonesia, baik berupa hambatan 

tarif maupun hambatan nontarif; (2) Ekspor Indonesia masih didominasi oleh 

produk komoditas yang bernilai tambah rendah; (3) Kontribusi ekspor produk 

manufaktur Indonesia, terutama produk yang berteknologi tinggi masih perlu 

untuk terus ditingkatkan; (4) Keterlibatan produk Indonesia dalam Global 

Production Network yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan; serta (5) 

Peningkatan ekspor jasa yang masih perlu untuk ditingkatkan. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri diarahkan untuk memastikan perdagangan 

dalam negeri menjadi lebih efisien dan adil, yang ditempuh melalui: (1) Penataan 

sistem distribusi dan logistik serta tata niaga bahan kebutuhan pokok dan 

penting; (2) Penumbuhan iklim usaha perdagangan; dan (3) Penguatan 

perlindungan konsumen. Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah: (1) 

Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, meliputi 

pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, pembangunan dan pengembangan 

gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG), serta pembangunan saran gerai 

maritim untuk mendukung program tol laut; (2) Pengelolaan manajemen 

informasi harga dan stok di setiap provinsi, guna menurunkan disparitas harga 

antarwilayah; (3) Peningkatan upaya perlindungan konsumen; serta (4) 

Pengembangan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif, baik perdagangan 

konvesional maupun berbasis elektronik. 

Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan kendala di tingkat global 

maupun dalam negeri, maka kebijakan perdagangan luar negeri akan diarahkan 

untuk lebih meningkatkan daya saing ekspor barang, khususnya nonmigas, serta 

pengembangan ekspor jasa, khususnya jasa yang memberikan kontribusi besar 

pada perekonomian nasional. Peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas 

dilakukan melalui peningkatan fasilitasi ekspor serta peningkatan kualitas dan 

standar produk ekspor Indonesia. Peningkatan pemanfaatan hasil diplomasi 

perdagangan internasional dan kegiatan promosi ekspor yang lebih bervariasi, 

serta peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dalam mendorong potensi 

produk ekspor daerah. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan 

strategi pokok: (1) Penguatan sisi produksi produk ekspor nonmigas; (2) 

Penguatan sisi permintaan ekspor; serta (3) Penetapan target ekspor provinsi, 

untuk mendorong potensi ekspor daerah. 

 

 Industri 

 Capaian Utama Pembangunan 

Perkembangan sektor industri pengolahan menunjukkan tren yang baik pada 

tahun 2017, PDB industri pengolahan tumbuh sebesar 4,27 persen, pada semester 

I 2018 tumbuh mencapai 3,97 persen. Pertumbuhan tersebut didorong utamanya 

oleh peningkatan PDB industri pengolahan nonmigas yang tumbuh sebesar 4,84 

persen pada tahun 2017 (YoY), dan hingga semester I 2018 PDB industri 

pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,26 persen (YoY).  

Selanjutnya, perkembangan kontribusi PDB industri pengolahan, yaitu sebesar 

20,16 persen pada tahun 2017 dan pada triwulan II 2018 mencapai 19,83 persen. 

Kontribusi PDB industri nonmigas pada periode yang sama berkisar antara 17,88 

- 17,95 persen. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas ini adalah yang 

terbesar dibandingkan dengan sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, 

pertambangan, dan lain-lain. 
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Dari sisi ekspor, pada triwulan II tahun 2018 sektor industri pengolahan nonmigas 

menyumbang devisa sebesar USD63,01 miliar yang merupakan 71,59 persen dari 

total ekspor. Nilai tersebut meningkat sebesar 5,35 persen (YoY).  

Dalam pengembangan perwilayahan industri, pengembangan 14 Kawasan 

Industri (KI) di luar Jawa sampai semester I tahun 2018 telah mendorong 

beroperasinya 6 KI yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Morowali, KI Bantaeng, KI Palu, KI 

Ketapang dan KI Konawe. Enam KI lainnya ditargetkan dapat beroperasi pada 

tahun 2020, termasuk pembangunan KI Teluk Bintuni yang difasilitasi melalui 

skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tiga KI lainnya masih 

membutuhkan upaya debottlenecking dalam pengadaan lahan, serta penetapan 

anchor industry dan pengelola kawasan. 

 

Pengembangan Kawasan Industri 

Sumber: Kemenperin Juni 2018. 

Pengembangan KI juga dilengkapi dengan pembangunan sentra Industri Kecil 

dan Menengah (IKM). Dari 60 sentra IKM yang dibangun pada periode 2016-2017, 

6 sentra IKM sudah beroperasi pada tahun 2017, dan 7 sentra IKM diharapkan 

dapat beroperasi di tahun 2018. Percepatan operasionalisasi sentra IKM yang 

telah dibangun diharapkan dapat mencapai target 22 sentra IKM sesuai RPJMN 

2015-2019. 

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi penumbuhan populasi industri 

pengolahan menghasilkan pertambahan jumlah industri sedang dan besar 

sebanyak 6.487 perusahaan pada tahun 2017 sehingga jumlah industri besar dan 

sedang mencapai 39.296 perusahaan. Pertambahan industri kecil pada periode 

yang sama baru mencapai 33,99 persen dari target 20.000 unit usaha yang 

ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.  

Pertumbuhan industri juga diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM industri 

melalui pendidikan vokasi. Sejak tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 

2018, sebanyak 3.101 perjanjian kerja sama telah dilaksanakan dalam kegiatan 

link and match antara 1.753 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 608 

industri di Jawa dan Sumatera. Kegiatan ini didukung keterlibatan tenaga ahli, 

KI Ketapang, 
Kalbar 

(Alumina) 

Keterangan :  

Sudah Beroperasi  

Akan Beroperasi  
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penyediaan fasilitas laboratorium/praktik, pemagangan dan sertifikasi. 

Pendidikan vokasi pada jenjang SMK dan diploma, serta peningkatan pelatihan 

dengan sistem three-in-one yang mencakup pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan 

penempatan kerja. Pada periode 2015-2017, sebanyak 12.579 orang lulusan SMK 

dan politeknik industri terserap bekerja, dan 49.528 orang lulusan pelatihan three-

in-one telah ditempatkan di perusahaan-perusahaan industri. 

Pengembangan industri juga diarahkan untuk beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi yang cepat. Tersusunnya peta jalan (Roadmap) Industri 

4.0 menjadi momentum untuk mendorong produktivitas dan daya saing industri 

pengolahan yang lebih tinggi, khususnya di sektor: (1) Industri Makanan dan 

Minuman; (2) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (3) Industri Otomotif; (4) Industri 

Kimia; dan (5) Industri Elektronik. 

Pengembangan industri juga diperkuat melalui peningkatan penerapan standar 

dan perluasan aktivitas ekonomi kreatif. Sampai bulan Mei 2018, 11.740 Standar 

Nasional Indonesia (SNI) telah ditetapkan termasuk untuk menjamin mutu 2.585 

produk, efisiensi produksi, persaingan usaha yang sehat, kepastian usaha, dan 

inovasi teknologi.  

Dari subsektor ekonomi kreatif, beberapa capaian pada tahun 2017 antara lain: 

(1) Jumlah film yang ditayangkan di bioskop nasional menjadi 126 film, dengan 

total jumlah penonton sebanyak 42,6 juta orang; (2) Revitalisasi 68 sarana dan 

prasarana ruang kreatif; (3) Pelatihan sertifikasi profesi bagi 3.100 orang dan 

fasilitasi sertifikasi bagi 1.208 orang; serta (4) Pendaftaran Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) untuk 1.801 produk. Capaian serapan tenaga kerja ekonomi 

kreatif sebanyak 16,91 juta orang, telah melampaui target RPJMN 2015-2019 

sebanyak 13 juta orang. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala dalam pengembangan industri pengolahan berkaitan 

dengan iklim usaha dan infrastruktur, yaitu: (1) Peningkatan kepastian pengadaan 

dan status lahan untuk pengembangan KI yang sesuai antara rencana tata ruang 

dengan peruntukan industri; (2) Iklim investasi yang perlu ditingkatkan; dan (3) 

Pembangunan infrastruktur transportasi, energi dan logistik perlu terus dilakukan 

terutama di luar Pulau Jawa agar tercipta pemerataan pembangunan. 

Dari aspek tenaga kerja, pendidikan vokasi di Indonesia perlu ditingkatkan 

sehingga dapat merespon kebutuhan industri. Di sisi lain, keterlibatan dunia 

usaha dalam diklat vokasi pun masih perlu ditingkatkan. Demikian pula, 

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk 

meningkatkan daya saing terhadap tenaga kerja asing. 

Produktivitas dan kapasitas industri nasional untuk bersaing secara global dan 

berperan dalam jaringan produksi global juga perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan 

dengan masalah keterbatasan kapasitas dalam: (1) Inovasi; (2) Penerapan 

teknologi; (3) Penerapan standar dan peningkatan kualitas; serta (4) Pengelolaan 

usaha dan pemasaran. 
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Permasalahan dan kendala yang dihadapi bidang ekonomi kreatif adalah: (1) 

Kesenjangan antardaerah dalam pendidikan serta penyediaan pendampingan 

dan ruang kreatif; (2) Keterbatasan akses ke pembiayaan yang sesuai dengan 

kebutuhan pelaku usaha ekonomi kreatif; dan (3) Keterbatasan kapasitas untuk 

memperluas pasar terutama di pasar internasional (ekspor). 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan pada bidang industri di antaranya: (1) 

Debottlenecking permasalahan terkait investasi, kawasan/sentra, akses bahan 

baku, dan ekspor/impor bekerja sama dengan K/L, Pemerintah Daerah dan dunia 

usaha; (2) Memperluas link and match antara industri dan lembaga pendidikan 

vokasi serta pendidikan dan pelatihan sistem three-in-one; (3) Meningkatkan daya 

saing IKM melalui pengembangan aplikasi e-smart IKM dan pendampingan; (4) 

Mengembangkan wirausaha baru dan revitalisasi sentra IKM; (5) Meningkatkan 

standar dan kualitas produk industri; serta (6) Meningkatkan produktivitas dan 

daya saing melalui penerapan industry 4.0. 

Untuk pengembangan ekonomi kreatif, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan 

yaitu: (1) Memastikan efektifitas pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan 

Ekonomi Kreatif; (2) Mengembangkan roadmap ekonomi kreatif di daerah, serta 

(3) Memperluas kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memperbaiki 

ekosistem ekonomi kreatif dan perluasan pasar bagi produk-produk ekonomi 

kreatif. 

 

 Pariwisata 

 Capaian Utama Pembangunan 

Target-target pembangunan pariwisata mencakup jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), kontribusi terhadap 

PDB, serta perolehan devisa (Tabel 4.5). Capaian kunjungan wisman tahun 2017 

sebanyak  14 juta orang, hampir mencapai target tahun 2017 sebanyak 15 juta 

orang. Pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia merupakan salah satu yang 

tertinggi di ASEAN yaitu 21,61 persen pada tahun 2017. Angka pertumbuhan 

tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan wisatawan ke Thailand, 

Malaysia, dan Singapura sehingga menghasilkan surplus pada penerimaan devisa.  

Jumlah kunjungan wisman pada tahun 2017 tidak tercapai disebabkan karena 

faktor bencana alam yaitu erupsi Gunung Agung di Bali yang terjadi pada saat 

menjelang musim ramai kunjungan (peak season) di akhir tahun 2017. Potential 

lost dari bencana alam tersebut diperkirakan kehilangan sekitar 1 juta kunjungan 

wisman. 
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Capaian Sasaran Kepariwisataan Nasional  

Tahun 2014 — 2018 

Sasaran/ 

Indikator 
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018*) 

a. Kontribusi sektor 

pariwisata 

terhadap PDB 

Persen 4,13  4,25 4,13 5,00a) 5,25a) 

b. Wisatawan 

Mancanegara 
Juta orang 9,44 10,41 11,52 14,01 6,17 

c. Wisatawan 

Nusantara 

Juta 

Kunjungan 
251,24 256,42 264,34 270,82 272,18a) 

d. Devisa Rp Triliun 132,50 164,82 177,21 202,13 105,9a) 

Sumber: BPS, Kementerian Pariwisata, 2015-2018 
Keterangan: *) data per Mei 2018 a) Prognosa/estimasi sementara 

Peningkatan jumlah wisman dan devisa didukung oleh penguatan brand 

Wonderful Indonesia, serta perluasan promosi dan penjualan, termasuk yang 

didukung strategi kerja sama terpadu dengan maskapai penerbangan dan 

wholesaler di negara asal. Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) 

juga dipercepat terutama dari infrastruktur konektivitas dan deregulasi investasi 

pariwisata sebagaimana yang tertera di dalam laporan Ease of Doing Business 

(EoDB). Kemajuan perkembangan DPP dari sisi atraksi, aksesibilitas, dan amenitas 

dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Progress Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (persen)  

hingga Tahun 2018 

Destinasi Pariwisata Prioritas 
Pilar 

Atraksi Aksesibilitas Amenitas 

1. Danau Toba 92,07 59,83 49,73 

2. Borobudur 49,00 38,72 43,56 

3. Mandalika 39,97 58,70 58,69 

4. Labuan Bajo 78,00 70,80 79,25 

5. Wakatobi 54,70 65,00 46,67 

6. Bromo-Tengger-Semeru 61,67 47,94 35,00 

7. Kepulauan Seribu 67,83 83,83 48,57 

8. Tanjung Kelayang 53,10 70,99 72,98 

9. Tanjung Lesung 55,45 46,13 46,60 

10. Pulau Morotai 61,96 85,39 90,43 

Sumber: Kementerian Pariwisata, 2018 
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 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala dalam mencapai target pembangunan bidang 

pariwisata meliputi: (1) Penyediaan data realtime kepariwisataan untuk 

pengambilan keputusan; (2) Pemerataan kontribusi destinasi dalam menarik 

wisatawan terutama mancanegara; (3) Keterbatasan seat capacity/slot 

penerbangan dan rute penerbangan dari negara asal wisatawan menuju destinasi 

pariwisata di Indonesia; (4) Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas 

sumber daya manusia di bidang pariwisata; (5) Pemerataan dan optimalisasi 

dukungan infrastruktur dasar, public utilities, dan fasilitas pariwisata di destinasi 

pariwisata; dan (6) Profesionalisme pengelolaan destinasi wisata yang perlu terus 

ditingkatkan dan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan dan kendala di 

antaranya melalui pengembangan digital tourism (e-tourism) untuk 

meningkatkan efektivitas promosi, pengembangan destinasi dan dukungan 

manajemen. Strategi kerja sama promosi dan pemasaran dengan maskapai 

penerbangan dan wholesaler di negara asal wisman, serta aktif dalam bursa 

pariwisata internasional juga dilanjutkan untuk meningkatkan kunjungan wisman.  

Strategi pengembangan dan pengelolaan destinasi dilakukan dengan 

pendekatan Single Destination, Single Management. Pelaksanaannya mencakup 

peningkatan investasi dan pembentukan Badan Otorita atau Kawasan Ekonomi 

Khusus Pariwisata yang berfungsi melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi 

serta melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan 

pengendalian di Kawasan Pariwisata. Badan ini akan mengorkestrasi strategi 

peningkatan 3A (Atraksi, Akses dan Amenitas) untuk menciptakan sepuluh 

destinasi Bali baru. 

Strategi untuk mengatasi keterbatasan penyediaan sarana dan akomodasi 

dilakukan melalui: (1) Nomadic tourism yang merupakan penyediaan akomodasi 

yang sifatnya berpindah-pindah (Glamp Camp, Caravan, Homepod); (2) 

Menyediakan aksesibilitas dalam bentuk sea plane, diutamakan untuk 4 destinasi 

super prioritas, yaitu: Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur; dan 

(3) Mengembangkan homestay di Desa Wisata diharapkan dapat menyediakan 

akomodasi yang terjangkau bagi wisatawan, mengembangkan produk wisata 

berbasis masyarakat, serta pada saat yang sama memberikan peluang bagi 

partisipasi, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. 

Kelengkapan infrastruktur konektivitas dan pariwisata juga ditingkatkan. 

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, 

beberapa strategi yang dilaksanakan antara lain: (1) Mengembangkan Politeknik 

Pariwisata seperti di Kabupaten Lombok Tengah-NTB, Kota Palembang-Sumatera 

Selatan, dan di provinsi lain; (2) Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi 

kompentensi; dan (3) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat di 

bidang pariwisata. Kerjasama dengan Asosiasi Industri dan Profesi Pariwisata dan 



 
 

PERKEMBANGAN SEKTOR RIIL 4-17 

 

Pemda juga ditingkatkan untuk mendorong tata kelola layanan dan destinasi 

pariwisata yang lebih baik. Kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan 

pengeluaran per kunjungan per hari dari wisman melalui inovasi produk 

pariwisata yang mencakup atraksi, kuliner, akomodasi, dan aksesibilitas.  

 

 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian pengembangan koperasi dapat dilihat dari meningkatnya jumlah dan 

proporsi koperasi aktif dari tahun 2014 hingga tahun 2017 (Tabel 4.7). Capaian 

tersebut merupakan hasil dari upaya reorientasi dan rehabilitasi koperasi yang 

dilakukan melalui pembinaan koperasi, pembubaran koperasi bermasalah, 

penggabungan koperasi, dan penataan pendataan koperasi melalui pemberian 

Nomor Induk Koperasi (NIK) dan sertifikat NIK.  

Sementara itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih didominasi oleh 

UMKM berskala mikro pada tahun 2017 sebesar 98,70 persen yang memiliki 

kurang dari lima orang tenaga kerja. Usaha Kecil dan Menengah perlu untuk 

didorong peningkatannya agar dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja serta 

lebih memiliki keunggulan kompetitif. 

 

Perkembangan Koperasi  

Tahun 2014 — 2017 

Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017* 

Jumlah Koperasi Aktif unit 137.782 142.260 147.246 148.607 

Persentase Koperasi Aktif persen 69,50 70,12 70,80 71,00 

Persentase Modal Internal 

Koperasi 
persen 40,28 44,63 46,62 37,52 

Volume Usaha Rp Triliun 128,31 109,43 90,37 45,13 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2018 

Keterangan: * Data sangat sementara 

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program pengembangan 

kewirausahaan untuk menumbuhkan motivasi berwirausaha serta meningkatkan 

kapasitas teknis dan manajemen usaha. Selain itu, pendampingan usaha juga 

diberikan agar UMKM bisa meningkatkan kapasitas usahanya, misalnya melalui 

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang hingga akhir 2017 telah berjumlah 51 

PLUT. 

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha 

produktif utamanya dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Capaian 

penyaluran KUR tahun 2017 mencapai Rp96,71 triliun untuk lebih dari 4 juta 

debitur. Pemerintah terus membuat perbaikan kebijakan agar KUR dapat diakses 

lebih mudah oleh masyarakat, diantaranya melalui: (1) Penurunan suku bunga 
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KUR dari 9,00 persen menjadi 7,00 persen per tahun dan (2) Pelaksanaan KUR 

khusus dengan menggunakan skema klaster dan kelompok.  

Pemerintah juga meluncurkan kredit ultra mikro untuk menjangkau usaha mikro 

yang berada di lapisan terbawah dengan pembiayaan maksimal Rp10 juta per 

debitur. Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk mendorong usaha 

masyarakat menjadi lebih mandiri. Hingga akhir tahun 2017, kredit ultra mikro 

telah disalurkan sebesar Rp755,23 miliar kepada lebih dari 300 ribu debitur.  

Selanjutnya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) juga menurunkan 

tarif layanan untuk mitra sektor simpan pinjam dari 8,00 persen menjadi 7,00 

persen per tahun serta untuk mitra sektor riil dari 5,00 persen menjadi 4,50 persen 

per tahun. Sementara itu, perluasan akses pemasaran UMKM diantaranya 

dilakukan melalui fasilitasi 4,60 juta UMKM agar dapat menjual produknya secara 

daring melalui program UMKM Go Online. 

Pemerintah juga mendorong akselerasi pengembangan UMKM dengan 

menurunkan pajak penghasilan (PPh) final UMKM yang semula 1,00 persen 

menjadi 0,50 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2018.  

 Permasalahan dan Kendala 

Produktivitas UMKM perlu ditingkatkan secara signifikan agar kesenjangan 

produktivitas usaha besar dengan UMKM dapat ditekan. Kesenjangan terjadi 

karena masih terbatasnya akses UMKM, terutama usaha mikro, pada sumber daya 

produktif, seperti bahan baku, pemasaran, pembiayaan hingga informasi. Selain 

itu, sebagian besar usaha mikro juga masih informal dan kapasitas SDM dalam 

pengelolaan usaha masih rendah. Peluang kemitraan bagi UMKM termasuk untuk 

menjangkau pasar internasional terbuka lebar terutama dengan perkembangan 

teknologi dan informasi. Namun, peluang tersebut belum dapat dimanfaatkan 

secara optimal, karena sebagian besar UMKM masih berorientasi pada pasar 

domestik serta belum memiliki kapasitas, kapabilitas serta informasi untuk 

bermitra. Khusus terkait koperasi, permasalahan yang masih dihadapi adalah 

terbatasnya kemampuan sumber daya koperasi dalam tata kelola koperasi dan 

kewirausahaan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih perlu 

untuk ditingkatkan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pengembangan UMKM dan koperasi hingga tahun 2019 adalah 

untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi agar siap untuk bermitra dan 

berdaya saing dalam pasar nasional dan global. Untuk itu, strategi 

pengembangan UMKM dan koperasi yang akan dilakukan adalah: (1) 

Mengembangkan kemitraan strategis antara usaha mikro dan kecil dengan usaha 

menengah dan besar; (2) Memperluas penyaluran KUR melalui penambahan 

target debitur, jumlah lembaga penyalur, serta skema KUR; (3) Sinergitas lintas 

kementerian untuk perluasan akses pasar produk UMKM, termasuk ke pasar 
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internasional; serta (4) Mengevaluasi dan memperbaiki modul pelatihan agar 

sesuai dengan kebutuhan UMKM dan koperasi. 

 

 Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 

 Capaian Utama Pembangunan  

Investasi 

Investasi tetap menjadi harapan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan. 

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi dan iklim 

berusaha. Membaiknya iklim investasi diprediksi akan membawa dampak kepada 

perekonomian Indonesia untuk menjadi tumbuh lebih pesat. 

Di tengah ketidakpastian global, realisasi investasi baik Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) masih tumbuh tinggi. 

Pada semester I 2018, realisasi investasi mencapai Rp361,57 triliun atau tumbuh 

7,41 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, proporsi 

realisasi PMDN dari total realisasi investasi semakin membaik dari tahun 2016, 

2017, dan semester I 2018, yaitu masing-masing sebesar 35,28 persen, 37,87 

persen, dan 43,40 persen. 

 

Capaian Investasi 

Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018* 

Pertumbuhan Investasi 

PMTB 
Persen 4,45 5,01 4,47 6,15 6,89 

Realisasi investasi PMA dan 

PMDN 
Rp Triliun 463,15 545,42 612,87 692,81 361,57 

Kontribusi PMDN Persen 33,71 32,90 35,28 37,87 43,40 

Sumber: BPS dan BKPM 

Catatan: *)Realisasi sampai dengan semester I-2018 

Sejak tahun 2017, sektor tersier memberikan kontribusi realisasi investasi tertinggi 

yaitu 42,36 persen. Pada semester I 2018, realisasi investasi di sektor tersier 

mencapai Rp167,78 triliun (berkontribusi 46,40 persen dari total realisasi investasi) 

atau tumbuh 33,92 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

Berdasarkan sebaran lokasinya, pada tahun 2017 dan semester I 2018, kontribusi 

realisasi investasi di luar Jawa berturut-turut sebesar 43,73 persen dan 42,97 

persen. Untuk itu, Pemerintah perlu terus berkomitmen untuk mendorong 

hilirisasi di luar Jawa agar terjadi pemerataan dan peningkatan penciptaan nilai 

tambah, yang antara lain dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus dan 

Kawasan Industri di luar Jawa, memberikan fasilitas perpajakan untuk investasi di 

luar Jawa (Tax Allowance), dan mendorong pembangunan infrastruktur khususnya 

tenaga listrik dan konektivitas.  
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Dalam rangka perbaikan iklim investasi, berbagai kebijakan deregulasi di bidang 

investasi yang dilakukan secara konsisten turut membantu untuk meningkatkan 

posisi Indonesia dalam EoDB yang dilakukan oleh Bank Dunia. Indonesia 

menempati peringkat ke-72 dalam EoDB 2018, meningkat dari peringkat ke-91 

dalam EoDB 2017.  

Meskipun peningkatan ini cukup signifikan, peringkat Indonesia masih sedikit di 

bawah beberapa negara ASEAN. Beberapa terobosan yang dilakukan dalam 

rangka meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei EoDB 2018 antara lain: 

(1) Bagi yang baru memulai usaha, diupayakan penurunan batas atas biaya jasa 

untuk pembuatan akta perusahaan, penurunan biaya PNBP reservasi nama 

perusahaan, penurunan biaya PNBP, dan digitalisasi pengajuan permohonan SIUP 

dan TDP melalui portal Surabaya Single Window (SSW); dan (2) Mempermudah 

perizinan mendirikan bangunan melalui data correction atau rekalkulasi sehingga 

besar biaya menjadi 4,80 persen dari nilai gudang. 

Upaya lain yang dilakukan sebagai tindak lanjut perbaikan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan penanaman modal antara lain mengubah izin prinsip menjadi 

pendaftaran penanaman modal dan mempercepat proses dari 3 hari menjadi 1 

hari. Selain itu, investor yang bergerak di bidang usaha tertentu kini dapat 

langsung mengajukan izin usaha. Digital Signature juga telah diterapkan sejak 

Januari 2018 untuk mempercepat proses izin usaha setelah sebelumnya Digital 

Signature digunakan untuk izin prinsip sejak Juli 2017. 

Selain itu, kebijakan persaingan yang kondusif perlu tetap dilakukan untuk 

meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang adil dan sehat. Dalam rangka 

menjaga iklim persaingan yang kondusif tersebut, sebanyak 32 perkara 

persaingan usaha, 58 saran pertimbangan kepada pemerintah, serta 253 notifikasi 

merger dan akuisisi telah diselesaikan di tahun 2017. Berbagai upaya tersebut 

difokuskan pada sektor-sektor strategis dan menguasai hajat hidup orang 

banyak.  

Kerja Sama Ekonomi Internasional 

Secara umum, pencapaian indikator sasaran pembangunan kerja sama ekonomi 

internasional sepanjang tahun 2017 adalah: (1) Penurunan rata-rata tarif terbobot 

di enam negara mitra FTA yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, 

dan Selandia Baru (target 7,92 persen sementara realisasi 6,09 persen); (2) 

Penurunan Index Non-Tariff Measures  (target 29,16 persen sementara realisasi 

26,87 persen); (3) Pertumbuhan rasio eskpor yang menggunakan Surat Keterangan 

Asal/SKA (target 8,00 persen sementara realisasi 30,00 persen), persentase 

pengamanan kebijakan nasional di fora internasional (target 80,00 persen 

sementara realisasi 100,00 persen); serta  (4) Pemahaman terhadap hasil 

perundingan perdagangan internasional (target 63,00 persen sementara realisasi 

73,00 persen). 

Dalam kerja sama bilateral, perundingan kerja sama Indonesia-Chile Free Trade 

Agreement (IC-FTA) telah disepakati pada bulan Desember 2017. Saat ini 

Indonesia sedang memulai tahap awal perundingan kerja sama Indonesia-Turkey 
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Free Trade Agreement serta berupaya untuk menyelesaikan perundingan 

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), 

Indonesia-European Free Trade Association Free Trade Agreement (Indonesia-EFTA 

CEPA), dan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (Indonesia-EU CEPA).  

Dalam kerja sama multilateral dan regional, perundingan ASEAN-Hong Kong, 

China Free Trade Agreement (AHK-FTA) telah disepakati pada bulan November 

2017. Indonesia juga berupaya untuk menyelesaikan perundingan Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP), mengawal kepentingan nasional 

Indonesia dalam forum World Trade Organization (WTO) dan Group of Twenty 

(G20), meningkatkan pemanfaatan keikutsertaan Indonesia dalam forum Asia-

Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Organization of Islamic Cooperation 

(OIC), termasuk peningkatan hubungan ekonomi dengan negara-negara di benua 

Afrika melalui Indonesia-Africa Forum 2018. 

 

 Permasalahan dan Kendala 

Investasi 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: (1) Masih 

perlunya kepastian peraturan; (2) Kualitas SDM yang tersedia di pasar tenaga kerja 

dengan kebutuhan pasar yang masih perlu disesuaikan; (3) Belum sempurnanya 

layanan dan sistem informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pusat maupun di 

daerah; (4) Infrastruktur di luar Pulau Jawa masih sangat perlu untuk ditingkatkan, 

khususnya untuk tenaga listrik dan konektivitas; (5) Masih perlunya peningkatan 

daya saing Indonesia dalam menarik investasi sehubungan dengan 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perjanjian ekonomi 

negara-negara tersebut dengan negara/kawasan Amerika Serikat dan Uni Eropa; 

dan (6) Masih perlunya penguatan kelembagaan pengawas persaingan usaha 

karena proses amandemen UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum selesai. 

Kerja Sama Ekonomi Internasional 

Permasalahan dan kendala kerjasama ekonomi internasional antara lain: (1) 

Belum tuntasnya penyelesaian perundingan-perundingan free trade agreement 

maupun comprehensive economic partnership agreement, terutama pada forum 

bilateral dan multilateral yang disebabkan oleh belum seragamnya pemahaman 

dan prioritas masing-masing sektor dalam hal kerja sama ekonomi internasional, 

serta belum siapnya beberapa sektor dalam menghadapi arus globalisasi yang 

kian menguat dan tidak bisa dihindari; dan (2) Masih adanya kesenjangan 

kepentingan antara pihak yang berwenang melakukan perundingan dengan 

pihak yang berwenang dalam regulasi dan implementasi hasil perundingan. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Investasi 

Arah kebijakan perbaikan iklim investasi dan iklim berusaha adalah sebagai 

berikut: (1) Melakukan standardisasi dan sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah, 

serta memperkuat koordinasi diantaranya melalui penerapan Online Single 

Submission (OSS), standardisasi layanan PTSP Daerah, pembentukan crisis center 

untuk evaluasi dan perbaikan OSS, pemberian insentif dan disinsentif kepada 

PTSP Daerah, penyelenggaraan diklat dan bimtek SDM penyelenggara PTSP 

Daerah, dan penguatan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk 

pengawalan investasi; (2) Mendorong program riset dan pengembangan SDM 

yang unggul dan perguruan tinggi asing di KEK melalui pemberian fasilitas super 

deduction tax bagi perusahaan yang mengalokasikan untuk pendidikan dan riset; 

(3) Mendorong realisasi proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPBU dan 

PINA serta mendorong pembangunan KEK, khususnya di luar Pulau Jawa; (4) 

Menerbitkan peraturan yang mengatur dengan jelas perihal insentif Tax 

Allowance serta memberikan kepastian pemberian insentif tersebut sesuai 

dengan aturan yang berlaku; (5) Menyeragamkan peraturan perihal Rencana Tata 

Ruang Wilayah serta pelayanan perizinan pembangunan di daerah; (6) 

Mempercepat penyelesaian perundingan kerjasama ekonomi (CEPA) antara lain 

dengan EU, Amerika, dan Australia; dan (7) Mendorong percepatan amandemen 

UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

Kerja Sama Ekonomi Internasional 

Arah kebijakan Kerja Sama Ekonomi Internasional, meliputi: (1) Meningkatkan 

sinergitas diplomasi ekonomi dan diplomasi politik dalam memperjuangkan 

kepentingan Indonesia di forum-forum kerja sama internasional; (2) Menetapkan 

prioritas kerja sama ekonomi khususnya pada forum bilateral, mengingat forum 

ini lebih memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat pada umumnya; (3) 

Meningkatkan kerja sama di sektor-sektor yang berkaitan dengan cross-cutting 

issues seperti digital economy; (4) Melaksanakan mapping potensi kawasan baik 

dari sisi ekonomi maupun politiknya, seperti outlook penetapan kebijakan 

proteksionisme di negara tersebut; serta (5) Menyesuaikan kebijakan dan 

peraturan nasional yang menghambat agar sesuai dengan kesepakatan yang 

dicapai pada forum kerja sama internasional untuk menciptakan sinergi ekonomi 

global dan implementasi hasil-hasil kerja sama ekonomi yang lebih bermanfaat 

bagi kepentingan nasional. 

 

 Jasa Keuangan  

 Capaian Utama Pembangunan 

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia salah satunya didukung oleh 

peningkatan inklusi keuangan (akses masyarakat terhadap layanan jasa 
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2011 2014 2017 

keuangan). Peningkatan tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan 

pembangunan, karena sistem keuangan mampu menjangkau dan memberi 

manfaat lebih banyak ke masyarakat. 

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan (inklusi 

keuangan) merupakan agenda penting pemerintah, sesuai dengan Nawacita 

Presiden dan RPJMN 2015 – 2019. Akses terhadap layanan keuangan merupakan 

hak seluruh masyarakat Indonesia, untuk mendukung hal tersebut, implementasi 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang terpadu diperlukan untuk mencapai 

target indeks keuangan inklusif yaitu persentase  jumlah  penduduk  dewasa  yang  

memiliki  akses  layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75,00 

persen pada akhir tahun 2019. 

 

Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2011 – 2017 

  

 

 

 

Sumber: Global Findex (2017) 

Survei yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks inklusi 

keuangan Indonesia mengalami peningkatan. Indeks inklusi keuangan Indonesia 

menurut OJK meningkat dari 59,70 persen pada tahun 2013 menjadi 67,80 persen 

pada tahun 2016. Hal sejalan juga diungkapkan oleh survei yang dilakukan oleh 

Global Findex pada tahun 2017. Pada tahun 2017, inklusi keuangan mengalami 

peningkatan, yaitu dari 36,00 persen pada tahun 2014, menjadi 49,00 persen pada 

tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk dewasa Indonesia, 

sebanyak 49 orang telah memiliki rekening pada lembaga keuangan formal.  

Capaian ini tidak luput dari kerja keras yang telah dilakukan berbagai pihak, 

dengan melakukan sosialisasi program keuangan inklusif, melakukan pemetaan 

potensi daerah sebagai penetapan program keuangan inklusif, dan pelaksanaan 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam rangka SNKI, berbagai 

terobosan telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui penyaluran 

bantuan sosial secara nontunai, layanan tanpa kantor (Laku Pandai) yang 

meningkat sebesar 168,00 persen pada tahun 2017 dan layanan keuangan digital 

yang meningkat sebesar 80,00 persen pada tahun 2017, serta berbagai program 

edukasi keuangan seperti Gerakan Nasional Menabung (GNM) dan Yuk Nabung 

Saham.   

 Permasalahan dan Kendala 

Meskipun mengalami peningkatan, capaian inklusi keuangan masih bisa lebih 

dioptimalkan. Dalam pengoptimalan capaian tersebut, terdapat beberapa 

20% 36% 49% 
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hambatan yang dihadapi, antara lain: (1) Masalah geografis yang menyulitkan 

jangkauan akses layanan keuangan hingga ke seluruh pelosok negeri; (2) 

Hambatan infrastruktur pendukung, khususnya untuk menjangkau akses layanan 

keuangan di daerah terpencil; (3) Masalah sosial budaya seperti perasaan takut, 

malu, dan bahkan tidak percaya diri untuk datang ke bank, khususnya bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah; (4) Rendahnya literasi keuangan; dan (5) 

Masih diperlukan sosialisasi dan edukasi produk-produk jasa keuangan formal, 

khususnya untuk masyarakat yang pendidikannya tidak tinggi agar literasi 

keuangan dapat dipahami secara lebih mudah. 

 Arah Kebijakan dan Strategi  

Arah kebijakan jasa keuangan adalah meningkatkan pembiayaan pembangunan 

melalui perluasan inklusi keuangan sehingga akses keuangan masyarakat 

semakin meningkat. Untuk mempercepat inklusi keuangan, langkah-langkah 

strategis yang akan dilaksanakan dalam kerangka Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif  adalah: (1) Penggunaan data biometrik KTP-elektronik untuk e-KYC 

(electronic Know Your Customer) dan wajib membuka rekening; (2) Memperluas 

layanan keuangan melalui sinergi dengan Telkom dan lembaga selain bank, serta 

(3) Meningkatkan infrastruktur elektrifikasi dan internet yang mendukung inklusi 

keuangan, dan seterusnya. 

Kebijakan keuangan inklusif tersebut mencakup pilar dan fondasi SNKI beserta 

indikator keuangan inklusif yang didukung oleh koordinasi antar-K/L atau instansi 

terkait, serta dilengkapi dengan Aksi Keuangan Inklusif. Pilar SNKI terdiri dari Pilar 

Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, Pilar Fasilitas Intermediasi dan 

Saluran Distribusi Keuangan, Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, 

Pilar Perlindungan Konsumen. Kelima pilar tersebut ditopang oleh tiga fondasi 

yang terdiri dari kebijakan dan regulasi yang kondusif, infrastruktur dan teknologi 

informasi keuangan yang mendukung, organisasi dan mekanisme implemetasi 

yang efektif. 

 

 Ketenagakerjaan 

 Capaian Utama Pembangunan 

Upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) telah memasuki tahun 

keempat RPJMN 2015-2019 dan berbagai upaya terus diarahkan untuk mencapai 

target TPT sebesar 5,0-5,3 persen pada akhir tahun 2018. Pada Februari 2018, TPT 

menurun menjadi 5,13 persen atau berkurang sebanyak 134 ribu orang jika 

dibandingkan pada Februari 2017 (Tabel 4.9). TPT ini merupakan angka 

pengangguran terendah sejak krisis ekonomi 1997/1998. Sejalan dengan itu, 

proporsi pekerja formal mengalami peningkatan menjadi 41,78 persen atau naik 

sekitar 1,23 juta orang. 
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Perkembangan Sektor Ketenagakerjaan (persen)  

Tahun 2014 — 2018 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Tingkat pengangguran terbuka  5,70 5,81 5,50 5,33 5,13 

2. Persentase pekerja formal 40,19 42,06 41,71 41,65 41,78 

Sumber: Sakernas, Februari 2014-Februari 2018 

Terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, pada 

tahun 2017 telah dilatih 694,60 ribu tenaga kerja berbasis kompetensi di 8 K/L. 

Pada tahun 2018, pelatihan berbasis kompetensi ditargetkan sebanyak 1,30 juta 

orang yang diselenggarakan oleh 13 K/L.  

Selain memberikan pelatihan berbasis kompetensi, upaya peningkatan kualitas 

dan keterampilan tenaga kerja juga mencakup pelaksanaan sertifikasi 

kompetensi. Hingga Juni 2018, tenaga kerja yang telah disertifikasi mencapai 

lebih dari 230 ribu orang. Prospek pencapaian target sertifikasi tahun 2018 

sebanyak 300 ribu diperkirakan dapat terwujud pada akhir tahun 2018.  

Selama periode tahun 2015-2018, jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah 

berada pada kisaran 30,00 persen. Dengan demikian, untuk mencapai target 

RPJMN 2015-2019 yang sebesar 42,00 persen pada tahun 2019 diperlukan kerja 

keras dan sinergi antarseluruh pemangku kepentingan.  

 

Pencapaian Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja  

Tahun 2014—2018 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Jumlah pelatihan 
Ribu 

Orang 
523,87 875,13 570,84 694,60 N/A 

2. Jumlah sertifikasi 
Ribu 

Orang 
115,04 234,01 231,96 472,00 146,88*) 

3. Jumlah tenaga kerja 

berkeahlian 

menengah yang 

kompeten 

Persen 30,00 30,52 30,75 29,85 30,30**) 

Sumber: Data pelatihan dan sertifikasi berasal dari K/L terkait, data tenaga kerja berkeahlian berasal 

dari Sakernas periode Februari. 

Keterangan: *) Pencapaian Januari – Mei 2018; **) Keahlian menengah merupakan pekerja dengan status 

tenaga tatausaha dan yang sejenisnya, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa 
 

Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi juga 

membutuhkan acuan dalam rangka penyusunan kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan industri. Dengan demikian, diperlukan pemetaan jenis-jenis okupasi 

yang ada di berbagai bidang industri. Pada tahun 2018, Pemerintah bersama 

dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menargetkan penyusunan peta 
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okupasi di 11 sektor/subsektor strategis. Hingga April 2018, setidaknya terdapat 

tujuh sektor yang telah selesai disusun, antara lain sektor teknologi informasi dan 

komunikasi, telekomunikasi, animasi, konstruksi, perikanan, otomotif dan 

ketenagalistrikan. Sementara itu, peta okupasi sektor lainnya masih berada pada 

tahap penyusunan dan finalisasi peta okupasi, yaitu sektor pertanian, destinasi 

pariwisata, logistik, dan sektor perhubungan. 

Penciptaan lapangan kerja ini dipengaruhi oleh iklim ketenagakerjaan yang lebih 

kondusif, ditandai dengan hubungan industrial yang harmonis, sistem 

pengupahan berkeadilan, dan kerangka regulasi ketenagakerjaan yang efektif. 

Upaya ini telah berhasil menurunkan jumlah kasus perselisihan hubungan 

industrial dari 2.683 kasus pada tahun 2014 menjadi 998 kasus pada bulan Juni 

2018. Berlakunya PP No.78/2015 tentang Pengupahan juga telah memberikan 

kepastian bagi pekerja dan pemberi kerja dalam penetapan upah, serta didukung 

dengan penetapan peraturan turunannya untuk memudahkan pelaksanaannya. 

Keberhasilan dari berbagai upaya di atas tercermin dari naiknya peringkat pilar 

efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2017-

2018 menjadi 96 dari 108 pada tahun sebelumnya. 

 Permasalahan dan Kendala 

Kondisi ketenagakerjaan secara makro relatif stabil. Namun angkatan kerja 

lulusan SMP ke atas perlu ditingkatkan, agar angkatan kerja tidak didominasi 

angkatan kerja berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan 

kerja akan mempengaruhi kualitas daya saing dan produktivitas tenaga kerja.  

Adanya ketidaksesuaian keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan di pasar kerja 

telah menimbulkan adanya peningkatan pengangguran terdidik. Kapasitas balai 

latihan kerja milik pemerintah perlu untuk ditingkatkan agar mampu mengatasi 

permasalahan ketidaksesuaian keahlian tenaga kerja melalui cara pelatihan kerja. 

Selain itu, penyediaan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh dunia industri perlu 

untuk terus ditingkatkan agar semakin diminati di antara tenaga kerja maupun 

perusahaan/industri. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Penciptaan lapangan kerja formal membutuhkan beberapa upaya, antara lain: (1) 

Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan 

taraf pendidikan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja; dan (2) Mewujudkan 

iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis.  

Percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui 

strategi: (1) Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha; (2) Penguatan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; (3) Pemantapan sistem 

sertifikasi kompetensi; dan (4) Peningkatan keterampilan tenaga kerja.  

Iklim ketenagakerjaan kondusif dan hubungan industrial harmonis diwujudkan 

melalui strategi: (1) Perbaikan kerangka hubungan industrial untuk meningkatkan 

perundingan bersama yang berkualitas; (2) Optimalisasi pembinaan pengupahan; 
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(3) Peningkatan peran pemerintah daerah terutama di wilayah industri, dalam 

mendorong penguatan lembaga hubungan industrial; dan (4) Peningkatan  peran 

serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dalam peningkatan produktivitas pekerja. 
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Tingkat kemiskinan (Maret 2018)

penduduk miskin berkurang

(Maret 2017-Maret 2018)

133,4 juta
156,8 juta 171,9 juta 188,0 juta 199,1 juta

2014 2015 2016 2017 2018

52,9%

75,1%

61,5% 66,5%
71,8%

Cakupan Kepemilikan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

Tahun 2014-2018

9,82%

1,82
juta jiwa

Kemiskinan

Kesehatan

Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia

CAPAIAN PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN MASYARAKAT

2017  8,10 Tahun

2016  7,95 Tahun

2017  95,50 Tahun

2016  95,38 Tahun

68,90

69,55

70,18

70,81

68,50

69,50

70,50

71,50

2014 2015 2016 2017

20178,10 Tahun

7,95 Tahun 2016 8,36 Tahun

8,45 Tahun

(Usia 25 Tahun Ke Atas) (Usia 15 Tahun Ke Atas)



 

 

 

BAB 5 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 

 

 

 

Kualitas sumber daya manusia Indonesia terus meningkat. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia 

menunjukkan peningkatan dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 70,81 di tahun 

2017. Dengan capaian ini Indonesia termasuk kategori negara dengan IPM tinggi 

melampaui angka 70,0 sejak tahun 2016. Peningkatan tersebut terjadi seiring 

dengan meningkatnya angka harapan hidup menjadi 71,06 tahun; harapan lama 

sekolah menjadi 12,85 tahun; rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun 

keatas menjadi 8,10 tahun dari 7,95 tahun pada tahun sebelumnya; dan 

pengeluaran per kapita menjadi Rp10,66 juta rupiah. 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Tahun 2014 — 2017 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 

 

 Kependudukan 

5.1.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pengendalian penduduk untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 

keluarga kecil berkualitas dilakukan melalui Program Keluarga Berencana (KB). 
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Pelaksanaan Program KB telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk 

dari 1,49 persen (SP 2010) menjadi 1,43 persen (Supas 2015) dan menurunkan 

angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dari 2,60 (2012) menjadi 2,40 

(2017). Capaian itu didukung oleh meningkatnya Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) semua cara dari  61,90 persen 

(2012) menjadi 63,60 persen (2017), serta menurunnya persentase kebutuhan 

ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dari 11,40 persen (2012) menjadi 10,60 

persen (2017). Meningkatnya CPR seiring dengan peningkatan kualitas dan 

efektivitas pemakaian kontrasepsi yang ditunjukkan oleh meningkatnya 

persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari 18,30 

persen (2012) menjadi 23,40 persen (2017) dan menurunnya tingkat putus pakai 

dari 27,10 persen (2012) menjadi 22,30 persen (2017).  

Tabel 5.1 

Capaian Kependudukan dan KB 

Tahun 2014 — 2017 

Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 

Laju pertumbuhan penduduk Persen 1,49 a) 1,43 c) *) *) 

Angka kelahiran total  Anak 
2,41 a) 

2,60 b) 
2,28 c) 2,34 f) 2,40 g) 

Prevalensi pemakaian kontrasepsi 

semua cara  
Persen 61,90 b) 59,98 d)  60,90 f) 

59,7 f) 

63,60 g) 

Kebutuhan ber-KB yang tidak 

terpenuhi  
Persen 11,40 b) 18,33 d) 15,80 f) 10,60 g) 

Peserta KB Aktif MKJP Persen 18,30 b) 17,29 d) 21,50 f) 23,40 g) 

Tingkat putus pakai Persen 27,10 b)  24,50 e) 20,6 f) 22,30 f) 

Kepemilikan akta kelahiran anak usia 

0-17 tahun (seluruh penduduk) 
Persen 77,71 79,92 81,68 83,33 

Kepemilikan akta kelahiran anak usia 

0-17 tahun (40 persen terbawah) 
Persen 68,41 71,59 74,06 76,46 

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

RPJMN/SKAP, g) SDKI 2017 

Catatan: *) Data tidak tersedia 

 

Selanjutnya, pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang 

mampu didukung melalui program afirmatif seperti Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (Kartu Indonesia Sehat), Bantuan Pendidikan (Kartu Indonesia Pintar), 

dan Program Keluarga Harapan. Dalam mengakses program-program tersebut, 

Nomor Identitas Kependudukan (NIK) digunakan sebagai identifikasi tunggal 

calon penerima bantuan.  

Kepemilikan NIK didorong sejak penduduk lahir melalui kepemilikan akta 

kelahiran. Berbagai program inovasi peningkatan cakupan kepemilikan akta 

kelahiran telah berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak 

usia 0-17 tahun pada tahun 2017 menjadi 83,33 persen (Susenas Maret 2017). 
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5.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan KB, 

antara lain masih diperlukannya: (1) Peningkatan penjangkauan, pelibatan aktif 

masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan, dan pengintegrasian data 

penduduk untuk melengkapi data kepemilikan NIK; (2) Perluasan akses terhadap 

layanan kependudukan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akta 

kelahiran, dan digitalisasi sistem pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk 

untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran khususnya di wilayah 

timur Indonesia; (3) Pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan 

reproduksi, terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan pulau 

terluar, termasuk akses KB di dalam Jaminan Kesehatan Nasional; (4) Peningkatan 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga dan KB; 

(5) Peningkatan distribusi alat dan obat kontrasepsi; (6) Peningkatan kualitas 

pemakaian kontrasepsi pada kontrasepsi jangka pendek dan peningkatan MKJP; 

(7) Peningkatan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku 

berisiko; (8) Optimalisasi peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga 

yang berkualitas; (9) Harmonisasi kebijakan kependudukan dan KB, penguatan 

kelembagaan, serta peningkatan kualitas dan pemanfaatan data dan informasi 

kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. 

5.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan pembangunan kependudukan dan KB diarahkan melalui: (1) 

Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan 

berkualitas; (2) Menguatkan advokasi kepada pembuat kebijakan melalui mediasi 

dan audiensi, serta menguatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada 

masyarakat (khususnya Pasangan Usia Subur) tentang program KKBPK; (3) 

Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka 

pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga; (4) 

Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang 

berkualitas; dan (5) Menyelaraskan kebijakan serta menguatkan kelembagaan, 

data dan informasi kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. 

Secara khusus, bagi penduduk rentan dan kurang mampu, kebijakan peningkatan 

akses untuk memperoleh akta kelahiran diarahkan untuk memastikan seluruh 

penduduk dalam kelompok tersebut masuk dalam basis data penerima bantuan 

sosial. Verifikasi dan validasi data penerima bantuan terus menerus dilakukan 

penyempurnaan untuk mengurangi kemungkinan data ganda atau data kosong. 

Perluasan jangkauan melalui pendekatan inovatif telah dilakukan untuk 

mendekatkan layanan kependudukan kepada penduduk. 
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 Kemiskinan 

5.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan manusia dan masyarakat salah satunya diukur dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui capaian penurunan tingkat 

kemiskinan. Dalam setahun terakhir tingkat kemiskinan berhasil diturunkan cukup 

signifikan yaitu sebesar 0,82 persen poin, menjadi 9,82 persen (Gambar 5.2). 

Penurunan penduduk miskin ini merupakan penurunan terbesar dalam 10 tahun 

terakhir. Sebelumnya, rata-rata penurunan kemiskinan kurang dari 500 ribu jiwa 

per tahun. Dalam 1 tahun terakhir penurunan mencapai 1,82 juta jiwa. Untuk 

tahun 2018, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 9,5-10,0 persen. 

 

Penurunan Tingkat Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin 

Tahun 2014 — 2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2018)  

Penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup besar ini didorong oleh 

beberapa faktor pendukung antara lain: (1) Tingkat inflasi umum pada periode 

September 2017-Maret 2018 dapat dijaga pada kisaran 1,92 persen. Pemerintah 

berhasil menjaga stabilitas harga beras yang meningkat cukup tajam di akhir 

tahun 2017; (2) Implementasi program-program penanggulangan kemiskinan 

yang langsung menyasar penduduk miskin dan rentan melalui perbaikan basis 

data (Tabel 5.2), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan dalam 

bentuk natura atau non tunai, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Kartu 

Indonesia Sehat (KIS), dan Bantuan Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar 

(KIP); serta (3) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga berada di atas 100, 

yaitu 101,94. Hal ini berdampak cukup positif terhadap peningkatan 

kesejahteraan buruh tani karena mereka merupakan salah satu tenaga kerja 

miskin terbanyak. 
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Tabel 5.2 

Bantuan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan 

Tahun 2014 — 2018 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 

Bantuan Tunai 

Bersyarat (PKH) 

Keluarga 

(Juta) 
2,70 3,50 5,90 6,20 10 

Bantuan Sosial Pangan 

(Rastra)a)  

Kepala Keluarga 

(Juta) 
15,53 15,53 15,53 14,33 5,60 

Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) 

Kepala Keluarga 

(Juta) 
- - - 1,28 10 

Bantuan iuran jaminan 

kesehatan (KIS) 

Individu 

(Juta) 
86,40 88,20 92,40 92,40 92,40 

Bantuan Pendidikan 

(KIP)  

Anak usia sekolah 

(Juta) 
11,20 20,37 19,20 20,06 19,60 

Sumber : RKP 2018, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Kementerian     

Agama, serta Kementerian Kesehatan (2018) 

Catatan: a) Mulai 2017 Bantuan Pangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu Rastra dan BPNT 

5.2.2  Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi saat ini adalah masih terdapat 

penduduk rentan miskin, yaitu penduduk yang sudah di atas garis kemiskinan 

namun dapat kembali di bawah garis kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi 

dan sosial. Dari sisi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, 

permasalahan utamanya antara lain: (1) Optimalisasi implementasi program 

bantuan dan jaminan sosial yang masih perlu untuk dilakukan, misalnya 

mengusahakan agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran atau pencairan dana 

anggaran; (2) Masih diperlukan upaya perluasan pelaksanaan program yang 

sifatnya nonparsial serta peningkatan alokasi dana; dan (3) Perlunya penguatan 

pelaksanaan mekanisme verifikasi dan validasi data penerima manfaat.     

5.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pertama, selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan menjaga 

inflasi tetap rendah untuk menjaga daya beli masyarakat, dibutuhkan juga strategi 

penanganan yang berbeda untuk penduduk paling miskin. Dari sisi program 

diperlukan penyempurnaan pelaksanaan program-program penanggulangan 

kemiskinan melalui sistem bantuan dan perlindungan sosial yang lebih 

komprehensif yang mencakup masyarakat miskin dan rentan. Hal ini diiringi 

dengan penggunaan satu sistem pendataan (Basis Data Terpadu) untuk 

penetapan sasaran berbagai program penanggulangan kemiskinan serta 

pelayanan satu pintu.  

Kedua, menjaga konsistensi pencairan anggaran setiap tahun untuk menghindari 

permasalahan keterlambatan penyaluran. Ketiga, mendorong alternatif 

pembiayaan lain untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan melalui kerja 

sama dengan pihak swasta, KPBU, atau PINA. Keempat, penguatan kelembagaan 
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dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga 

kesejahteraan sosial; standarisasi kelembagaan kesejahteraan sosial; 

pengembangan sistem layanan  dan rujukan terpadu; dan penguatan tim 

koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD). Kelima, perluasan 

penyaluran bantuan secara non tunai dengan menggunakan satu kartu untuk 

mendorong komplementaritas program-program yang dibutuhkan bagi keluarga 

miskin dan perluasan inklusi keuangan. 

 

 Pendidikan 

5.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan pendidikan telah meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang 

ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 15 

tahun keatas dari 8,36 tahun pada tahun 2016 menjadi 8,45 tahun pada tahun 

2017. Peningkatan taraf pendidikan penduduk juga terlihat dari membaiknya 

tingkat keberaksaraan penduduk yang diukur melalui angka melek aksara 

penduduk usia 15 tahun keatas, yang meningkat dari 95,38 persen pada tahun 

2016 menjadi 95,50 persen pada tahun 2017 (Tabel 5.3). 

Tabel 5.3 

Capaian Pendidikan 

Tahun 2014 — 2018 

Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018*)  

Rata-Rata Lama Sekolah 

Penduduk usia 15 tahun 

keatas**) 

Tahun 8,22 8,25 8,36 8,45 8,64 

APK PAUD Persen 29,31 35,28 34,69 34,36 36,06 

APM SD/MI/sederajat Persen 96,45 96,70 96,82 97,19 97,52 

APM SMP/MTs/Sederajat Persen 77,53 77,82 77,95 78,40 87,36 

APK SMA/SMK/MA/ 

sederajat 
Persen 74,26 78,00 80,89 82,84 85,93 

APK PT***) Persen 29,15 29,92 31,61 33,37 34,84 

Sumber: Susenas 2014–2017 diolah 

Catatan:  *) target tahun 2018; **) Perhitungan RLS menggunakan basis usia penduduk 15 tahun keatas 

agar konsisten dengan perhitungan target RPJMN 2015-2019. Berbeda dengan perhitungan 

RLS di IPM yang sudah menggunakan basis usia 25 tahun keatas; ***) Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2014-2017 

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A meningkat dari 96,82 persen pada 

tahun 2016 menjadi 97,19 persen di tahun 2017. Pada saat yang sama, APM 

jenjang SMP/MTs/Paket B mengalami peningkatan dari 77,95 persen menjadi 

78,40 persen. Selanjutnya, angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan 

menengah (SMA/SMK/MA/Paket C) juga mengalami peningkatan dari 80,89 

persen pada tahun 2016, meningkat menjadi 82,84 persen pada tahun 2017. 
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Selain itu, akses pendidikan tinggi juga meningkat yang ditandai dengan 

peningkatan APK pendidikan tinggi dari 31,61 persen pada tahun 2016 menjadi 

33,37 persen pada tahun 2017. Untuk tahun 2018, ditetapkan target APK 

pendidikan tinggi sebesar 34,84 persen (Tabel 5.3). 

Upaya meningkatkan pemerataan dan memperluas akses pendidikan ditempuh 

melalui penyediaan bantuan operasional di semua jenjang untuk mengurangi 

beban masyarakat dalam menanggung biaya pendidikan di sekolah. Pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah menyediakan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dengan biaya satuan sebesar Rp580 ribu/siswa/tahun untuk 

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

2014, selanjutnya meningkat menjadi Rp800ribu/siswa/tahun untuk jenjang 

SD/MI dan Rp1 juta/siswa/tahun untuk jenjang SMP/MTs mulai tahun 2015. 

Adapun biaya BOS untuk jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2017 adalah Rp1,4 

juta/siswa/tahun dan untuk jenjang PKLK sebesar Rp2 juta/siswa/tahun. Hal ini 

sejalan dengan perluasan dan pemerataan pendidikan dalam mendukung 

pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Pada tahun 2017, BOS telah 

disalurkan bagi 26,32 juta siswa SD, 10,46 juta siswa SMP, 4,56 juta siswa SMA, 

dan 4,89 juta siswa SMK. BOS juga telah disalurkan bagi siswa MI, MTs, MA, dan 

santri pada pondok pesantren Ula/Wustha/Ulya yang menyelenggarakan 

pendidikan umum.  

Dalam rangka mengatasi kesenjangan partisipasi antarkelompok pendapatan 

dilakukan melalui penyediaan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia 

Pintar yang disalurkan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak usia 

6-21 tahun dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2016, KIP telah diberikan 

kepada 19,2 juta siswa dari rencana awal sebanyak 19,72 juta siswa dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp12,40 triliun. Sedangkan KIP pada tahun 2017 telah diberikan 

kepada 20,06 juta siswa dari rencana awal sebanyak 19,72 juta siswa dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp12,60 triliun yang dilanjutkan dengan angka yang 

sama pada tahun 2018. Program KIP ini telah terbukti meningkatkan rasio APK 20 

persen penduduk termiskin (kuantil 1) dibanding 20 persen penduduk terkaya 

(kuantil 5) tahun 2016-2017 sebagaimana Gambar 5.3. 
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APK menurut Jenjang dan Kuantil Pengeluaran Keluarga 

Tahun 2016 — 2017 

 
Sumber: Susenas 2016 – 2017 diolah 

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan terus diperbanyak. Pada tahun 2017 dilakukan 

pembangunan 204 unit sekolah baru (USB), 2.650 ruang kelas baru (RKB), 41.708 

rehab ruang kelas, dan 2.158 laboratorium. Selain itu, telah dibangun 2 unit 

Sekolah Garis Depan (SGD) yang merupakan sekolah terintegrasi dari Sekolah 

Dasar sampai Sekolah Menengah. Program ini ditujukan untuk menyediakan 

layanan pendidikan yang bermutu bagi siswa di wilayah terjauh, terpencil, dan 

perbatasan. 

Di madrasah dan pondok pesantren (pontren), perluasan akses pendidikan 

dilakukan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi dan asrama pesantren. 

Meskipun pendidikan madrasah sebagian besar diselenggarakan oleh masyarakat 

dan pontren sepenuhnya diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi Pemerintah 

tetap memberikan perhatian, terutama untuk peningkatan kelembagaan dan 

kualitas pendidikan madrasah dan pontren. Salah satu upaya peningkatan kualitas 

madrasah adalah melalui pengembangan program ilmiah madrasah riset dan 

penyelenggaraan olimpiade sains madrasah.  

Sementara itu, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga terus 

ditingkatkan melalui program Satu Desa Satu PAUD, penyediaan Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, penyediaan bantuan rintisan PAUD 

baru pada daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T) terutama yang belum 

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

tersebut telah mampu berkonstribusi meningkatkan APK PAUD dari 29,31 persen 

pada tahun 2014 menjadi 34,36 persen pada tahun 2017.  

Untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, 460 ribu guru telah 

ditingkatkan kompetensinya dan 1.819 guru PAUD ditingkatkan kualifikasinya. 

Untuk mendukung pemenuhan guru produktif di pendidikan kejuruan (SMK) 

P
e
rs

e
n

 (
%

) 

SMA/ Sederajat 
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diselenggarakan Program Keahlian Ganda dimana pada tahun 2017 sejumlah 

9.960 guru telah menyelesaikan program dimaksud. Dalam rangka menghasilkan 

guru-guru profesional dan berkualitas khususnya di daerah 3T, diselenggarkan 

program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T). Peserta SM3T yang telah 

menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diangkat sebagai guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang ditugaskan di daerah-daerah 3T melalui 

Program Guru Garis Depan (GGD). Pada tahun 2017 Program Guru Garis Depan 

(GGD) telah menyeleksi dan mengangkat sebanyak 6.296 orang guru CPNS. 

Pada jenjang pendidikan tinggi, untuk mengatasi kesenjangan akses dan layanan 

pendidikan dilakukan program afirmasi melalui pemberian beasiswa Bidikmisi, 

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). 

Jumlah penerima Bidikmisi yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi 

dari kalangan tidak mampu tercatat sebanyak 275.226 mahasiswa di tahun 2015 

dan meningkat menjadi 343.791 mahasiswa di tahun 2017. Sementara itu, jumlah 

penerima beasiswa ADik di Kemristekdikti yang ditujukan bagi mahasiswa yang 

berasal dari Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah 3T meningkat dari 2.151 

mahasiswa menjadi 3.468 mahasiswa dalam kurun waktu yang sama. Untuk 

beasiswa PPA yang diberikan bagi mahasiswa berprestasi, jumlah penerima di 

bawah Kemristekdikti mencapai 121.000 di tahun 2015 dan meningkat menjadi 

129.953 mahasiswa di tahun 2017. Penyediaan beasiswa tersebut secara nyata 

berkontribusi pada peningkatan partisipasi di jenjang pendidikan tinggi. Selain 

itu, sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban operasional 

PTN dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi, 

disediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan 

Operasional Perguruan Tinggi Agama Negeri (BOPTAN).  

Dalam rangka mengukur mutu pendidikan, instrumen akreditasi satuan 

pendidikan dan program keahlian memiliki peran penting. Pada jenjang SD/MI, 

jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B mencapai  64,64 persen 

(2016) dan meningkat menjadi 75,35 persen (2017). Sementara pada jenjang 

SMP/MTs jumlahnya meningkat dari 56,70 persen (2016) menjadi 67,38 persen 

(2017). Pada jenjang SMA/MA, jumlah sekolah terakreditasi minimal B mencapai  

54,93 persen di tahun 2016 dan meningkat menjadi 68,38 persen di tahun 2017. 

Sementara paket keahlian SMK berakreditasi minimal B di tahun 2016 mencapai 

54,90 persen dan di  tahun 2017 meningkat menjadi 58,27 persen. Sementara itu, 

capaian akreditasi program studi di Perguruan Tinggi minimal B sampai dengan 

tahun 2017 adalah sebesar 50,9 persen.  

Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di jenjang PT, dilakukan dengan 

meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi minimal S2 melalui beasiswa program 

Master dan Doktor di dalam dan luar negeri. Selama periode 2015-2017, jumlah 

dosen berkualifikasi S3 di Kemristekdikti mengalami peningkatan sebanyak 6.951 

dosen, yakni dari 21.006 dosen menjadi 27.957 dosen. Sementara itu, tingkat 

produktivitas dosen dalam publikasi internasional juga meningkat dalam dua 

tahun terakhir, yakni dari 6.474 publikasi pada tahun 2015 menjadi 16.147 

publikasi pada tahun 2017. Peningkatan produktivitas ini diharapkan tidak hanya 
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meningkatkan kapasitas dosen dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, 

tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas PT. 

Pada jenjang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang di bawah 

koordinasi Kementerian Agama, kelembagaan PTKI terus mengalami 

perkembangan yang ditunjukkan dengan transformasi kelembagaan dari IAIN ke 

UIN yang disertai dengan pengembangan bidang-bidang keilmuan. Penyediaan 

sumber belajar dan fasilitas pendidikan yang memadai juga terus didorong 

melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar 

Negeri (PHLN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).  

Pemerintah terus berkomitmen melaksanakan amanat konstitusi untuk 

menyediakan anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total belanja 

negara. Anggaran pendidikan di tingkat nasional terus mengalami peningkatan, 

dari Rp416,1 triliun pada tahun 2017 menjadi  Rp444,1 triliun pada tahun 2018. 

Pada tahun 2018, anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui Belanja 

Pemerintah Pusat, Belanja Transfer ke Daerah, dan Belanja Pembiayaan dalam 

bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.  

5.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan pendidikan ke depan masih dihadapkan pada permasalahan dan 

tantangan sebagai berikut: (1) Perlunya pemerataan akses layanan PAUD yang 

berkualitas bagi seluruh anak usia 3-6 tahun; (2) Kesenjangan partisipasi 

pendidikan dasar antarwilayah dan antarkelompok pendapatan yang masih perlu 

untuk terus dikurangi; (3) Masih perlu dimaksimalkan pelaksanaan wajib belajar 

pendidikan 12 tahun yang berkualitas; (4) Perlunya peningkatan kualitas proses 

pembelajaran, terutama terkait dengan jaminan kualitas layanan pendidikan, 

pelaksanaan kurikulum, serta sistem penilaian pendidikan; (5) Masih terdapat 

diskoneksi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja; (6) Perlunya 

pemerataan ketersediaan guru antarsekolah dan antarwilayah; (7) Masih 

diperlukan penguatan berbagai program peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

guru yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar siswa; (8) Masih diperlukan penguatan kapasitas LPTK yang lebih 

memadai, terutama LPTK swasta dalam menciptakan guru-guru berkualitas; (9) 

Masih perlu dioptimalkan pendidikan budi pekerti di sekolah;  (10) Perlunya 

penguatan karakter dan jati diri bangsa pada diri siswa; (11) Perlunya penguatan 

pendidikan masyarakat dan pendidikan keterampilan kerja; serta (12) Perlunya 

peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. 

5.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mempercepat peningkatan taraf pendidikan penduduk serta mengatasi 

beberapa permasalahan di atas, kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan 

melalui: (1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan dasar, 

serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi 

pendidikan menengah; (2) Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan 
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zaman, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan 

kredibel; (3) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan 

penempatan guru yang merata; (4) Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu 

pendidikan keguruan; (5) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 

masyarakat; (6) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan 

pelatihan keterampilan kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan 

dunia industri; (7) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing 

pendidikan tinggi; dan (8) Meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan, 

pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.  

Penyediaan program bantuan pendidikan yang efektif dilakukan melalui: (1) 

Penyediaan bantuan afirmasi bagi penduduk tidak mampu dan/atau tinggal di 

daerah khusus (3T); (2) Penyediaan bantuan operasional pendidikan di semua 

jenjang; serta (3) Penyediaan bantuan peningkatan prestasi. Sementara itu, 

peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dilakukan 

melalui: (1) Pemenuhan standar sarana dan prasarana; (2) Penyediaan 

infrastruktur pendukung seperti akses jalan, sarana transportasi, jaringan air 

bersih, sumber listrik, serta sambungan internet; serta (3) Afirmasi sarana 

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

dan prasarana untuk Perguruan Tinggi di luar Jawa. Selain itu, peran Pemerintah 

Daerah dalam ikut serta menyediakan sarana prasarana pendidikan juga akan 

ditingkatkan.  

Pada jenjang pendidikan tinggi, penguatan kelembagaan perguruan tinggi 

dilakukan melalui: (1) Penguatan otonomi Perguruan Tinggi; (2) Pengembangan 

program studi inovatif; (3) Akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi; 

(4) Perlindungan program studi langka peminat; (5) Penguatan kerjasama antar-

Perguruan Tinggi.  

 

 Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

5.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat, pemerataan akses pelayanan 

kesehatan, dan perlindungan finansial terus meningkat. Angka Kematian Ibu (AKI) 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah mencapai target tahun 2019 yang 

ditetapkan pada RPJMN masing-masing  menjadi 305 per 100.000 kelahiran 

hidup (2015) dan 24 per 1.000 kelahiran hidup (2017). Capaian ini didukung oleh 

pelaksanaan jaminan persalinan dan penyediaan rumah tunggu guna 

mendekatkan akses ibu hamil ke pelayanan kesehatan, dan penyediaan kelas ibu 

hamil. Capaian ini juga didukung dengan perbaikan komposisi dari tablet tambah 

darah (TTD) untuk mengurangi efek samping dari penggunaannya dan perluasan 

pemberian TTD bagi remaja putri, perluasan dan pemerataan cakupan imunisasi 

dasar lengkap, dan peningkatan cakupan pelayanan antenatal care.  
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Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) 

Tahun 1991 — 2017 

 
Sumber : SDKI berbagai tahun 

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun 

(baduta) masih ditemui. Walaupun demikian, Survei Indikator Kesehatan Nasional 

(Sirkesnas) mengindikasikan adanya penurunan prevalensi stunting pada baduta 

menjadi 26,1 persen pada tahun 2016. 

Perluasan layanan Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) terus 

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan milik pemerintah dan 

swasta. Selain itu, juga dilakukan perluasan fasilitas pelayanan tuberkulosis (TB) 

resistensi obat, pembentukan jejaring riset TB, dan kampanye ketok pintu untuk 

edukasi tentang TB, skrining, dan pemeriksaan lebih lanjut di Puskesmas. Dengan 

upaya ini, prevalensi TB berdasarkan metode berbasis mikroskopis diproyeksikan 

turun dari 263 (2015) menjadi 250 per 100.000 penduduk (2018). 

Tabel 5.4 

Capaian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tahun 2014 — 2018 

Uraian Satuan 2014 

(Baseline) 

2015 2016 2017 2018 

Prevalensi 

Tuberkulosis (TB) 

per 100.000 

penduduk 

2971) 

(2013) 
2631) 2571) 2541) 2501) 

Prevalensi HIV persen 

0,462) 

(Baseline 

RPJMN) 

0,333) 

(Updated 

Pemodelan 

2017) 

0,333) 0,333) 0,333) 0,333) 

Sumber : 1) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis, Kemkes 2018; 2) Laporan Estimasi dan Proyeksi 

HIV/AIDS 2011-2016 (Pemodelan Matematika), Kemkes 2012; 3) Laporan Estimasi dan 

Proyeksi HIV/AIDS 2015-2020 (Pemodelan Matematika), Kemkes 2017. 
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Berdasarkan perhitungan (pemodelan matematika tahun 2017), prevalensi HIV 

periode 2015 hingga 2018 cenderung tetap pada angka 0,33 persen. Upaya 

pengendalian prevalensi HIV dalam lima tahun terakhir terus dilakukan melalui 

berbagai upaya antara lain perluasan layanan deteksi dini HIV dan layanan anti-

retroviral (ARV), serta akselerasi dalam penyediaan konseling dan tes HIV 

(termasuk mobile konseling dan tes HIV).  

Laju peningkatan penyakit tidak menular (PTM) dapat ditekan dengan 

mengendalikan faktor risiko penyebab PTM seperti prevalensi tekanan darah 

tinggi menjadi sebesar 32,40 persen (2016), prevalensi obesitas pada penduduk 

usia 18 tahun ke atas menjadi sebesar 20,70 persen (2016), dan persentase 

merokok penduduk usia ≤ 18 tahun menjadi sebesar  8,80 persen (2016). 

Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang melibatkan peran lintas 

sektor menjadi faktor kunci dalam pengendalian PTM. 

Tabel 5.5 

Capaian Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Tahun 2014 — 2018 

Uraian Satuan 2014 

(Baseline) 

2015 2016 2017 2018*) 

Jumlah 

kecamatan yang 

memiliki minimal 

satu puskesmas 

yang tersertifikasi 

akreditasi 

Kecamatan 01) **) 931) 1.3081) 3.4771) 3.6711) 

Jumlah 

puskesmas yang 

minimal memiliki 

lima jenis tenaga 

kesehatan 

unit 1.0151) 1.1791) 1.6181) 2.6411) 2.6411) 

Persentase 

kabupaten/kota 

yang mencapai 

80 persen 

imunisasi dasar 

lengkap pada 

bayi  

persen 71,21) 

(2013) 

66,01) 80,71) 85,041) NA 

Persentase obat 

yang memenuhi 

syarat 

persen 92,002) 98,672) 98,742) 99,182) 85,872) 

Persentase 

makanan yang 

memenuhi syarat  

persen 87,62) 89,002) 91,512) 92,402) 86,902) 

Sumber: 1) Kementerian Kesehatan, 2014-2018 (Juni); 2) Badan POM, 2014-2018 (21 Juni 2018) 

Catatan: *) Data capaian sampai dengan Juni 2018; **) Indikator mulai digunakan pada tahun 2015 
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Akses dan mutu pelayanan kesehatan juga terus meningkat, tercermin dari 

peningkatan jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang 

tersertifikasi akreditasi yang secara kumulatif jumlahnya meningkat dari 3.477 

kecamatan (2017) menjadi 3.671 kecamatan (Juni 2018). Selain itu, puskesmas 

dengan minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan juga meningkat jumlahnya 

menjadi 2.641 puskesmas (Juni 2018). Persentase kabupaten/kota yang mencapai 

80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat dari 80,7 persen (2016) 

menjadi 85,04 persen (2017). Pengawasan keamanan obat beredar dan 

memenuhi syarat semakin diperketat dengan capaian sebesar 85,87 persen (Juni 

2018) dan makanan yang memenuhi syarat sebesar 86,90 persen (Juni 2018). 

Capaian ini didukung oleh pengembangan sistem pengawasan obat dan 

makanan berbasis digital dengan Quick Response (QR) Code, penguatan sarana 

dan prasarana laboratorium, dan penguatan penindakan terhadap pelanggaran 

di bidang obat dan makanan. 

5.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Berbagai permasalahan dan kendala, antara lain: (1) Masih perlunya optimalisasi 

pelayanan kesehatan ibu dan anak terutama pelayanan kegawatdaruratan 

maternal-neonatal; (2) Perlunya peningkatan pemahaman para pengambil 

kebijakan terutama pada intervensi gizi sensitif; (3) Masih tingginya faktor risiko 

perilaku dan lingkungan yang menyebabkan tingginya angka kesakitan dan 

kematian akibat penyakit tidak menular; (4) Perlunya peningkatan pemerataan 

akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, 

perbatasan, dan pulau terluar; (5) Masih perlunya optimalisasi pengawasan obat 

dan makanan terutama di tingkat kabupaten/kota.   

5.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan dan mengatasi 

berbagai permasalahan di atas, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan 

untuk: (1) Meningkatkan upaya penurunan kematian ibu dan anak yang lebih 

progresif dan meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan maternal-

neonatal; (2) Meningkatkan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat 

terutama perluasan integrasi intervensi spesifik dan sensitif gizi yang berbasis 

bukti; 3) Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk 

pengendalian faktor resiko penyakit melalui penguatan upaya promotif dan 

preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; (4) Meningkatkan pemerataan akses 

ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, salah satunya melalui 

pengembangan skema kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) untuk 

penyediaan fasilitas dan infrastruktur pelayanan kesehatan; dan (5) Menginisiasi 

intensifikasi pengawasan obat dan makanan sampai dengan kabupaten/kota. 
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 Kebudayaan 

5.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang bermartabat, berkarakter, dan berjati diri 

berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pembangunan kebudayaan 

semakin kokoh dengan diterbitkannya UU No.5/2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan, sebagai pedoman untuk meningkatkan ketahanan budaya dan 

peran budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. 

Posisi kebudayaan Indonesia semakin mewarnai arah perkembangan peradaban 

dunia dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara tamu pada Europalia Arts 

Festival 2017/2018. Pada festival tersebut Indonesia menghadirkan 486 seniman 

dan budayawan, dengan 95 pertunjukan musik, 71 pertunjukan tari dan teater, 34 

karya sastra, 20 pameran, 14 pemutaran film, dan 9 konferensi. Keikutsertaan 

Indonesia dalam festival Europalia memiliki resonansi ke seluruh benua Eropa dan 

berhasil meningkatkan citra Indonesia untuk promosi investasi, pariwisata, dan 

produk kreatif lainnya.  

Pada tahun 2017 upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan 

budaya telah dilakukan melalui registrasi 25.130 cagar budaya, pembangunan 11 

museum tematis, revitalisasi 17 museum, 4 taman budaya, 118 desa adat, 221 

saran kesenian, dan 114 fasilitasi kegiatan kesenian. 

5.5.2 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan kebudayaan masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan 

kendala, antara lain: (1) Masih perlunya sinergi antara para pemangku 

kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam pembangunan kebudayaan dan 

(2) Perlunya integrasi seluruh data kebudayaan dari berbagai instansi terkait 

sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian dan pemajuan 

kebudayaan. 

5.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut di atas, kebijakan dan 

strategi pembangunan kebudayaan diarahkan pada upaya meningkatkan 

pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu melalui : (1) Perkuatan 

koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebudayaan secara 

berjenjang berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, 

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana 

Induk Pemajuan Kebudayaan; (2) Penyelenggaraan Indonesiana sebagai platform 

festival pendukung kegiatan kebudayaan nusantara yang berkembang, 

berjejaring dan berkelanjutan; (3) Pengembangan sistem pendataan kebudayaan 

terpadu. 
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 Perpustakaan 

5.6.1 Capaian Utama Pembangunan 

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat bertujuan memberikan 

layanan kepada masyarakat untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Budaya kegemaran membaca masyarakat 

terus meningkat dari 26,1 persen pada tahun 2016 menjadi 36,48 persen pada 

tahun 2017. Meningkatnya budaya kegemaran membaca seiring dengan semakin 

baiknya kualitas pelayanan perpustakaan. Hal ini dapat terlihat dari persentase 

jumlah perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota yang telah sesuai dengan 

standar dan terakreditasi meningkat dari 9,12 persen pada tahun 2014 menjadi 

16,97 persen pada tahun 2017.  

Gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Jl. Medan Merdeka 

Selatan No. 11, Jakarta Pusat yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 14 

September 2017, merupakan tonggak sejarah modernisasi infrastruktur layanan 

perpustakaan. Gedung layanan perpustakaan tersebut memiliki luas 50.917 m2 

dengan tinggi 24 lantai dan 3 lantai basement, dilengkapi berbagai layanan 

seperti layanan Lansia, anak, berkebutuhan khusus (disabilitas), dan layanan 

perpustakaan berbasis jaringan yang semakin memudahkan masyarakat untuk 

mengakses informasi dan pengetahuan melalui perpustakaan. Selain itu 

perpustakaan juga menjadi pusat layanan pelestarian khasanah budaya bangsa 

melalui konservasi fisik dan pengembangan nilai yang terkandung dalam naskah 

kuno nusantara.  

5.6.2 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan perpustakaan masih dihadapkan pada permasalahan dan kendala 

utama yakni masih perlunya pemerataan pelayanan perpustakaan yang 

berkualitas sesuai standar. 

5.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan dan strategi pembangunan perpustakaan diarahkan untuk 

meningkatkan akses pelayanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar 

terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar melalui: (1) Pengembangan 

kebijakan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pembangunan infrastruktur 

pelayanan perpustakaan umum; (2) Pengembangan layanan perpustakaan 

berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat; (3) Peningkatan layanan perpustakaan bergerak (mobil perpustakaan 

keliling, kuda pustaka, perahu pustaka, motor pustaka, dll). 
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 Inovasi dan Teknologi 

5.7.1 Capaian Utama Pembangunan 

Di era disrupsi teknologi dan perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge 

based economy), peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sangat signifikan.  

Inovasi sangat vital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

meningkatkan produktivitas. 

Dalam upaya peningkatan daya saing sektor produksi, telah dilakukan penciptaan 

dan pengelolaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) di beberapa 

Science and Techno Park (STP). Pada tahun 2017, STP LIPI di Cibinong telah 

menghasilkan beberapa PPBT dengan berbagai inovasi, seperti lisensi teknologi 

Kayu Lengkung dan Krim Antiselulit Berbasis Herbal. Secara keseluruhan, terdapat 

159 paten inovasi yang telah didaftarkan oleh LIPI. 

Untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian produksi pangan, telah 

diciptakan inovasi teknologi produksi beras artifisial dan mie berbahan baku ubi 

kayu, jagung, dan sagu sebagai alternatif beras padi. Inovasi ini membuat 

masyarakat dapat memperoleh dan menikmati makanan alternatif pengganti 

beras dengan rasa dan kandungan gizi yang hampir sama dengan beras, namun 

lebih sehat karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Selain itu, pada 

tahun 2017 telah diresmikan fasilitas Iradiator Gamma Merah Putih dan 

Laboratorium Radioisotop Radiofarmaka Batan di kawasan Puspiptek, Serpong. 

Fasilitas ini akan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia melalui pensterilan 

bahan pangan. 

Dalam bidang kesehatan, telah dihasilkan prototipe produk implan tulang SS 316L 

yang dikembangkan berbasis sumber daya lokal, sehingga dapat menghemat 

biaya sekitar 60-70 persen dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Untuk 

mencegah risiko paparan radiasi, telah dipasang Radiological Data Monitoring 

System (RDMS) sebanyak enam unit untuk memantau paparan radiasi di enam 

lokasi salah satunya Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Dalam bidang keantariksaan, pada tahun 2017 satelit mikro buatan domestik seri 

A3 telah mengorbit dan dimanfaatkan untuk survei dan monitoring wilayah 

maritim Indonesia. Selain itu, untuk pemetaan wilayah dan kebutuhan sektor-

sektor strategis (pertanian, perikanan, kehutanan, dan mitigasi bencana), layanan 

penyediaan data citra satelit pun telah ditingkatkan menjadi Citra Satelit Resolusi 

Sangat Tinggi.  

Dalam rangka peningkatan keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, 

pada tahun 2017 telah dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

(PLTP) skala kecil dengan kapasitas 3 Megawatt di Kamojang, Jawa Barat. Berbeda 

dengan PLTP yang sudah ada, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada PLTP 

ini mencapai lebih dari 70 persen, sehingga pembangunannya dapat direplikasi 

di berbagai daerah dengan biaya yang lebih murah sekaligus mendorong 

kemajuan industri dalam negeri.  
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Dalam bidang transportasi udara, telah berhasil memproduksi pesawat N-219 

yang berperan sangat penting dalam peningkatan konektivitas antarpulau di 

Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2018-2019 N-219 akan dikembangkan untuk 

jenis amfibi (N-219A) agar dapat mendarat dan lepas landas di laut. 

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia peneliti, pada tahun 2017 

dilakukan perekrutan 489 peneliti baru. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun 

sebelumnya, yaitu 442 (2015) dan 458 (2016) peneliti baru. Peningkatan jumlah 

peneliti ini berdampak langsung pada peningkatan peringkat Global 

Competitiveness Index (GCI). Pada tahun 2017 posisi Indonesia naik ke peringkat 

36 dibandingkan pada tahun 2016 yang berada di peringkat 41.  

5.7.2 Permasalahan dan Kendala 

Beberapa permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan 

Iptek antara lain: (1) Masih perlu efisiensi proses perizinan untuk komersialisasi 

hasil riset; (2) Masih perlu dikembangkannya skema pendanaan alternatif dari 

swasta atau masyarakat untuk penelitian dan pengembangan; (3) Hasil prototipe 

produk baru harus dapat didukung dan dibantu untuk dapat bersaing dengan 

produk yang sudah diproduksi massal agar konsumen lokal bersedia membeli 

produk-produk hasil inovasi dalam negeri; serta (4) Masih perlu dioptimalkan 

kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga litbang pemerintah, dan swasta. 

5.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mencapai sasaran pembangunan Iptek, arah kebijakan dan strategi yang 

dilakukan pada tahun 2018 antara lain: (1) Peningkatan dukungan Iptek bagi daya 

saing sektor produksi melalui penyelenggaraan litbang riset, layanan 

perekayasaan, layanan dukungan pengujuan mutu, penguatan teknologi nuklir 

dan penguatan kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi; (2) Peningkatan 

dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; dan (3) 

Peningkatan dukungan Iptek dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia 

menuju kehidupan global yang maju dan modern.  

 

 Agama 

5.8.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan agama terus menunjukkan perbaikan, antara lain ditandai dengan 

meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, kualitas 

pelayanan kehidupan beragama, dan kerukunan hidup umat beragama, serta 

kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.  

Peningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan dilakukan 

melalui berbagai langkah penting yaitu: penyediaan dan distribusi kitab suci dan 

buku-buku keagamaan serta digitalisasi naskah; bantuan kegiatan keagamaan; 

peningkatan kualitas bimbingan dan konsultasi keagamaan melalui penyuluhan 

keagamaan pada masyarakat dan aparatur negara; penyelenggaraan berbagai 
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lomba keagamaan, seperti MTQ/STQ (Musabaqah Tilawatil Qur’an/Seleksi 

Tilawatil Qur’an), Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Utsawa Dharma Gita, 

Festival Seni Baca Kitab Suci Tipitaka/Swayamvara Tripitaka Gita (STG), dan lomba 

kaligrafi; peningkatan pembinaan penyuluh dan juru penerang agama melalui 

pelatihan/orientasi dalam bidang manajemen pelayanan; penjelasan secara 

mendalam (tahqiq) buku-buku keagamaan; pentashihan Mushaf Al-Qur’an; 

pemanfaatan media massa cetak dan elektronik sebagai wahana pembinaan 

umat; pengembangan sistem informasi keagamaan; peningkatan pembinaan 

keluarga sejahtera, serta bantuan rehabilitasi dan pembangunan untuk rumah 

ibadah (masjid, gereja, pura, dan vihara). 

Dalam rangka peningkatan layanan administrasi keagamaan,  256 gedung KUA 

telah direvitalisasi pada tahun 2017, sehingga jumlah gedung KUA yang telah 

direvitalisasi menjadi 463 gedung sejak tahun 2015. Setiap gedung KUA yang 

direvitalisasi dilengkapi dengan bantuan alat pengolah data, penyediaan sarana 

perkantoran bagi KUA, serta penyediaan dana operasional kepada seluruh KUA.  

Untuk meningkatkan kualitas pencatatan nikah, Kementerian Agama telah 

mencetak 5,6 juta eksemplar buku nikah baik untuk pengantin baru maupun 

pengantin yang belum memiliki buku nikah. Selain itu, untuk meningkatkan 

kualitas pernikahan dan mewujudkan keluarga sejahtera, Kementerian Agama 

telah memberikan bimbingan pra nikah bagi 149.646 Calon Pengantin serta 

pembinaan bagi 8.200 Keluarga Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. 

Demikian pula dalam upaya mengintensifkan peran penyuluh agama telah 

dilakukan program pemberian honor insentif bagi penyuluh agama non-PNS bagi 

semua agama.  

Dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama, dilakukan antara lain 

melalui penerbitan, sosialisasi, dan implementasi Peraturan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 /2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama,dan Pendirian Rumah Ibadah. Sejak penerbitan Peraturan Bersama 

tersebut, telah didirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh 

provinsi, FKUB kabupaten/kota, gedung sekretariat FKUB provinsi dan gedung 

sekretariat FKUB kabupaten/kota. Selain itu, dialog kerukunan antar umat 

beragama telah dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kecamatan. Sementara di 

tingkat desa, telah dibentuk 34 Desa Sadar Kerukunan di seluruh Indonesia. 

Peningkatan layanan embarkasi dengan program revitalisasi asrama haji termasuk 

asrama haji transit. Pada tahun 2017, 11 Asrama Haji telah direvitalisasi untuk 

meningkatkan standar pelayanan asrama setara akomodasi hotel bintang 3. Sejak 

tahun 2014, 20 Asrama Haji telah direvitalisasi sesuai dengan kebutuhan jemaah 

disetiap lokasi. Untuk meningkatkan layanan di Arab Saudi meliputi penambahan 

jumlah catering di Makkah, dokumen perjalanan dengan mengikuti sistem E-Hajj, 

dan upgrade transportasi antarkota perhajian serta upgrade kemah di Arafah. 

Selain itu, juga telah diterapkan sistem manajemen mutu penyelenggaraan haji 
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sesuai sertifikasi ISO 9001: 2008. Berdasarkan survey kepuasan jemaah haji BPS 

yang pada tahun 2017 peningkatan 1,02 poin menjadi 84,85 persen, 

dibandingkan 83,83 persen pada tahun 2016.  

5.8.2 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan agama sampai dengan tahun 2017 telah menunjukkan perbaikan, 

namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan kendala, antara lain: 

(1) Perlunya peningkatan jumlah penyuluh agama yang berkualitas; (2) Perlunya 

peningkatan kerukuran internal dan antarumat beragama; (3) Perlunya 

optimalisasi pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan; dan (4) Perlunya 

peningkatan jumlah petugas haji agar pelayanan jemaah dapat semakin optimal..  

5.8.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala tersebut di atas, arah kebijakan 

yang akan dilakukan, antara lain: (1) Meningkatkan kualitas penyuluh agama 

melalui: (a) Perkuatan peraturan perundang-undangan tentang penyuluh agama; 

(b) Peningkatan kompetensi penyuluh agama; (c) Penyempurnaan substansi dan 

metode penyuluhan agama; (d) Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) 

penilaian kinerja penyuluh agama; dan (e) Peningkatan kesejahteraan penyuluh 

agama non PNS (penyuluh agama honorer); (2) Memperkukuh kerukunan internal 

dan antarumat beragama melalui: (a) Peningkatan peran majelis agama dalam 

penanaman nilai-nilai kerukunan intern umat beragama; dan (b) Peningkatan 

peran aparat dalam penegakan hukum terkait dengan konflik bernuansa agama; 

dan (3) Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan dana haji melalui: (a) 

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai amanat dari UU 

No.34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan (b) Peningkatan transparansi 

laporan keuangan haji. 

 

 Pemuda dan Olahraga 

5.9.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kepemudaan yang berkualitas serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda. 

Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang memberikan kesempatan 

yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk berekspresi, beraktivitas, dan 

berorganisasi; pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan 

kepemudaan; pengembangan indeks pembangunan pemuda; pengembangan 

wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreatifitas pemuda; 

peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan 

kepeloporan; serta pengembangan Pendidikan Kepramukaan. 

Beberapa capaian pembangunan kepemudaan pada tahun 2017 di antaranya 

adalah: (1) Launching Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017; (2) 

Pengesahan Perpres No.66/2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor 
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Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; (3) Terbentuknya 1.199 Kader Inti 

Pemuda Anti Narkoba; (4)  Terciptanya 1.500 kader Pemuda Penggerak 

Pembangunan Pedesaan; (5) Meningkatnya pengembangan kewirausahaan 

pemuda melalui: (a) Pengembangan minat dan potensi 8.340 kader 

kewirausahaan pemuda, (b) Fasilitasi 2 sentra kewirausahaan pemuda dan 600 

orang wirausaha muda pemula; (6) Terciptanya 3.305 kader pemuda yang 

difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; (7) Meningkatnya 

pengembangan keterampilan, kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif 

melalui: (a) Partisipasi 27.460 kader dalam Kirab Pemuda 2017, dan (b) Fasilitasi 

pelatihan manajemen bagi 2.597 pengelola organisasi kepemudaan dalam; serta 

(8) Terfasilitasinya 35 lembaga organisasi kepramukaan (kwartir/satuan 

komunitas). 

Sementara itu, pembangunan olahraga bertujuan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga di 

tingkat regional dan internasional. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan 

melalui berbagai upaya dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga 

pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan olahraga bagi masyarakat 

berkebutuhan khusus; penguatan induk cabang olahraga; penyediaan sarana dan 

prasarana olahraga; pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara 

sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; serta penguatan pembinaan dan 

pengembangan olahragawan andalan. Upaya ini juga dilaksanakan dalam rangka 

persiapan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018. 

Hasil yang dicapai dalam pembangunan keolahragaan pada tahun 2017 antara 

lain: (1) Juara umum pada ASEAN Para Games di Malaysia; (2) Peringkat ke-5 pada 

SEA Games di Malaysia; (3) Peringkat ke-8 pada Islamic Solidarity Games (ISG) di 

Baku Azerbaijan; (4) Meningkatnya pengembangan partisipasi masyarakat dalam 

olahraga pendidikan antara lain melalui: (a) Partisipasi 90.900 peserta olahraga 

massal, petualang, tantangan dan wisata; (b) Fasilitasi penyediaan 62 sarana dan 

prasarana olahraga pendidikan; (c) Peningkatan SDM Olahraga Pendidikan; (d) 

Pendampingan kejuaraan olahraga pelajar pada ASEAN School Games di 

Singapura; (5) Meningkatnya pengembangan partisipasi masyarakat dalam 

olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus antara lain melalui: (a) Bantuan 

fasilitasi 695 sarana olahraga untuk pembangunan lapangan desa; (b) 

Keikutsertaan 1.024 tim dalam Liga Santri Nusantara 2017 di 34 provinsi; (c) 

Partisipasi 90.000 orang dalam Gowes Pesona Nusantara dan Gala Desa; (6) 

Meningkatnya pengembangan sentra keolahragaan antara lain melalui fasilitasi 

dan pengembangan terhadap 1.561 atlet dari 20 cabang olahraga pada Pusat 

Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan 

Mahasiswa (PPLM); (7) Terlaksananya fasilitasi terhadap 12.400 bibit olahragawan 

dalam pemanduan bakat cabang olahraga unggulan; dan (8) Terlaksananya 

fasilitasi pengembangan terhadap 1.320 olahragawan berbakat. 
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5.9.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam bidang pemuda dan olahraga 

adalah: (1) Masih perlunya penguatan koordinasi lintas sektor pembangunan 

kepemudaan melalui optimalisasi implementasi Perpres No.66/2017; (2) Masih 

perlu dioptimalkan persiapan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para 

Games 2018 seperti: (a) Kebutuhan promosi yang lebih masif, baik di tingkat 

nasional maupun internasional, (b) Penyiapan olahragawan nasional yang masih 

perlu untuk lebih dioptimalkan pasca pembubaran Satuan Pelaksana Program 

Indonesia Emas; dan (3) Masih perlu dioptimalkan pembinaan olahraga nasional 

sesuai Perpres No.95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. 

5.9.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan pemuda dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber 

daya manusia diarahkan untuk: (1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang 

berkualitas melalui: (a) Penguatan koordinasi strategis lintas sektor 

penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; (b) Peningkatan Indeks Pembangunan 

Pemuda; (2) Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui: 

(a) Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda; (b) Pengembangan wawasan, 

kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreatifitas pemuda; (c) Peningkatan 

potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan; (3) 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga melalui: (a) 

Perkuatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan 

layanan khusus melalui Gerakan Nasional Masyarakat Hidup Sehat; (b) Penguatan 

regulasi dalam rangka mendukung dan mengajak masyarakat dalam kegiatan 

berolahraga; serta (4) Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan 

internasional, melalui: (a) Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan 

olahragawan; (b) Penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar 

internasional, terutama melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha 

(KPBU); (c) Pemanduan bakat cabang olahraga unggulan bagi bibit olahragawan; 

(d) Peningkatan efisiensi dan efektivitas peningkatan prestasi olahraga nasional 

sesuai Perpres No.95/2017; dan (e) Pengembangan industri dan promosi 

olahraga. 

 

 Revolusi Mental 

5.10.1 Capaian Utama Pembangunan 

Revolusi mental merupakan upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap, 

perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia 

menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia. Gerakan revolusi mental melibatkan seluruh komponen bangsa, yang 

ditempuh melalui peningkatan peran dan efektivitas lembaga-lembaga negara 

dan pemerintahan, serta pranata sosial-budaya di masyarakat. Pemerintah, 
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masyarakat dan dunia usaha perlu bersinergi dalam menyukseskan gerakan 

revolusi mental.  

Berbagai kegiatan revolusi mental tersebut telah memberikan perubahan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, yang ditandai antara lain: (1) Penataan 

sistem layanan transportasi commuterline yang menumbuhkan sikap dan perilaku 

disiplin bagi para pengguna dan menciptakan ketertiban sosial; (2) Penguatan 

pendidikan karakter pada generasi muda melalui Permendikbud No. 23/2015 

tentang Penumbuhan Budi Pekerti; (3) Peningkatan kepatuhan masyarakat pada 

tata tertib lalu lintas; (4) Penggunaan sistem informasi pelayanan publik berbasis 

online (web) pada institusi pemerintahan yang mempermudah masyarakat 

menyampaikan laporan pengaduan; (5) Perbaikan dalam tata kelola logistik yang 

ditandai oleh makin pendeknya waktu tunggu di pelabuhan (dwelling time) 

menjadi kurang dari tiga hari.  

5.10.2 Permasalahan dan Kendala 

Gerakan revolusi mental masih dihadapkan pada permasalahan dan kendala 

utama yakni masih harus dioptimalkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan revolusi mental antara para pemangku kepentingan, baik di tingkat 

pusat maupun daerah.  

5.10.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut di atas, kebijakan dan 

strategi pembangunan lintas bidang revolusi mental diarahkan pada peningkatan 

sinergi perencanaan dan pelaksanaan gerakan revolusi mental secara menyeluruh 

dan terpadu, melalui: (1) Penyusunan peta jalan dan pedoman umum Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM) Tahun 2017-2019 dan (2) Pembentukan Gugus 

Tugas Revolusi Mental di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

 

  Kesejahteraan Sosial 

5.11.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan pada pelaksanaan bantuan sosial, 

rehabilitasi sosial dan jaminan sosial bagi individu, rumah tangga, dan komunitas 

khususnya anak, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Hal ini bertujuan untuk 

peningkatan akses dan kualitas layanan yang inklusif bagi seluruh penduduk.  

Sementara itu, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bertujuan untuk melindungi 

penduduk dari berbagai risiko dan kerentanan dalam tahapan siklus hidup sesuai 

amanat UU No.40/2004 tentang SJSN. Sebagai jaring pengaman penduduk saat 

terjadinya risiko sakit, cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan 

Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) semakin meningkat. Dibandingkan 

tahun 2014, jumlah peserta JKN meningkat sebesar 40,89 persen pada tahun 

2017. Pada 1 Juni 2018, peserta program JKN/KIS telah mencapai 199,1 juta jiwa 
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atau sekitar 75,1 persen dari penduduk. Rincian capaian peserta program JKN/KIS 

dapat dilihat pada Gambar 5.5. 

 

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 

Tahun 2014-2018 

 
Sumber: BPS (2010) dan BPJS Kesehatan (Juni 2018)  

Untuk memudahkan akses terhadap fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan 

tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) yang 

bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

terus bertambah. Peningkatan tersebut hampir mencapai 21,76 persen selama 

kurun waktu 2014-Mei 2018. Program JKN/KIS telah didukung 27.266 faskes yang 

terdiri dari 22.185 FKTP dan 5.081 FKRTL pada pertengahan tahun 2018. 

Sejalan dengan peningkatan peserta JKN, peserta aktif Program Jaminan Sosial 

Bidang Ketenagakerjaan juga terus bertambah. Hingga Mei 2018, jumlah pekerja 

formal dan informal yang menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan yaitu masing-masing sekitar 33,2 juta jiwa dan 2,2 juta jiwa 

(Gambar 5.6).    
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Kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan  

Tahun 2014 — 2018 

 
 Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (Juni 2018), PT Taspen (2018), PT Asabri (2018) 

Untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang 

mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam 

kehidupan bermasyarakat, diselenggarakan program rehabilitasi sosial. Pelayanan 

bagi PMKS anak diberikan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). 

Inovasi yang dilakukan dengan memperkuat pola pengasuhan, meningkatkan 

dan menjamin lingkungan yang aman, serta mempertegas dan menegakkan 

perlindungan hukum. 

Tabel 5.6 

Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Tahun 2014 — 2018 

Uraian Satuan 
2014 

(Baseline) 
2015 2016 2017 2018*) 

Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial Anak 

Jiwa 147.775 154.492 127.778 78.310 1.764 

Pelayanan Sosial Lanjut 

Usia 

Jiwa 46.141 56.084 54.335 35.010 8.500 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas 

Jiwa 49.991 51.938 54.034 30.866 1.882 

Rehabilitasi Sosial Korban 

Penyalahgunaan Napza 

Jiwa 3.918 15.005 20.162 17.648 8.273 

Sumber: Kementerian Sosial (2018) 

Catatan: *) Sampai dengan Juni 2018 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia dan penyandang 

disabilitas dilaksanakan melalui rehabilitasi dalam panti maupun di luar panti, 

termasuk home care, daycare dan kedaruratan, serta pemberian alat bantu dan 

praktik belajar kerja. Rehabilitasi sosial juga dilakukan untuk korban 

penyalahgunaan Napza. Terobosan yang telah dilakukan yaitu penjangkauan, 
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rehabilitasi berbasis masyarakat, dan pengembangan kelembagaan Institusi 

Penerima Wajib Lapor (IPWL). 

5.11.2 Permasalahan dan Kendala 

Program jaminan sosial masih memerlukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

kepesertaan. Penjangkauan kepada pekerja informal perlu terus diperluas untuk 

meningkatkan akses pendaftaran. Sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial 

juga masih perlu dioptimalkan agar pemahaman masyarakat terhadap 

pentingnya dan manfaat jaminan sosial semakin meningkat. 

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan 

kesejahteraan sosial yaitu (1) Pelaksanaan bantuan, pelayanan, dan rehabilitasi 

sosial bagi PMKS perlu ditingkatkan cakupannya; (2) Peningkatan sertifikasi 

pekerja sosial dan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); (3) Optimalisasi 

peran dan kapasitas pendamping dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial; dan (4) 

Peningkatan kesadaran masyarakat dan penyediaan layanan dasar yang inklusif, 

khususnya bagi penduduk dengan kebutuhan khusus. 

5.11.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi telah dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan 

program jaminan sosial, meliputi: (1) Memperluas cakupan kepesertaan; dan (2) 

Memperkuat kelembagaan jaminan sosial. Perluasan cakupan kepesertaan 

program jaminan sosial dilaksanakan melalui strategi: (a) Penyederhanaan proses 

pendaftaran, pembayaran iuran melalui mobile service, dan pelayanan satu atap; 

(b) Perluasan akses pendaftaran JKN/KIS melalui pihak ketiga (kader JKN); (c) 

Penjangkauan kepesertaan sektor informal dengan sistem keagenan atau 

Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai); (d) Kerja sama dengan BUMN dan 

asosiasi profesi untuk mendaftarkan pegawai dan anggotanya sebagai peserta, 

dan kemitraan dengan perusahaan untuk mengalokasikan dana Corporate Social 

Responsibilities (CSR) guna membayar iuran pekerja rentan untuk sementara 

waktu; (e) Peningkatan sosialisasi, advokasi dan edukasi publik terpadu; dan (f) 

Kerja sama kader JKN dan Perisai untuk meningkatkan komplementaritas 

kepesertaan program jaminan sosial. Sementara itu, strategi untuk menguatkan 

kelembagaan jaminan sosial yaitu harmonisasi peraturan perundangan, 

penguatan sistem monitoring dan evaluasi terpadu, pemantapan integrasi data 

kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial, integrasi data program JKN/KIS 

dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan serta pelibatan aktif pemerintah 

daerah dan perusahaan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi program jaminan 

sosial. 

Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesejahteraan sosial meliputi: (1) 

Menguatkan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan 

ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial; standarisasi kelembagaan 

kesejahteraan sosial; pengembangan sistem layanan  dan rujukan terpadu, dan 

penguatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah; (2) Meningkatkan 

sosialisasi dan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan untuk mendukung 
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layanan publik dan program yang lebih inklusif, seperti sosialisasi perencanaan 

dan penganggaran pembangunan yang berpihak kepada penyandang disabilitas 

kepada K/L dan Pemerintah Daerah; (3) Mengembangkan skema layanan dan 

rehabilitasi sosial berbasis masyarakat serta penguatan keluarga; serta (4) 

Menyusun regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.  

 

 Perlindungan Anak dan Perempuan serta  Pengarusutamaan Gender 

5.12.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan perlindungan anak dan perempuan diarahkan untuk menjamin 

hak-hak hidup serta perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan bentuk 

perlakuan salah lainnya. Adapun Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan 

strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan nasional.  

Capaian utama bidang perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak 

kekerasan, antara lain: (1) Menguatnya kerangka hukum ditandai dengan 

diterbitkannya regulasi terkait peradilan anak dan perlindungan pekerja migran; 

(2) Meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani 

di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

karena adanya peningkatan sarana prasarana pelayanan; (3) Terbangunnya sistem 

data dan Informasi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) 

meningkatnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap anak dan perempuan; (5) Meningkatnya jumlah aparat 

penegak hukum yang paham tentang Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU SPPA), dan  (6) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana publik yang 

ramah anak antara lain melalui penyediaan layanan pendidkan, kesehatan dan 

lingkungan yang ramah anak; (7) Meningkatnya kualitas pencegahan dan 

penanganan kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) di pedesaan melalui gerakan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pengembangan 

desa-desa PATBM tematik di 136 desa; serta (8) Meningkatnya kualitas dan 

cakupan penanganan terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 
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Perkembangan IPG, IDG, dan IKG 

Tahun 2010-2016 

 Sumber: BPS                                          

Capaian utama pembangunan bidang PUG ditandai dengan peningkatan Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), di tahun 

2016 IPG mengalami penurunan sebesar 0,21 dibandingkan dengan tahun 2015, 

sedangkan IDG mengalami kenaikan sebesar 0,56 dibandingkan capaian tahun 

2015. Untuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan penurunan dari 

0,472 pada tahun 2014 menjadi 0,467 tahun 2015.  

5.12.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak dan 

perempuan diantaranya adalah masih perlunya: (1) Peningkatan pemahaman 

anak akan haknya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi 

termasuk perkawinan anak; (2) Peningkatan pemahaman mengenai pengasuhan 

yang berkualitas; (3) Harmonisasi antar perundang-undangan/kebijakan dan 

kelengkapan aturan pelaksanaan dari suatu undang-undang; (4) Peningkatan 

efektifitas sistem perlindungan anak; (5) Optimalisasi akses layanan tumbuh 

kembang dan perlindungan khusus anak; (6) Optimalisasi koordinasi antar 

K/L/OPD dan pusat-daerah; serta (7) Penurunan prevalensi kekerasan terhadap 

perempuan. 

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan PUG adalah masih perlunya 

peningkatan pemahaman pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan 

untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, regulasi, serta sistem 

perencanaan dan penganggaran. 

5.12.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak dan perempuan 

dari berbagai tindak kekerasan meliputi: (1) Meningkatkan perlindungan 

perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, melalui peningkatan 

upaya pencegahan dan pelayanan, serta optimalisasi penegakan hukum; (2) 

Menguatkan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan 
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rehabilitasi melalui pemberatan hukuman, pencegahan perkawinan anak, 

peningkatan kualitas pengasuhan anak, pendampingan pelaksanaan gerakan 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa, dan 

peningkatan layanan anak korban kekerasan; serta (3) Meningkatkan efektivitas 

kelembagaan antara lain melalui penguatan sistem manajemen dan 

pemanfaaatan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas SDM lembaga 

layanan. 

Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan PUG 

melalui PPRG ke depan adalah: (1) Penguatan dasar hukum; (2) Penguatan 

koordinasi antarlembaga penggerak, lembaga pelaksana, LSM, dan perguruan 

tinggi; (3) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan dan pihak terkait; (4) 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (5) Peningkatan pengelolaan 

pengetahuan terkait pelaksanaan PPRG; dan (6) Peningkatan kerjasama multi 

pihak. 

  



5-30 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 

 

 

 





t

CAPAIAN PEMBANGUNAN
PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

2014 2015 2016 2017 2018

0,406
0,408

0,397

0,393

0,389

Ketimpangan Pendapatan
Menurun



BAB 6 

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 

 

Pembangunan nasional bukan hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, tapi 

untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, 

pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, 

baik kesenjangan antarkelompok pendapatan di masyarakat, maupun 

kesenjangan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi 

pemerataan dan kewilayahan merupakan penjabaran dari Nawacita ketiga, 

kelima, dan keenam. 

Upaya pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dilakukan dengan 

memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 

40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Perbaikan distribusi ini 

diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi 

kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah diselenggarakan 

dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan Kawasan Timur 

Indonesia, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Kawasan Barat 

Indonesia, antara lain melalui percepatan pembangunan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi terutama di luar Jawa, pembangunan daerah tertinggal, 

perbatasan dan perdesaan, serta pembangunan kawasan perkotaan. 

Pembangunan tersebut harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang, serta perlu 

didukung oleh pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang konsisten. 

 

 Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pemerintah terus berupaya menurunkan ketimpangan antarkelompok 

pendapatan. Pada tahun 2016 gini rasio berhasil diturunkan hingga di bawah 

0,400. Pada Maret 2018, gini rasio mencapai 0,389 atau turun sebesar 0,002 

dibandingkan  September 2017 yaitu 0,391. Penurunan ini terus diupayakan 

hingga mencapai target yang ditetapkan di akhir RKP 2019, yaitu sebesar 0,380-

0,390. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa strategi pemerintah terutama 

melalui peningkatan kesejahteraan pada kelompok berpendapatan terbawah.   
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Perkembangan Gini Rasio Indonesia  

Tahun 2014 — 2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014-2017) dan RKP 2018 
*) Target Gini Rasio tahun 2018 

 

Share Konsumsi Per Kapita Menurut Kelompok Ekonomi  

Tahun 2017 — 2018 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2016-2017) 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017-2018 (Gambar 

6.2), penurunan gini rasio nasional dipengaruhi oleh adanya penurunan konsumsi 

20 persen teratas serta peningkatan konsumsi kelas menengah dan terbawah. 
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Pada periode Maret 2017-Maret 2018 terjadi kenaikan share konsumsi kelompok 

40 persen penduduk terbawah dari 17,12 menjadi 17,29.   

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong 

pemerataan ekonomi dan menurunkan ketimpangan, antara lain: (1) Kebijakan 

pengembangan kesempatan kerja melalui pengembangan vokasi dan pelatihan 

bagi kaum muda; (2) Pengembangan ekonomi produktif dan peningkatan 

produktivitas terutama di sektor pertanian; serta (3) Kebijakan afirmasi bagi 

masyarakat miskin dan rentan seperti reformasi subsidi tepat sasaran dan 

perluasan akses pelayanan dasar. 

 Permasalahan dan Kendala 

Saat ini permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan 

pemerataan antarkelompok pendapatan adalah masih perlunya peningkatan 

pertumbuhan di kelompok miskin dan rentan yang dapat mengurangi 

kesenjangan (gap) antara yang kaya dan miskin.  

Selain hal tersebut, beberapa permasalahan yang menyebabkan masih tingginya 

ketimpangan antarkelompok pendapatan adalah: (1) Infrastruktur dasar 

pendukung tertutama di wilayah-wilayah yang sulit secara geografis masih perlu 

ditingkatkan agar akses masyarakat untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, 

kesehatan, air bersih, listrik, sanitasi, dll dapat lebih optimal; (2) Keterkaitan antara 

usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar dalam dunia usaha 

yang perlu ditingkatkan; (3) Pemerataan kualitas pekerja berdasarkan skill yang 

terampil perlu untuk ditingkatkan agar tidak terjebak dalam produktivitas dan 

upah yang rendah; dan (4) Ketahanan ekonomi masyarakat yang perlu untuk terus 

ditingkatkan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam upaya penurunan ketimpangan antarkelompok pendapatan, kebijakan 

diarahkan untuk melakukan intervensi bagi rumah tangga dengan kondisi 40 

persen pendapatan terendah, seperti petani termasuk petani perkebunan dan 

nelayan, pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha mikro dengan 

pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset.  

Penguatan masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan strategi dan 

pendekatan yang komprehensif antara lain melalui: (1) Pertumbuhan ekonomi 

yang inklusif serta peningkatan kesempatan kerja; (2) Distribusi aset dan 

peningkatan produktivitas ekonomi sehingga masyarakat dapat memproduksi 

sesuatu yang memiliki nilai tambah; (3) Pengembangan sektor unggulan dan 

potensi ekonomi lokal melalui pembekalan lima aset penting (sumber daya alam, 

kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses finansial, sumber daya manusia); (4) 

Perlindungan sosial yang komprehensif bagi seluruh penduduk; dan (5) 

Peningkatan penjangkauan serta kualitas pelayanan dasar.  
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 Pengembangan Wilayah 

 Capaian Utama Pembangunan 

Sasaran pengembangan wilayah tahun 2017 ditujukan pada pengurangan 

kesenjangan antarwilayah dengan meningkatkan peran ekonomi wilayah luar 

Jawa melalui percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Perkembangan kinerja pembangunan daerah di tahun 2017 terus meningkat baik 

diukur dari pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi, penurunan kemiskinan, dan 

pengangguran. Kinerja pembangunan daerah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) 

relatif lebih baik dibanding Kawasan Timur Indonesia (KTI). Wilayah Sumatera dan 

Jawa masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 80,15 persen masih lebih 

tinggi dari sasaran 2017. Sementara wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, 

Sulawesi dan Kalimantan menyumbang kurang dari 20 persen. Kondisi ini sama 

dengan tahun sebelumnya. 

Upaya pemerataan pembangunan antardaerah hanya dapat dilakukan dengan 

mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, 

Sulawesi dan Kalimantan. Langkah ini memerlukan sinergi kebijakan 

antarkementerian/lembaga, dan antara kementerian/lembaga dengan 

pemerintah daerah and swasta. 

Tabel 6.1 

Peran Wilayah (Pulau) dalam Pembentukan PDB  

Tahun 2014 — 2018 

Wilayah 2014 2015 2016*) 2017**) TW II 2018***) 

Sumatera 23.02 22.18 22.02 21.66 21.54 

Jawa 57.39 58.33 58.52 58.49 58.61 

Bali - Nusa Tenggara 2.87 3.07 3.12 3.11 3.06 

Kalimantan 8.77 8.16 7.86 8.20 8.05 

Sulawesi 5.64 5.91 6.04 6.11 6.20 

Maluku- Papua 2.31 2.35 2.44 2.43 2.54 

Keterangan: *)    Angka sementara 

     **)  Angka sangat sementara 

    ***) Angka sangat sangat sementara 

Sumber: BPS, 2018 

 

Peran wilayah dalam pembentukan PDB selama periode 2014-2018  (triwulan II) 

terbesar masih didominasi oleh wilayah Jawa dan Sumatera. Peran wilayah Jawa 

tahun 2014 sebesar 57,39 persen menunjukkan sedikit peningkatan pada tahun 

2018 (triwulan II) yaitu menjadi 58,61 persen, dan peran wilayah Sumatera tahun 

2014 sebesar 23,02 persen menunjukkan penurunan di triwulan II tahun 2018 

menjadi 21,54 persen.  Peran wilayah Bali-Nusa Tenggara, wilayah Sulawesi dan 

wilayah Maluku-Papua mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018 (triwulan 

II). Peran Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,87 persen meningkat menjadi 3,06 persen, 

wilayah Sulawesi sebesar 5,64 persen meningkat menjadi 6,20 persen dan wilayah 
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Maluku-Papua sebesar 2,31 persen meningkat menjadi 2,54 persen. Peran wilayah 

Kalimantan tahun 2014 sebesar 8,77 persen turun menjadi 8,05 persen (triwulan 

II 2018), hal ini disebabkan turunnya kontribusi sektor pertambangan (batubara) 

yang merupakan penyumbang PDRB dengan persentase terbesar (Tabel 6.1). 

Capaian pembangunan kawasan strategis dalam rangka peningkatan 

pengembangan wilayah adalah ditetapkannya dua Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) baru pada tahun 2017 yaitu KEK Arun Lhokseumawe melalui PP No. 5/2017 

dan KEK Galang Batang melalui PP No.42/2017. Target penetapan KEK di luar 

Pulau Jawa dalam RPJMN 2015-2019 sebanyak 14 KEK. Sampai dengan Juni 2018 

jumlah KEK yang telah ditetapkan sebanyak 12 lokasi, yaitu 1 KEK berada di Jawa 

dan 11 KEK berada di luar Jawa. Sedangkan untuk Kawasan Industri (KI) 

Pemerintah masih mengembangkan 14 KI di luar Pulau Jawa. Jumlah KEK dan KI 

yang telah beroperasi hingga Juni 2018 sebanyak 4 KEK yaitu KEK/KI Sei Mangkei, 

KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, dan KEK/KI Palu dan 4 KI yaitu KI Ketapang, 

KI Morowali, KI Bantaeng, dan KI Konawe. Pembangunan pusat pertumbuhan 

ekonomi lainnya meliputi pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB), yaitu sebanyak empat lokasi, yang berada di Sabang, 

Batam, Bintan dan Karimun. 

Tabel 6.2 

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Pulau Jawa  

Tahun 2014 — 2018 

Indikator Satuan  2014 2015 2016 2017 2018*) 

Kawasan Ekonomi Khusus di 

luar Jawa 

KEK 7 7 9 11 11 

Kawasan Industri KI n.a 2 3 14 3 

Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas 

KPBPB 4 4 4 4 4 

Sumber: Bappenas, 2018 

Catatan: *) Realisasi sampai dengan Juni 2018 

 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan pembangunan wilayah yang menghambat pencapaian sasaran 

pembangunan adalah terdapatnya kesenjangan antarwilayah, khususnya KBI dan 

KTI, tingginya ketergantungan pada sektor primer, lambatnya perkembangan 

sektor manufaktur berbasis keunggulan daerah, kurangnya sumber pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan, masih rendahnya aktivitas perdagangan 

antarwilayah (provinsi dan pulau), serta kualitas dan kuantitas infrastruktur 

wilayah yang belum memadai.  

Pengembangan kawasan strategis masih memiliki beberapa kendala diantaranya 

adalah: (1) Pengembangan komoditas unggulan di kawasan perlu dioptimalkan; 

(2) Lahan di KEK/KI masih belum seluruhnya tersedia dan tersertifikasi; (3) Peran 

Badan Usaha Pembangun dan Pengelola masih belum optimal; (4)  Pemerataan 
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pembangunan infrastruktur pendukung KEK, KI, maupun KPBPB masih perlu 

untuk ditingkatkan; (5) Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung 

pembangunan KEK, KI, maupun KPBPB masih perlu untuk ditingkatkan; serta (6) 

Kualitas dan daya saing SDM masih perlu untuk ditingkatkan.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pembangunan wilayah difokuskan pada upaya: (1) mempercepat 

pengurangan kesenjangan dengan mendorong transformasi dan akselerasi 

pembangunan di KTI, (2) menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali 

dan Sumatera, (3) meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di 

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, (4) menciptakan 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, (5) mendorong 

orientasi pertumbuhan/pengembangan wilayah pada peningkatan kualitas hidup 

masyarakat, dan (6) penguatan interaksi spasial antarwilayah (provinsi dan pulau), 

salah satunya dengan mendorong peningkatan perdagangan antar wilayah. 

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis yaitu mempercepat 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di luar Pulau Jawa 

yang diorientasikan untuk pengembangan industri manufaktur, industri pangan, 

industri maritim, dan pariwisata. Strategi pembangunan yang dilaksanakan 

sebagai berikut: (1) Pengembangan potensi industri dan pariwisata di KEK, KI, dan 

KPBPB; (2) Percepatan penyediaan lahan oleh pengelola kawasan dan kemudahan 

sertifikasi lahan; (3) Peningkatan tata kelola kelembagaan yang baik di KEK; (4) 

Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan baik di dalam maupun di luar 

kawasan dengan mengoptimalisasikan berbagai sumber pendanaan; (5) 

Penguatan regulasi/kebijakan terutama terkait izin investasi, usaha, dan 

penguatan tata kelola kelembagaan; dan (6) Peningkatan kualitas dan daya saing 

SDM lokal di bidang industri dan pariwisata dengan pemanfaatan sekolah vokasi, 

Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik. 

 

 Otonomi Daerah 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama sasaran penguatan tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan 

RPJMN 2015-2019 dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah, kinerja 

kelembagaan, dan kinerja aparatur Pemerintah Daerah.  

Capaian kinerja keuangan daerah dilihat dari kualitas belanja Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ketergantungan terhadap dana 

transfer. Kualitas belanja APBD, salah satunya diindikasikan melalui rata-rata 

persentase belanja pegawai (langsung dan tidak langsung) provinsi dan 

kabupaten/kota terhadap total belanja APBD, yakni masing–masing sebesar 31,96 

persen (provinsi) dan 48,30 persen (kabupaten) pada realisasi semester I tahun 

2017 (Kementerian Keuangan, 2017). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan 

pengangkatan pegawai honorer K1 (pegawai honorer yang digaji melalui APBD) 
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dan K2 (pegawai honorer yang digaji tidak melalui APBD). Kondisi tersebut 

menunjukkan masih dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target rata-rata 13 

persen (provinsi) dan 35 persen (kabupaten/kota) pada tahun 2019. Dua indikator 

lainnya, yaitu rata-rata belanja modal provinsi dan kabupaten/kota pada realisasi 

semester I tahun 2017 masing–masing sebesar 6,32 persen (provinsi) dan 10,88 

persen (kabupaten). Sementara target yang harus dicapai tahun 2019 adalah 

sebesar 30 persen baik bagi provinsi maupun kabupaten/kota. 

Sementara itu, ketergantungan terhadap dana transfer tampak dari rata-rata 

persentase Dana Perimbangan terhadap total pendapatan di provinsi dan 

kabupaten/kota yang pada tahun 2017 masing–masing sebesar 59,50 persen 

(provinsi) dan 73,55 persen (kabupaten/kota). Meningkatnya proporsi Dana 

Perimbangan dalam APBD ini disebabkan oleh komitmen Pemerintah Pusat untuk 

mendukung pembangunan di daerah melalui peningkatan alokasi belanja 

Transfer ke Daerah. 

 

Rata-rata Persentase Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan  

Tahun 2015 — 2018 

  
Sumber: Kementerian Keuangan 2018, diolah  

Kinerja kelembagaan pemerintah daerah diukur dari aspek: peningkatan kualitas 

pelayanan publik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemda, dan penciptaan 

iklim investasi kondusif.  

Indikator utama peningkatan kualitas pelayanan publik adalah penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Untuk mendukung penerapan SPM, telah 

ditetapkan regulasi berupa PP No. 2/2018 tentang SPM dan saat ini sedang 

disusun peraturan turunan standar teknis 6 bidang SPM. Selain itu untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pelayanan dilimpahkan kepada unit 

terkecil melalui skema Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Pada 

41,25%
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akhir tahun 2017 telah terbentuk kelembagaan PATEN di 222 kabupaten/kota, 

dan tahun 2018 (sampai dengan triwulan II) di 288 kabupaten/kota secara 

kumulatif. 

Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemda, dilakukan 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di 34 provinsi. 

Berdasarkan data EKPPD Tahun 2015—2017 terlihat perbaikan kualitas 

penyelenggaran pemda, sebagai berikut. 

Tabel 6.3 

Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

Tahun 2015 — 2017 

Prestasi 

Jumlah daerah 

2015 2016 2017 

Prov Kab Kota Prov Kab Kota Prov Kab Kota 

Sangat 

tinggi 
1 - - 5 150 48 9 195 57 

Tinggi 30 108 19 28 214 44 24 184 36 

Sedang 2 - - - 28 1 - 18 1 

Rendah - - - - 1 - - - - 

 Keterangan: Kalimantan Utara merupakan Provinsi Daerah Otonomi Baru sehingga belum dievaluasi. 

EKPPD untuk Tahun 2018 akan dilaksanakan pada akhir Tahun 2018.  

 Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2018, diolah 

Dukungan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat dilihat dari 

capaian pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima, serta fasilitasi 

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Sampai dengan akhir 

tahun 2017 telah dibentuk kelembagaan PTSP hampir diseluruh daerah yaitu di 

544 daerah, dengan rincian 34 Provinsi, 412 Kabupaten dan 98 Kota. Pada bulan 

Desember 2017, Pemerintah juga telah menetapkan Permendagri No. 138/2017 

tentang Penyelenggaraan PTSP. Selain PTSP, dilakukan pula kegiatan fasilitasi 

penyusunan rancangan peraturan daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk 

mengantisipasi penetapan perda yang tidak mendukung penciptaan iklim 

investasi yang kondusif. Raperda yang dianggap menghambat iklim investasi dan 

bertentangan dengan peraturan diatasnya akan diberikan rekomendasi perbaikan 

sebelum ditetapkan kemudian. 

Capaian kinerja aparatur Pemda antara lain terkait pelaksanaan Orientasi 

Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD). Pada tahun 

2015 kegiatan peningkatan kapasitas KDH dan WKDH serta Pimpinan dan 

Anggota DPRD telah menghasilkan 6.467 alumni yang terdiri dari 85 alumni 

KDH/WKDH dan 6.382 alumni pimpinan dan anggota DPRD, sedangkan pada 

tahun 2016, terlaksana kegiatan pembekalan bagi KDH dan WKDH hasil Pilkada 

2015 sebanyak 197 alumni yang terdiri dari 162 Bupati, 27 Walikota dan 8 Wakil 

Bupati. Pada tahun 2016, secara kumulatif telah dilakukan pembekalan bagi 6.664 
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alumni, baik KDH dan WKDH maupun Pimpinan dan Anggota DPRD seluruh 

Indonesia. Pada Tahun 2017, dari 5 angkatan yang telah dilaksanakan 

pembekalan, 3 angkatan memiliki komposisi jumlah peserta 260 orang yang 

terdiri dari 41 Bupati, 7 Walikota, 181 Wakil Bupati dan 31 Wakil Walikota. 

Sedangkan 2 angkatan dengan jumlah peserta 197 orang direncanakan 

pelaksanaannya pada akhir tahun 2017. Sementara untuk anggota DPRD, jumlah 

alumni yang mengikuti Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Dalam Negeri sebanyak 38.678 alumni di tahun 2017 dan 22.406 

alumni per Juli 2018. Untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemda, 

telah diselenggarakan diklat bagi ASN di daerah (pejabat dan staf) masing-

masing sebanyak 378 angkatan (tahun 2015) dan 379 angkatan (tahun 2016). 

Pembekalan ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas kinerja 

pejabat dan aparat pemerintah daerah dalam menjalani tugas dan fungsinya, 

serta siklus keseluruhan manajemen Pemda. 

 Permasalahan dan Kendala 

Dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan desentralisasi dan 

otonomi daerah terdapat berbagai permasalahan dan kendala terkait capaian 

keuangan daerah, kelembagaan dan aparatur Pemda.  

Permasalahan dari sisi Keuangan Daerah disebabkan oleh beberapa hal, di 

antaranya: (1) Belanja daerah sebagian besar masih dialokasikan pada belanja 

pegawai (langsung dan tidak langsung) akibat inefisiensi struktur kelembagaan di 

daerah; (2) Kapasitas SDM dalam proses perencanaan dan penganggaran di 

beberapa daerah masih rendah; (3) Masih rendahnya persentase penerimaan 

Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD). Rendahnya penerimaan pajak dan PDRD ini 

disebabkan karena revisi undang-undang PDRD yang masih belum rampung, dan 

masih terdapat pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) 

yang bersifat manual. 

Permasalahan pokok yang dihadapi dari segi kelembagaan daerah adalah 

terutama pada penyediaan pelayanan publik. Belum optimalnya penerapan SPM 

serta penyelenggaraan PTSP dan PATEN didaerah menandai permasalahan dalam 

penyediaan pelayanan publik. Permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM 

antara lain regulasi teknis sebagai panduan pelaksanaan SPM didaerah yang 

masih disusun, serta pola koordinasi antar sektor yang belum terbangun dengan 

baik. Sedangkan permasalahan pada penyelenggaraan PTSP dan PATEN 

disebabkan oleh: (1) kewenangan penandatanganan perizinan dan nonperijinan 

belum didelegasikan seluruhnya kepada PTSP dan PATEN, (2) kualitas dan 

kuantitas SDM Penyelenggara PTSP dan PATEN belum memadai, dan (3) 

penyelenggaraan PTSP dan PATEN belum didukung sarana dan prasarana yang 

memadai, antara lain perkantoran, sistem pelayanan online, dan ketersediaan 

jaringan internet.  

Dari segi aparatur Pemerintah Daerah, kendala dan permasalahan yang dihadapi 

yaitu terbatasnya SDM aparatur pemda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari rasio jumlah ASN terhadap penduduk baru 
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mencapai 1,7 persen pada level nasional dan masih terdapat 248 pemda dengan 

rasio jumlah ASN terhadap penduduk kurang dari 2 persen. Rendahnya rasio 

jumlah ASN terhadap penduduk juga disebabkan belum meratanya distribusi 

ASN di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, jumlah aparatur pemda yang 

memiliki kompetensi untuk mendorong kemajuan daerah berdasarkan potensi 

yang dimiliki masih sedikit. Hanya terdapat 10 persen jabatan fungsional teknis di 

daerah yang mendukung pengembangan potensi lokal dibanding jabatan 

fungsional umum administrasi yang berjumlah 37 persen. Implementasi UU 

No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu ditingkatkan 

pelaksanaannya dalam mendukung kualitas SDM aparatur, dengan memastikan 

peraturan pelaksanaannya ditetapkan sesuai amanat Undang-Undang.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam upaya penguatan tata kelola pemda, diterapkan berbagai kebijakan yang 

menyasar aspek kinerja keuangan daerah, kelembagaan, serta aparatur Pemda.  

Peningkatan kinerja keuangan daerah difokuskan pada optimalisasi kinerja 

belanja daerah dalam APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat serta 

pengurangan ketergantungan daerah terhadap dana transfer melalui optimalisasi 

potensi pendapatan daerah. Optimalisasi kinerja belanja APBD dilakukan dengan 

cara: (1) Sosialisasi regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, pendampingan 

penyusunan APBD dan perubahan APBD, fasilitasi konsultasi penyusunan APBD, 

serta pengenaan sanksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 

kepala daerah sesuai UU No.23/2014 atas keterlambatan penetapan APBD; (2) 

Fasilitasi Pemda dalam menyusun APBD dengan penyelesaian evaluasi APBD dan 

perubahan APBD provinsi secara tepat waktu, yaitu paling lambat 15 hari kerja 

sesuai peraturan perundang-undangan; dan (3) Melakukan supervisi prioritas 

alokasi belanja APBD pada sarana dan prasarana layanan masyarakat bidang 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. 

Strategi peningkatan kinerja kelembagaan pemda difokuskan pada peningkatan 

kualitas penyediaan pelayanan publik, khususnya percepatan penerapan PTSP 

Prima, PATEN dan SPM. Upaya yang dilakukan untuk mendukung percepatan 

penerapan SPM di daerah adalah: (1) penyusunan regulasi turunan PP No. 2/2018 

berupa petunjuk teknis pelaksanaan setiap bidang SPM yang ditetapkan melalui 

permen teknis, (2) pembentukan Sekretariat Bersama SPM untuk mempermudah 

koordinasi lintas sektor serta melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan 

SPM secara terpadu kepada daerah, serta (3) peningkatan status kegiatan 

penerapan SPM dari proyek prioritas menjadi kegiatan prioritas. Sedangkan 

percepatan penerapan PTSP Prima dan PATEN di daerah dilakukan melalui: (1) 

sosialisasi kebijakan PTSP dan PATEN, (2) penyelenggaraan bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan PTSP dan PATEN, serta (3) asistensi penyelenggaraan 

peraturan kepala daerah tentang pendelegasian kepada PTSP dan PATEN. Upaya 

lain yang dilakukan dalam mendorong pencapaian penerapan PTSP dan PATEN 

di antaranya penataan kelembagaan PTSP dan kecamatan (sebagai pengampu 

PATEN) sesuai dengan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. 
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Peningkatan kapasitas aparatur pemda dilakukan melalui pengembangan 

kompetensi ASN di daerah melalui (1) pelaksanaan program diklat, baik gelar dan 

nongelar; (2) Program beasiswa pendidikan bagi aparatur pemda; (3) peningkatan 

jenis jabatan fungsional teknis yang sesuai dengan potensi daerah. Peningkatan 

di sisi kuantitas meliputi: (1) implementasi percepatan penerapan analisis jabatan 

dan analisis beban kerja yang merata dan akurat di setiap daerah; (2) penambahan 

pengadaan jumlah formasi pegawai sesuai kebutuhan; dan (3) penghitungan 

strategis terhadap jumlah komposisi aparatur pemda yang ideal. Dalam hal 

implementasi regulasi akan dilakukan percepatan penyusunan peraturan 

pelaksana UU ASN dilakukan dengan koordinasi yang erat antar K/L yang 

berkaitan. 

 

 Perkotaan dan Perdesaan 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian pembangunan perkotaan hingga pertengahan tahun 2018, meliputi 

pembangunan 10 kawasan perkotaan metropolitan, pembangunan 9 kota baru, 

dan optimalisasi 20 kota otonom berukuran sedang di luar Jawa sebagai Pusat 

Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah (PKN/PKW) dan penyangga urbanisasi. 

Pembangunan 10 kawasan perkotaan metropolitan dilaksanakan melalui: (a) 

Fasilitasi legislasi untuk KSN Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila),  KSN perkotaan Jakarta, Bogor, 

Depok, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) dan KSN Perkotaan 

Cekungan Bandung;  (b) perencanaan penyusunan Raperpres KSN Bitung, 

Minahasa, dan Manado (Bimindo) dan KSN Perkotaan Kota Banjarmasin, Kota 

Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut 

(Banjarbakula); dan (c) penyusunan materi teknis untuk KSN Perkotaan 

Palembang, Betung, Indralaya, dan Kayuagung (Patungraya-Agung) di tahun 

2019. 

Pembangunan 9 kota baru diselenggarakan melalui: (a) rancangan RDTR untuk 

Makassar, Banjarbaru, Padang, Maja, dan Sofifi; (b) penyusunan Masterplan 

Infrastruktur dan DED untuk Makassar, Banjarbaru, dan Maja; dan (c) 

pembangunan di Pontianak, Tanjung Selor, Palembang, dan Manado.  

Optimalisasi 20 kota otonom berukuran sedang di luar Jawa sebagai Pusat 

Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah (PKN/PKW) dan penyangga urbanisasi 

dilakukan melalui: (a) penyusunan masukan untuk bimbingan teknis di 4 Kota 

Sedang dan (b) bantuan teknis di 15 Kota Sedang yang dilaksanakan oleh 

Kementerian ATR/BPN serta fasilitasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Capaian pembangunan desa sampai dengan pertengahan tahun 2018, meliputi: 

(1) pendampingan pada desa melalui penyediaan pendamping sebanyak 36.384 

orang  yang ditempatkan di kabupaten, kecamatan dan desa, (2) pembentukan 

dan Penguatan pada 39.149 BUMDes, (3) pembentukan 77 Usaha Bersama 
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Komunitas (UBK) dan 80 BUMDes Bersama, dan (4) pengelolaan hutan lindung 

(KPHL) berbasis masyarakat sebanyak 80 unit. Adapun realisasi penyaluran Dana 
Desa Tahun Anggaran 2018 dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas 
Umum Daerah per 20 Juli 2018 telah mencapai Rp35,89 Triliun (59.82 persen 
dari pagu total Rp60 Triliun), sedangkan realisasi penyaluran Dana Desa Tahun 
Anggaran 2018 dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa per 9 Juli 
2018 telah mencapai Rp23,57 Triliun (39,29 persen dari pagu total Rp60 Triliun). 

Pemanfaatan Dana Desa tahun 2015-2017 diantaranya: (1) menunjang aktivitas 
ekonomi masyarakat Desa yaitu (a) pembangunan jalan desa sepanjang 123.858 
Km, (b) pembangunan jembatan sepanjang 791.258 Km, (c) pembangunan 
sarana olahraga sebanyak 3.111 unit, (d) pembangunan tambatan perahu 
sebanyak 2.960 unit, (e) pembangunam embung sebanyak 1.971 unit, (d) 
pembangunan irigasi sebanyak 28.830 unit, (e) penguatan dan penyertaan 
permodalan BUM Desa sebanyak 26.750 kegiatan, dan (f) pembangunan Pasar 
Desa sebanyak 6.576 unit, dan (2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa 
yaitu (a) pembangunan penahan tanah sebanyak 67.094 unit, (b) pembangunan 
sarana air bersih sebanyak 38.331 unit, (c) pembangunan drainase sebanyak 
38.217,065 meter, (d) pembangunan sumur sebanyak 31.122 unit, (e) 
pembangunan Posyandu sebanyak 11.574 unit, (f) pembangunan Polindes 
sebanyak 5.402 unit, dan (g) pembangunan PAUD sebanyak 18.177 unit. 

Dalam upaya peningkatan keterkaitan desa-kota dan ekonomi kawasan 

perdesaan untuk percepatan peningkatan desa berkembang menjadi desa 

mandiri, hasil capaian mulai dari tahun 2016 hingga akhir tahun 2017 adalah 

terlaksananya fasilitasi penyusunan 40 rencana pembangunan kawasan 

perdesaan prioritas nasional di 32 kawasan pusat pertumbuhan peningkatan 

keterkaitan desa-kota di 40 kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam upaya 

pemenuhan sasaran pokok RPJMN 2015-2019, diharapkan akan tersusun 60 

rencana pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional di 40 kawasan pusat 

pertumbuhan yang tersebar di 60 kabupaten/kota, hingga akhir tahun 2019. 

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, capaian 

utama hingga akhir tahun 2017 adalah: (1) Pembangunan dan pengembangan 91 

kawasan transmigrasi, melalui a) penetapan 91 kawasan transmigrasi, b) 

pembangunan  9.750 unit permukiman transmigrasi di 74 Satuan Permukiman 

(SP)/69 kawasan, (c) fasilitasi penempatan 11.185 kepala keluarga transmigran di 

123 SP/ 91 kawasan/ 97 kabupaten/ 24 provinsi, (d) penyusunan 64 rencana 

pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, (e) pembangunan 

permukiman transmigrasi mandiri di 16 SP, f) pemberian modal dan pelatihan di 

350 lembaga ekonomi dan 227 BUMDesa, dan g) fasilitasi sertifikasi hak milik 

tanah transmigrasi pada 25.338 bidang; dan (2) Pengembangan 12 Kawasan 

Perkotaan Baru (KPB).  
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 Permasalahan dan Kendala  

Menuju akhir pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019, permasalahan dan kendala yang 

dihadapi untuk pembangunan perkotaan saat ini adalah (1) Belum selesainya 

proses legislasi RPP Perkotaan; (2) Konsep pengelolaan perkotaan, terutama 

pengelolaan antar daerah administrasi belum berjalan dengan baik; (3) 

Perencanaan-penganggaran-pembiayaan belum sinergi; dan (4) Tim Koordinasi 

Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN) masih perlu diperkuat dengan sistem 

kerja antar anggota dan antar Pokja yang lebih baik. 

Beberapa permasalahan dalam pelaksanakan pembangunan desa dan kawasan 

perdesaan, antara lain: (1) Belum optimalnya pendampingan pada masyarakat 

desa, kecamatan, pemerintah desa termasuk perangkat desa dalam pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pengelolaan keuangan desa yang 

akuntabel; (2) Kurangnya pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dalam tata 

kelola keuangan dan aset desa yang efektif, transparan dan akuntabel, termasuk 

dana desa yang bersumber dari APBN; (3) Belum adanya standar pengukuran 

tingkat perkembangan desa; (4) Kurangnya koordinasi dan pemantauan antar-

K/L, antarprogram, antarkegiatan, dan lokus target kegiatan yang memperhatikan 

karakteristik dan kebutuhan pembangunan desa per wilayah pulau terutama di 

KTI, sehingga manfaat pembangunan di desa dan pada masyarakat desa dirasa 

kurang optimal; (5) Belum optimalnya kinerja tim koordinasi pengelola kawasan 

perdesaan, baik di tingkat pusat maupun daerah; (6) Belum optimalnya 

harmonisasi dalam penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan 

khususnya terkait dengan ruang lingkup, substansi, dan regulasi, serta (7) Belum 

optimalnya peran dan kontribusi K/L dalam mengisi program dan kegiatan yang 

dibutuhkan dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan yang menjadi 

prioritas nasional. 

Selanjutnya, permasalahan dalam pembangunan kawasan transmigrasi adalah: (1) 

Sertifikasi tanah transmigrasi perlu untuk terus ditingkatkan; (2) Pengembangan 

ekonomi pada kawasan perkotaan baru yang juga perlu untuk fokus kepada 

pembangunan nonfisik selain fisik; dan (3) Terbatasnya kontribusi lintas sektor 

dan lintas pelaku dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Terobosan yang telah dilakukan saat ini adalah melakukan kolaborasi 

perencanaan pembangunan lintas Kementerian/Lembaga untuk perencanaan 

KSN Perkotaan, kota baru dan kota sedang, serta mempercepat proses 

penyusunan RPP Perkotaan dan penggalian konsep pengelolaan dan 

kelembagaan perkotaan melalui TKPPN, yang telah dibagi menjadi kelompok 

kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Beberapa arah kebijakan pembangunan bidang desa, kawasan perdesaan, dan 

transmigrasi sesuai dengan RKP Tahun 2018, antara lain.  

Pertama, pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan 

permukiman transmigrasi, dengan strategi: (1) Penyediaan sarana dan prasarana 
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permukiman, (2) Penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, (3) 

Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi. 

Kedua, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat, dengan strategi: (1) Pembentukan dan penataan BUMDesa, (2) 

Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, (3) Penguatan 

permodalan dan akses pasar. 

Ketiga, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial 

budaya masyarakat, dengan strategi: (1) Peningkatan kapasitas masyarakat, (2) 

Peningkatan partisipasi masyarakat. 

Keempat, penguatan pemerintahan desa, dengan strategi: (1) Pembinaan 

kelembagaan dan pemerintahan, (2) Penataan wilayah, kewenangan dan 

administrasi, (3) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah. 

Kelima, pengawalan implementasi UU No.6/2016 tentang desa, dengan strategi 

supervisi dan pemantauan penggunaan dana desan dan alokasi dana desa. 

Keenam, pengembangan ekonomi kawasan, dengan strategi: (1) Pembangunan 

jalan dan jembatan, (2) Penerapan teknologi dan informasi termasuk pendidikan 

kejuruan, (3) Pengembangan kerjasama kawasan termasuk BUMDes bersama, (4) 

Peningkatan fungsi pasar dan pusat pemasaran; 

Ketujuh, pengelolaan sumber daya alam, dengan strategi: (1) Redistribusi lahan 

dan hak atas tanah kepada petani, buruh, dan nelayan; (2) Rehabilitasi kawasan 

yang rusak, (3) Penataan dan perencanaan kawasan hutan, (4) Penetapan, 

penataan dan pengelolaan kawasan perdesaan, (5) Peningkatan akses masyarakat 

dalam pengelolaan hutan. 

 

 Tata Ruang, Pertanahan dan Reforma Agraria 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama bidang tata ruang meliputi: (1) Peningkatan penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR); (2) Penerbitan Permen ATR No. 1/2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota 

Rencana Tata Ruang (RTR) memiliki peran penting sebagai dasar perizinan 

pembangunan di daerah. Sampai dengan saat ini Perda RTRW telah ditetapkandi: 

34 Provinsi (100 persen), 394 Kabupaten (95 persen) dan 88 Kota (95 persen). Bila 

dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan 6 persen untuk RTRW 

Provinsi, dan 5 persen untuk RTRW Kabupaten. Sedangkan untuk RDTR, sejak 

tahun 2015 hingga 2017 telah ditetapkan 41 Perda RDTR, dan saat ini terdapat 22 

RDTR yang sedang dalam proses evaluasi gubernur di daerah yang akan 

diupayakan pada akhir tahun 2018 telah diperdakan. 

Untuk mempermudah proses penyusunan RTRW telah diterbitkan Permen ATR 

No. 1/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 



 

 

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 6-15 

 

Kabupaten Dan Kota. Permen tersebut merupakan pemutakhiran atas Permen PU 

No. 15, 16, 17/2009 yang selama ini menjadi acuan dalam penyusunan RTRW 

Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan diterbitkannya Permen tersebut 

diharapkan proses penyusunan RTRW dapat dipercepat menjadi paling lama 15 

bulan. 

Capaian utama bidang pertanahan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 

untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah meliputi: (1) pembuatan 

peta dasar pertanahan seluas 5.245.527 Ha dan (2) publikasi tata batas kawasan 

hutan dalam skala kadastral sepanjang 1.303 km. Selain itu, untuk memperbaiki 

proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) 

sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan Nawacita melalui Reforma Agraria sebesar 

9 Juta Ha telah dilaksanakan: (1) Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 

sebanyak 6.731.246 bidang (5.384.996,8 Ha, dengan asumsi 1 bidang = 0,8 Ha), 

sehingga jumlah bidang tanah di Indonesia yang telah terdaftar sebanyak 

53.636.026 bidang dari sekitar 126 juta bidang; dan (2) Redistribusi tanah 

sebanyak 138.850 bidang (111.080 Ha, dengan asumsi 1 bidang = 0,8 Ha) (lihat 

Gambar 6.4).  

 

Grafik Capaian Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah  

Tahun 2015 s.d Juni 2018 (dalam Bidang) 

  
Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 

Catatan: *) Realiasasi sampai dengan Akhir Juni 2018 

 

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketersediaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum, Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang Bank Tanah. Di samping itu, dalam upaya meningkatkan 

pelayanan pertanahan telah dilakukan penerimaan PNS juru ukur pertanahan di 

Kementerian ATR/BPN sebanyak 850 orang. 

6.5.2. Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan utama di bidang tata ruang adalah keterbatasan kemampuan SDM 

bidang tata ruang di daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Tata 

Ruang di Daerah, baik RTRW maupun RDTR. Untuk itu dilakukan pembinaan 

teknis penyusunan Rencana Tata Ruang di daerah. Kedepannya konsep 

871.749 1.024.861

4.331.460

503.176

0

1.500.000

3.000.000

4.500.000

2015 2016 2017 2018*)

Legalisasi Aset

95.741

14.323
23.214

5.572
0

40.000

80.000

120.000

2015 2016 2017 2018*)

Redistribusi Tanah



6-16 PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN 

 

pembinaan teknis akan diarahkan bersifat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan 

daerah. 

Permasalahan di bidang pertanahan antara lain: (1) Pelaksanaan reforma agraria 

perlu dilengkapi dengan program pemberdayaan masyarakat; (2) Terbatasnya 

sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang clean and clear; (3) Belum 

maksimalnya partisipasi masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya; (4) Masih 

adanya biaya pengurusan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

kepada masyarakat; (5) Pemahaman penegak hukum yang berbeda-beda tentang 

pembiayaan PTSL; dan (6) Masih kurangnya SDM PNS juru ukur pertanahan.  

6.5.3. Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan di bidang tata ruang untuk menjawab tantangan pembangunan 

bidang tata ruang meliputi: (1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta 

kualitas SDM di bidang penataan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah 

untuk mewujudkan RTR yang semakin berkualitas dan pengendalian 

pemanfaatan ruang yang lebih efektif; dan (2) Meningkatkan ketersediaan 

regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis. 

Strategi yang dilakukan untuk menjawab arah kebijakan tersebut adalah sebagai 

berikut: (1) Melaksanakan pembinaan teknis SDM tata ruang di daerah maupun 

pusat dengan lebih komprehensif dan aplikatif; (2) Memberikan bantuan teknis 

sebagai upaya percepatan penyusunan RTDR di daerah; serta (3) 

Menyempurnakan dan menyelesaikan peraturan dan pedoman penyelenggaraan 

penataan ruang, terutama yang bersifat multisektoral. 

Sementara itu, arah kebijakan dan strategi bidang pertanahan, antara lain: (1) 

Melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui (a) pelaksanaan 

PTSL, (b) penyuluhan Program PTSL kepada masyarakat, (c) koordinasi terkait 

keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bersama 

pemerintah daerah, dan (d) penyelarasan pemahaman penegak hukum terhadap 

penetapan biaya persiapan pelaksanaan PTSL; (2) Melaksanakan reforma agraria 

ideal (legalisasi dan redistribusi tanah yang disertai dengan pemberdayaan 

masyarakat), melalui: (a) optimalisasi sumber TORA dari HGU habis, tanah 

terlantar, tanah dari pelepasan kawasan hutan, dan tanah negara lainnya, (b) 

peningkatan koordinasi kegiatan inventarisasi dan verifikasi lahan untuk 

dilepaskan dari kawasan hutan sebagai sumber TORA antara ATR/BPN, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah daerah; 

(c) peningkatan koordinasi ATR/BPN, K/L dan pemda dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat; dan (d) pembentukan gugus tugas reforma agraria 

dari tingkat pusat sampai daerah; (3) Membentuk lembaga penyediaan 

tanah/bank tanah melalui penerbitan PP tentang Bank Tanah; dan (4) 

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM di bidang pertanahan melalui 

penerimaan CPNS juru ukur pertanahan secara terencana. 
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 Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama pengelolaan batas negara hingga Triwulan I Tahun 2018 yaitu: (1) 

Terselesaikannya pembangunan fisik tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 

Terpadu yang seluruhnya telah diresmikan Presiden RI, yaitu PLBN Entikong 

(Kalimantan Barat), Motaain (NTT), Nanga Badau (Kalimantan Barat), Aruk 

(Kalimantan Barat), Motamasin (NTT), Wini (NTT) dan Skow (Papua); (2) Kegiatan 

Investigation Refixation and Maintenance (IRM) yang mencapai 42,2 km; (3) 

Pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) RI-Malaysia sepanjang 

874,06 km; (4) Pemasangan 240 pilar RI-RDTL; (5) Pemasangan Pilar RI-PNG 

sebanyak 45 pilar. Selain itu, capaian terkait dengan penyelesaian batas laut yaitu 

telah ditetapkan beberapa peraturan di tahun 2017 diantaranya: (1) UU No. 

1/2017 untuk penetapan garis batas laut wilayah ke 2 Negara di bagian Timur 
Indonesia-Singapura (Selat Singapura); (2) UU No. 4/2017 untuk penetapan Batas 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi. 

Di samping pembangunan dengan pendekatan keamanan, pembangunan 

kawasan perbatasan negara dilakukan pula melalui pendekatan kesejahteraan, 

melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pembangunan ekonomi 

lokal. Capaian pembangunan infrastruktur hingga akhir Triwulan I Tahun 2018 

antara lain: (1) Pembangunan 5 unit SD baru, 3 unit SMP baru, 3 Unit SMA, 303 

unit Ruang Kelas Baru; (2) Pembangunan 1 unit  Rumah Sakit Pratama; (3) 

Pembangunan 336 unit Rumah Khusus; (4) Pembangunan jaringan air bersih 96 

paket; (5) Pembangunan/revitalisasi Pasar sebanyak 5 unit di PKSN, dan 

Pembangunan/revitalisasi Pasar sebanyak 24 unit di Lokpri; (6) Cetak lahan sawah 

seluas 3.604 Ha di perbatasan Papua, Kalimantan, dan NTT. Capaian 

pembangunan konektivitas kawasan perbatasan hingga tahun 2017 diantaranya: 

(1) Pembukaan 9 Trayek Tol Laut menuju kawasan perbatasan; (2) Pembangunan 

jalan paralel perbatasan sepanjang 849,8 km di Prov. Kalbar, Prov. Kaltim 

sepanjang 243,6 km, Prov. Kaltara sepanjang 826,7 km, Prov. NTT sepanjang 176,2 

km dan Prov. Papua sepanjang 1.098,2 km; (3) Pembangunan BTS 9 unit; (4) 

Pembangunan/peningkatan 33 Bandara Perintis di tahun 2017; (4) 

Pembangunan/peningkatan 12 Pelabuhan/Dermaga di tahun 2017; (5) 

Pengadaan 4 Kapal Perintis di tahun 2017; (6) Pembangunan 7 unit PLTS, 

Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 4.377 unit di 

tahun 2017; (7) Pembangunan/perluasan jaringan listrik di 62 desa di 17 Lokpri di 

tahun 2017. Dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perbatasan, 

selama 2015-2018 telah dilaksanakan penyediaan akses internet untuk layanan 

publik/komunitas di 110 lokasi.  

Sementara untuk pembangunan ekonomi lokal, telah dilakukan upaya 

pengembangan Integrated Farming melalui processing and packaging Beras Adan 

Kec. Krayan (Kab. Nunukan), pengembangan Padi Beliah Kec. Jagoi Babang (Kab. 

Bengkayang), pengembangan Beras Raja Uncak Kec. Puttusibau Selatan (Kab. 

Kapuas Hulu), dan pengembangan peternakan sapi di Kec. Tasifeto Barat (Kab. 
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Belu). Selanjutnya, dalam bidang penataan ruang kawasan perbatasan negara, 

hingga dengan akhir tahun 2017 telah diselesaikan 10 RDTR PKSN dan 38 RDTR 

Lokpri perbatasan serta 6 Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 

Perbatasan Negara (RTRKPN). 

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 131/2015 tentang Penetapan 

Daerah Tertinggal, jumlah kabupaten tertinggal mencapai 122 kabupaten pada 

tahun 2015-2019. Sasaran pokok percepatan pembangunan daerah tertinggal 

antara lain: (1) Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi; (2) Berkurangnya 

persentase rata- rata penduduk miskin; dan (3) Meningkatnya rata-rata Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

Tabel 6.4 

Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tertinggal 

No Sasaran 
Target 

RPJMN 

2016 2017 

Target Capaian Target Capaian 

1 Rata-rata pertumbuhan 

ekonomi daerah 

tertinggal (%) 

6.9-7.1 6.0 5.57 6.4 * 

2 Persentase rata- rata 

penduduk miskin (%) 
15-15.5 18 18.4 16.5 18.04 

3 Rata-rata Indeks 

Pembangunan Manusia 

(IPM) 

62.78 60.63 60.53 61.34 61.19 

  Sumber: Data BPS. Diolah. 

*) Belum tersedia data di tingkat Kabupaten/Kota 

Terkait infrastruktur dan konektivitas, capaian pembangunan daerah tertinggal 

sampai akhir tahun 2017 antara lain: (1) Pembangunan jalan non status di 22 

kabupaten; (2) Pembangunan jalan sirip di 13 daerah perbatasan; (3) 

Pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 285,75 km; (4) Pengadaan 4 unit 

kapal penumpang dan barang di pulau kecil terluar; (5) Pengadaan 303 unit moda 

transportasi air di 44 kabupaten; (6) Pengadaan 371 unit moda transportasi darat 

di 64 kabupaten; (7) Pembangunan 336 unit tambatan perahu di 61 kabupaten; 

(8) Pembangunan 99 unit dermaga rakyat di 51 kabupaten; (9) Pembangunan 

embung untuk irigasi di 3 kabupaten; (10) Pembangunan embung di 8 daerah 

rawan pangan dan sumur bor di 5 daerah rawan pangan; (11) Pembangunan Early 

Warning System (EWS) di 7 daerah rawan bencana; (12) Penyediaan 356 BTS  di 

daerah tertinggal serta 118 BTS irisan lokasi prioritas intervensi dan daerah 

tertinggal; (13) Pengembangan bandara dan fasilitasnya di 21 kabupaten; (14) 

Pengembangan pelabuhan dan fasilitasnya di 6 kabupaten; (15) Revitalisasi PLT 

EBT di 8 kabupaten; dan (16) pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu 

(SKPT) di 13 lokasi. Dalam rangka mendukung pembangunan daerah tertinggal, 

selama 2015-2018 telah dilaksanakan penyediaan akses internet untuk layanan 
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publik/komunitas di 1.731 lokasi serta 185 lokasi daerah tertinggal dan kawasan 

perbatasan. 

Dalam hal pemenuhan pelayanan dasar publik, capaian pembangunan sampai 

akhir tahun 2017 di antaranya adalah: (1) Pembangunan ruang kelas sekolah (31 

unit) di 11 kabupaten; (2) Pembangunan sarana air bersih di 4 kabupaten daerah 

tertinggal dan 9 daerah perbatasan; (3) Pelatihan peningkatan kualitas kader 

Puskesmas/ Puskemas pembantu di 10 kabupaten daerah tertinggal; dan (4) 

Eksplorasi dan pelayanan air bersih di daerah sulit air di 63 kabupaten. 

Capaian pembangunan penting lainnya sampai akhir tahun 2017 terkait 

pengembangan ekonomi lokal di antaranya: (1) Pelatihan bagi calon pengelola 

BUMDes daerah tertinggal di 13 kabupaten daerah tertinggal; (2) Pelatihan 

pengelolaan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) di 6 kabupaten 

daerah tertinggal; (3) Pelatihan pengelolaan produk lokal di 6 kabupaten daerah 

tertinggal; (4) Pembangunan Desa Wisata di 1 daerah pulau kecil terluar; (5) 

Pembangunan ketahanan pangan (pembangunan gudang) di 4 daerah rawan 

pangan; (6) Bantuan sarana budidaya jagung di 30 kabupaten; (7) Bantuan sarana 

ekstensifikasi budidaya padi di 27 kabupaten dan intensifikasi budidaya padi di 

15 kabupaten; (8) Peningkatan produksi kedelai lahan kering/tadah hujan di 26 

kabupaten; dan (9) Unit pengolah pupuk organik (UPPO) di 25 kabupaten.  

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dalam pembangunan kawasan perbatasan antara lain: (1) 

Pembangunan infrastruktur perlu untuk ditingkatkan agar tingkat keterisolasian 

wilayah dapat dikurangi; (2) Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas antar 

K/L sehingga banyak kegiatan belum tepat sasaran; (3) Belum terselesaikannya 

atas overlapping claim areas di beberapa segmen batas wilayah negara karena 

kendala teknis tim perundingan (perbedaan persepsi dan data dasar); (4) Adanya 

ancaman konflik dengan negara tetangga, seperti terorisme, transnational crimes, 

dan aktifitas lintas batas ilegal; (5) Belum terselesaikannya dokumen Master Plan 

Pengembangan Ekonomi sebagai guidelines untuk mendorong akselerasi 

pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan; dan (6) Belum terselesaikannya 

keseluruhan dokumen perencanaan tata ruang (RDTR) kawasan perbatasan 

negara. 

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal antara lain: (1) 

Kebijakan afirmatif dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam 

mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal yang perlu lebih 

dioptimalkan; (2) Insentif kepada sektor swasta dan pelaku usaha yang 

berinvestasi di daerah tertinggal perlu ditingkatkan; (3) Ketersediaan sarana dan 

prasarana publik dasar di daerah tertinggal yang masih perlu untuk ditingkatkan; 

(4) Masih rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat di 

daerah tertinggal; (5) Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat 

pertumbuhan wilayah yang sangat perlu untuk ditingkatkan; dan (6) Belum 

optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan 

perekonomian di daerah tertinggal. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Terdapat sejumlah arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan 

perbatasan. 

Pertama, meningkatkan sarana dan prasarana, dengan strategi: (1) Pembangunan 

jalan, (2) Pembangunan dermaga, (3) Pembangunan pelabuhan dan fasilitasnya, 

(4) Pembangunan dan peningaktan bandara, (5) Pengadaan kapal barang dan 

kapal penumpang, (6) Pembangunan BTS, (7) Penyediaan akses internet, (8) 

Pembangunan sarpras pemerintahan. 

Kedua, pemenuhan pelayanan dasar, dengan strategi: (1) Pembangunan sarana 

air bersih, (2) Pembangunan PLTS terpusat, (3) Pembangunan/rehabilitasi ruang 

kelas, (4) Pembangunan asrama siswa dan guru, (5) Distribusi nusantara sehat. 

Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dengan strategi: (1) 

Penempatan sarjana mengajar di daerah 3T, (2) Penempatan guru garis depan, (3) 

Penyediaan tunjangan khusus guru, (4) Bimbingan teknis pengelola kawasan 

perbatasan negara, (5) Pelaksanaan kompetensi fungsional dan teknis dari daerah 

tertinggal. 

Keempat, pengembangan ekonomi lokal, dengan strategi: (1) Pembangunan 

pasar, (2) Pembangunan gudang pangan lokal, (3) Pengembangan sentra 

kelautan perikanan terpadu (SKPT), (4)  Penyediaan infrastruktur kelautan dan 

perikanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), (5) Pembangunan embung dan 

bangunan air. 

Kelima, pengelolaan PLBN, kedaulatan dan lintas batas, dengan strategi: (1) 

Pembangunan infrastruktur perumahan, (2) Pra IRM patok pilar batas negara 

darat, (3) Pembangunan pos pamtas dan keamanan, (4) Pengawasan dan 

pelayanan karantina, (5) Peningkatan kualitas pelayanan, (6) Pengawasan teknis 

pengendalian pemanfaatan ruang, (7) Identifikasi pilar titik referensi batas negara, 

(8) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang kawasan perbatasan, (9) 

Pemantauan dan evaluasi RTR KSN perbatasan negara. 

Keenam, penguatan reguluasi pengelolaan kawasan perbatasan, dengan strategi: 

(1) Penyusunan peta dasar, peta RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), dan dokumen 

RDTR, (2) Penyediaan tanda batas negara, (3) Akuisisi data batas negara, (4) Data 

informasi geospasial untuk perundingan batas darat dan laut. 
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BAB 7  
PENGELOLAAN KELAUTAN, SUMBER DAYA ALAM,  

DAN LINGKUNGAN HIDUP 

Dalam mendukung peningkatan daya saing perekonomian, pengelolaan sektor 

kelautan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup memiliki peran yang penting.  

Bidang sumber daya mineral dan pertambangan menunjukkan adanya 

keberhasilan pemanfaatan energi dalam negeri. Sementara itu, dalam 

pengelolaan kelautan, upaya pemerintah dalam memberantas illegal, unreported, 

and unregulated (IUU) fishing dan melakukan konservasi  telah menunjukkan hasil 

yang positif. Dalam  bidang kehutanan dan sumber daya air, pengendalian laju 

deforestasi dan upaya pemulihan daerah aliran sungai (DAS) telah dilakukan. 

Keberhasilan tersebut juga diikuti dengan kualitas lingkungan hidup yang 

semakin membaik seiring dengan adanya komitmen pemerintah dalam 

menangani perubahan iklim dan bencana. 

 

 Sumber Daya Mineral dan Pertambangan  

 Capaian Utama Pembangunan 

Ketersediaan energi primer diperkuat melalui optimalisasi lifting minyak dan gas 

bumi serta pengutamaan produksi batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam 

negeri yang ditandai dengan kenaikan domestic market obligation (DMO). Pada 

tahun 2017 realisasi lifting minyak bumi mencapai 804 ribu barrel oil per day 

(BOPD) atau 98,65 persen dari target lifting minyak bumi sebesar 815 ribu BOPD. 

Sementara realisasi lifting gas bumi pada tahun 2017 mencapai 1.140 ribu barrel 

oil equivalent per day (BOEPD) atau 99,13 persen dari target lifting gas bumi 1.150 

ribu BOEPD (Tabel 7.1).  

Produksi batubara ditandai dengan kenaikan produksi dari 456 juta ton di tahun 

2016 menjadi 461 juta ton di tahun 2017. Realisasi produksi batubara pada tahun 

2017 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 413 juta ton. Keberhasilan 

pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri ditunjukkan dengan peningkatan 

DMO gas bumi dan batubara. Adapun alokasi pemanfaatan gas bumi dalam 

negeri tahun 2017 mencapai 59 persen. Alokasi tersebut meningkat dari tahun 

sebelumnya yang mencapai 58 persen. Sementara alokasi pemanfaatan batubara 

dalam negeri pada tahun 2017 mencapai 21 persen. Alokasi tersebut mengalami 

kenaikan dari tahun 2016 yang mencapai 20 persen. Selain itu, pada tahun 2017 
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DAN LINGKUNGAN HIDUP 
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telah dibangun jaringan gas untuk rumah tangga secara akumulasi sebanyak 

373.190 sambungan rumah (SR), atau bertambah sebanyak 53.676 SR dari 

realisasi tahun 2016 yang mencapai 319.514 SR (Tabel 7.1). 

 

Sasaran Utama Sumber Daya Mineral dan Pertambangan  

Tahun 2014 — 2018 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018** 

Lifting Minyak Bumi Ribu BOPD 794 779 829 804 771 

Lifting Gas Bumi Ribu BOEPD 1.216 1.190 1.188 1.140 1.152 

DMO Gas Bumi Persen 54 55 58 59 59,73 

Produksi Batubara Juta Ton 458 461 456 461 163,44 

DMO Batubara Persen 24 18 20 21 11,02 

Jaringan Gas Kota* Sambungan 

Rumah (SR) 

200.000 220.363 319.514 373.190 N/A 

Pembangunan FSRU Unit 2 1 2 0 N/A 

Jaringan Pipa Gas* Km 7.989 9.169 10.187 10.671 10.826,60 

Pembangunan 

SPBG* 

Unit 26 44 46 46 N/A 

Pembangunan 

Kilang Minyak Bumi 

Unit 0 0 0 0 1 Unit Refinery 

Development 

Master Plan 

(RDMP) siap 

ground 

breaking 

Sumber: Kementerian ESDM, (2018) 

Catatan: *) Kumulatif, **) Realisasi Triwulan II (Juni) 

Sampai dengan bulan Juni 2018, bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga telah 

berhasil menurunkan harga premium dan solar di 64 titik di daerah 4T (Terpencil, 

tertinggal, terdepan dan terluar) yang lebih mahal dibandingkan dengan 

perkotaan. Sebagai contoh Harga BBM di Kabupaten Puncak Provinsi Papua yang 

sebelumnya mencapai Rp50.000-Rp100.000, berhasil diturunkan menjadi sama 

dengan di daerah-daerah lain yaitu Rp6.450 per liter untuk premium dan Rp5.150 

per liter untuk solar.  

Dalam rangka mengurangi penggunaan energi fosil dan sesuai amanat PP 

No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran energi baru 

terbarukan pada tahun 2025 adalah 23 persen. Untuk itu, Pemerintah terus 

mendorong dan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan. 

Peningkatan nilai tambah sumber daya alam menjadi salah satu prioritas 

pembangunan. Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha pertambangan 

untuk dapat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral melalui 

Permen ESDM No.5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui 



PENGELOLAAN KELAUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP 7-3 

 

Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, yang kemudian direvisi 

melalui Permen ESDM No.28/2017. Pembangunan fasilitas pengolahan dan 

pemurnian mineral telah dibangun sebanyak 5 unit (2015), 2 unit (2016), dan 4 

unit (2017). Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian ini akan 

memberikan multiplier effects atau dampak positif yang besar bagi pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan tumbuhnya lapangan 

pekerjaan baru, serta munculnya industri-industri terkait. 

Pada sektor ESDM sepanjang tahun 2018 telah dikurangi sebanyak 186 

perizinan/regulasi. Jumlah penyederhanaan regulasi (deregulasi) ini merupakan 

yang terbanyak dibandingkan sektor-sektor lainnya. Harapannya adalah dengan 

dilakukannya penyederhanaan perizinan akan meningkatkan iklim investasi dan 

mempermudah iklim usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan penciptaan lapangan kerja. 

 Permasalahan dan Kendala 

Dalam pelaksanaan pembangunan di sektor sumber daya energi, mineral dan 

pertambangan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan kendala yang harus 

dihadapi antara lain: (1) Adanya faktor utama yang memengaruhi Program BBM 

Satu Harga adalah kondisi medan yang berat terutama di wilayah 4T yang 

memerlukan akses jalan yang memadai, serta hambatan perubahan cuaca secara 

cepat dan jarak tempuh yang sangat jauh yang harus dilalui; (2) Harga energi 

terbarukan dianggap masih tergolong mahal bila dibandingkan dengan energi 

konvensional. Selain itu, alih teknologi dan peralatan perlu ditingkatkan agar tidak 

bergantung oleh teknologi negara lain dalam pengelolaan energi terbarukan; (3) 

Penyerapan batubara oleh PT. PLN perlu dioptimalkan dikarenakan beberapa 

PLTU masih belum beroperasi. Selain itu, harga batubara internasional yang 

meningkat drastis dalam dua tahun terakhir ini berpotensi untuk meningkatkan 

Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) listrik. Pada akhirnya tarif listrik berpotensi 

meningkat, yang akan memengaruhi daya beli masyarakat; dan (4) Pembangunan 

fasilitas pengolahan dan pemurnian khusus mineral logam membutuhkan 

pasokan listrik yang cukup besar sehingga diperlukan juga pembangunan 

pembangkit listrik yang khusus memasok listrik untuk smelter logam. Secara 

keseluruhan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral logam 

merupakan industri padat modal yang memerlukan investasi besar karena 

menggunakan teknologi tinggi dan lahan industri yang terintegrasi dengan 

pelabuhan dan lain-lain. Dengan demikian, investor harus memiliki perencanaan 

yang matang dan kemampuan finansial yang memadai.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan sektor sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan untuk 

mewujudkan ketahanan energi, adalah: (1) Menerbitkan Permen ESDM 

No.36/2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar 

Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara 

Nasional untuk mewujudkan Program BBM Satu Harga. Selain itu, terus 
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mendorong badan usaha untuk membangun lembaga penyalur BBM semacam 

SPBU mini di 160 titik pada 2017-2019; (2) Menyempurnakan skema dan regulasi 

pembiayaan untuk pengembangan energi terbarukan; (3) Mengeluarkan 

kebijakan DMO batubara melalui Kepmen ESDM No.23/2018 tentang Penetapan 

Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 

2018. Selain itu, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pembatasan harga jual 

batubara untuk pembangkit listrik agar BPP Listrik tidak semakin tinggi, dan tarif 

listrik dapat terjaga untuk mempertahankan daya beli masyarakat; dan (4) 

Mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dengan 

menerbitkan kebijakan dengan membatasi ekspor mineral dan mewajibkan 

pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian secara bertahap. Pemerintah 

akan memberikan rekomendasi ekspor kepada perusahaan pertambangan 

apabila progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian telah sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

 

 Kelautan  

 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kelautan dan kemaritiman dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan 

dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, melakukan 

pemberantasan IUU fishing, serta mengembangkan ekonomi maritim dan 

kelautan. 

Dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim telah dilakukan upaya 

penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB. Proses 

pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB didahului oleh beberapa tahapan 

yang meliputi identifikasi, validasi, dan verifikasi pulau. Sampai dengan tahun 

2014 telah dilakukan penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil 

sebanyak 13.466 pulau di PBB. Selanjutnya pada tahun 2016 telah dilakukan 

identifikasi dan validasi masing-masing sebanyak 849 pulau dan 749 pulau. Pada 

tahun 2017, telah dilakukan proses identifikasi dan validasi masing-masing 

sebanyak 1.308 pulau dan 1.071 pulau. Dengan demikian sampai dengan akhir 

tahun 2017, telah dilakukan pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 

sebanyak 16.149 pulau.  

Dalam rangka pemberantasan IUU fishing, beberapa langkah yang telah dilakukan 

antara lain: (1) Operasi mandiri dan terpadu antarinstansi dalam rangka 

pengawasan sumber daya kelautan berkala setiap tahun; (2) Penangkapan 530 

unit kapal perikanan ilegal pada kurun waktu 2014-2018 triwulan I dan 

penindakan pelanggaran; dan (3) Pemulangan nelayan Indonesia dari luar negeri 

sebanyak 532 orang pada kurun waktu 2014-2018 triwulan I.  

Selanjutnya pada tahun 2016, ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap 

peraturan/perundang-undangan yang berlaku telah mencapai 79,85 persen dan 

pada tahun 2017, ketaatan pelaku usaha perikanan meningkat mencapai 93,57 

persen, atau melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebesar 
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76,00 persen. Pada semester I tahun 2018, ketaatan pelaku usaha perikanan terus 

terjaga dan mencapai 90,09 persen (Gambar 7.1). 

Gambar 7.1 

Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan (persen)  

Tahun 2014 — 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018 

Catatan : *) Angka Capaian Sementara; **) Capaian Semester I 2018 

Adanya peningkatan pemahaman dan kepedulian pemerintah pusat dan daerah 

terkait pentingnya kawasan konservasi perairan demi terwujudnya kelestarian 

sumber daya ikan sangat berperan dalam mencapai target tersebut di atas. 

Beberapa hal yang telah dilakukan pada tahun 2017 dalam upaya untuk menjaga 

kelestarian ekosistem pesisir dan pengelolaan kelautan antara lain: (1) Rehabilitasi 

pesisir meliputi: penanaman mangrove, penanaman vegetasi pantai, sabuk pantai 

3,72 km, dan rekayasa hybrid 9,89 km; (2) Penyelamatan dan pelepasan penyu, 

serta penebaran benih ikan lokal; serta (3) Pengaturan jumlah keramba jaring 

apung (KJA) di perairan umum daratan (PUD). Selain itu, pada tahun 2018 sudah 

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (RZWP3K) di delapan provinsi. 

Dalam rangka pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, diantaranya telah 

dilakukan upaya pengembangan 22 unit pelabuhan perikanan Pusat (UPT Pusat) 

serta pengelolaan konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut. Pada tahun 2016 

dan 2017 luasan kawasan konservasi perairan masing-masing seluas 18,60 juta ha 

dan 19,14 juta ha. Pada semester I tahun 2018, luas kawasan konservasi telah 

mencapai 19,72 juta ha. Pada akhir RPJMN 2015-2019, luasan kawasan konservasi 

diharapkan dapat mencapai target seluas 20,00 juta ha (Gambar 7.2).  

 

 

5
2

,0
0 8

3
,0

0

7
9

,8
5

9
3

,5
7

9
0

,0
9

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2014 2015 2016 2017*) 2018**)



7-6 PENGELOLAAN KELAUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

Gambar 7.2 

Luas Kawasan Konservasi (juta hektar)  

Tahun 2014 — 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018 

Catatan : *) Angka Capaian Sementara; **) Capaian Semester I 2018 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan kemaritiman 

antara lain: (1) IUU fishing dan destructive fishing masih menjadi ancaman dalam 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan (2) 

Perlunya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, baik melalui peningkatan 

sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana kawasan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mendukung 

pembangunan kelautan dan kemaritiman, diantaranya adalah: (1) Meningkatkan 

penanganan/ pemberantasan IUU fishing melalui penguatan koordinasi (operasi 

terpadu) antarinstansi, penguatan sarana prasarana pengawasan, penataan 

perijinan, dan pemantapan regulasi; (2)  Meningkatkan ketaatan pelaku usaha 

perikanan melalui: (a) Perpres No.43/2016 tentang Persetujuan tentang 

Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas 

Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur; (b) Perpres 

No.44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; (c) Keppres 

No.115/2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas  Pemberantasan Penangkapan 

Ikan Secara Ilegal; dan (3) Meningkatkan  dan  mempertahankan  kualitas,  daya  

dukung, dan kelestarian fungsi lingkungan laut melalui peningkatan pengelolaan 

kawasan konservasi, penanaman vegetasi  pantai,  pengembangan  sabuk  pantai,  

serta  pengurangan pencemaran wilayah pesisir dan laut. 
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 Kehutanan dan Sumber Daya Air  

 Capaian Utama Pembangunan 

Hutan Indonesia seluas 120,60 juta ha atau 63 persen dari luas daratan Indonesia 

memiliki fungsi ekonomi sebagai penggerak sektor riil dalam bentuk penyediaan 

bahan baku berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta fungsi 

penyangga kehidupan termasuk habitat bagi beragam hayati, dan pendukung 

keseimbangan lingkungan.  

Sebagai fungsi ekonomi, produksi kayu bulat tahun 2017 tercatat sebanyak 40,01 

juta m3, tumbuh sebesar 4,41 persen dari tahun sebelumnya. Produksi hasil hutan 

bukan kayu juga mengalami peningkatan, pada tahun 2017 tercatat mencapai 

316,95 ribu ton, meningkat dibandingkan produksi pada tahun 2016 sebesar 

301,15 ribu ton (Gambar 7.3). 

Gambar 7.3 

Produksi Kayu Bulat dan Hasil Hutan Bukan Kayu  

Tahun 2014 — 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018 

Nilai ekspor hasil hutan yang terdiri dari ekspor kayu olahan, tumbuhan, dan 

satwa liar juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka nilai ekspor kayu 

olahan tahun 2017 sebesar USD10,98 miliar, meningkat 18,45 persen dari tahun 

2016 yaitu sebesar USD9,27 miliar. Sedangkan nilai ekspor kayu olahan Tahun 

2015 sebesar USD9,84 miliar. Sementara itu, nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar 

tahun 2017 tercatat 8,26 triliun rupiah, atau bertambah 26,30 persen dari tahun 

2016. Sumbangan dari kelompok satwa terbesar berasal dari kelas burung sebesar 

Rp1,755 triliun dengan negara tujuan Bangladesh, Oman dan Taiwan; serta reptil 

sebesar Rp1,36 triliun dengan negara tujuan di antaranya Hongkong, Jepang, dan 

China; dan ikan Rp0,33 triliun dengan negara tujuan di antaranya China, Taiwan, 

dan Jepang.   

Sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan berbagai langkah pemulihan 

kesehatan di 15 daerah aliran sungai (DAS) Prioritas, terutama untuk 5 DAS yaitu 
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DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas, 

di antaranya dilakukan dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis (RHL).  

Pencapaian peningkatan parameter kesehatan di 15 DAS prioritas sekaligus 

terjaganya keberadaan mata air ditunjukkan dengan kecenderungan yang 

semakin baik dalam hal indikator rasio debit maksimum dan debit minimum (KRA) 

di 15 DAS Prioritas (Gambar 7.4). 

Gambar 7.4 

Parameter Kesehatan di 15 DAS Prioritas Berdasarkan Nilai Koefisien Rejim  

Aliran (KRA) (Qmak/Qmin)  

Tahun 2014 — 2017 

 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018 

Peningkatan kualitas sumber daya hutan ditunjukkan juga dengan penurunan laju 

deforestasi di dalam kawasan hutan yang cukup signifikan dari 1,09 juta ha pada 

tahun 2014-2015 menjadi 0,48 juta ha pada tahun 2016-2017 (Gambar 7.5).  

Gambar 7.5 

Laju Deforestasi Indonesia  

Tahun 1990 — 2017 (dalam juta Ha)  

 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018 
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Sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan RHL keseluruhan seluas 788.583 

ha. Penanganan lahan kritis di areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) 

berorientasi pada pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pada tahun 

2018 telah dilaksanakan pengembangan HHBK seluas 1.000 ha dan pengelolaan 

hutan lindung berbasis masyarakat sebanyak 80 unit. Sementara itu, untuk 

meningkatkan dan menjaga mata air, pada tahun 2018 telah dilaksanakan RHL 

seluas 150 ha di DAS Musi, DAS Cimanuk, DAS Kapuas, dan DAS Jeneberang.  

Selain perbaikan kualitas DAS prioritas, dilakukan juga upaya penyelesaian 

permasalahan status DAS lintas negara. Hingga tahun 2018 sudah dilakukan 

penyelesaian status di 10 DAS lintas negara di perbatasan antara Republik 

Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. 

Keberhasilan pengurangan degradasi hutan ini juga didukung oleh upaya 

pengamanan setiap lokasi kawasan hutan dalam pemantauan sumber daya hutan, 

penyediaan informasi geospasial tematik dalam mendukung kebijakan satu peta 

(one map policy), dukungan penyediaan lahan untuk masyarakat dan sektor non 

kehutanan, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penurunan 

karhutla secara langsung berdampak pada tidak terjadinya polusi antar negara.  

Guna memperbaiki ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi dan akses 

kesejahteraan bagi masyarakat, dilakukan program perhutanan sosial melalui 

pemberian akses kelola kepada masyarakat setempat seluas 12,7 juta hektar. 

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pencadangan oleh pemerintah berupa Peta 

Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas ±13.462.101 hektar. Hingga saat 

ini telah didistribusikan akses sumber daya dari kawasan hutan seluas 

1.701.758,32 hektar bagi 381.026 KK yang tersebar pada setidaknya 1.187 desa 

dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dalam bentuk 

Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan 

Kehutanan, dan Hutan Adat.  

Keberhasilan program perhutanan sosial tidak terlepas dari adanya dukungan 

penyuluh kehutanan. Sampai dengan tahun 2018 terdapat 3.137 penyuluh 

kehutanan PNS, tersebar di regional Sumatera (552 penyuluh); regional 

Kalimantan (235 penyuluh); regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (1.480 

penyuluh); regional Sulawesi (447 penyuluh); regional Maluku dan Papua (155 

penyuluh); dan UPT Kementerian LHK (268 penyuluh). 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adalah: (1) Pemanfaatan 

hasil hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan kaidah kelestarian, seperti 

misalnya pemanfatan kayu yang belum sepenuhnya menggunakan kayu 

bersertifikat, serta kuota tangkap-edar tumbuhan dan satwa liar perlu sepenuhnya 

memperhatikan laju populasi di alam maupun di penangkaran; (2) Masih 

tersebarnya industri pengolahan hasil hutan bukan kayu, tidak berdasarkan 

klasterisasi; (3) Kemampuan RHL harus ditingkatkan agar lajunya lebih besar 

dibanding laju degradasi; (4) Tidak semua lahan kritis kondisinya clear and clean; 
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(5) Keterbatasan kapasitas kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dalam mengelola 

kawasan hutan; dan (6) Perlunya pemantapan kelembagaan kelompok, serta 

peningkatan akses modal dan kapasitas usaha dalam mendukung perhutanan 

sosial. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan sektor kehutanan diarahkan untuk pembangunan kehutanan yang 

berkelanjutan, melalui: (1) Peningkatan pemantauan populasi di alam untuk 

tumbuhan dan satwa liar sebagai dasar penentuan kuota tangkap, penguatan 

industri berbahan baku kayu bersertifikat, peningkatan kapasitas dan sertifikasi 

penangkar dalam pengelolaan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, 

perbaikan peredaran hasil hutan kayu, tumbuhan dan satwa liar; (2) Klasterisasi 

industri hasil hutan bukan kayu untuk mengurangi biaya tinggi dalam produksi 

hasil hutan bukan kayu; (3) Perlindungan hutan yang masih baik dari bahaya 

kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan, peningkatan partisipasi para 

pihak termasuk masyarakat dan dunia usaha dalam upaya rehabilitasi hutan dan 

lahan untuk memperkuat kemampuan rehabilitasi hutan dan lahan; (4) 

Peningkatan pemantauan sumber daya hutan dalam neraca sumber daya hutan, 

menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan melalui skema Tanah Objek 

Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial dan penegakan hukum; (5) 

Pengembangan kapasitas dan jumlah personel Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH), dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemerintah daerah dalam 

penataan personel pegawai di KPH; dan (6) Penguatan kapasitas SDM melalui 

pembinaan masyarakat desa hutan dalam pengembangan usaha dan 

pembentukan pelaku usaha baru melalui pendampingan. 

 

 Lingkungan Hidup  

 Capaian Utama Pembangunan 

Kualitas lingkungan hidup Indonesia menunjukkan hasil yang semakin baik. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia 

yang semakin meningkat.  

Pada tahun 2015, nilai indeks menunjukkan angka sebesar 68,23, pada tahun 2016 

sebesar 65,73 dan pada tahun 2017 sebesar 66,19. Angka pada tahun 2017 ini 

meningkat sebesar 0,70 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 

sebelumnya. Dari ketiga anasir pembangun IKLH yaitu indeks kualitas air, indeks 

kualitas udara dan indeks tutupan hutan, peningkatan pada periode 2016-2017 

paling tinggi ditemukan pada indeks kualitas udara (6,64 persen) dan berikutnya 

adalah indeks tutupan hutan (4,29 persen). Sedangkan indeks kualitas air 

mengalami penurunan pada periode 2016-2017 sebesar 11,97 persen (Gambar 

7.6). 
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Gambar 7.6 

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia  

Tahun 2014 — 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018 (diolah) 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia 

adalah: (1) Perlu dikendalikannya aktivitas pencemaran akibat industri, baik yang 

berhubungan dengan sungai, pencemaran di laut dan pesisir serta udara; (2) 

Perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah, termasuk 

di dalamnya adalah pengembangan teknologi pemilahan sampah dan budaya 

masyarakat untuk memilah sampah berdasarkan jenis materialnya; dan (3) 

Perlunya pengurangan aktivitas penambangan emas skala kecil yang 

menggunakan merkuri.   

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk: (1) 

Menyediakan instalasi pengelolaan air limbah bagi masyarakat yang terkena 

dampak langsung pencemaran sungai serta penegakan hukum bagi industri yang 

membuang limbah secara langsung ke sungai sebagai media pengendalian oleh 

pemerintah; (2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah 

dalam pengelolaan sampah dengan membangun rantai bisnis pengelolaan 

sampah mulai dari bank sampah, pusat daur ulang sampah dan memperkuat 

teknologi pemanfaatan sampah;  dan (3) Menyediakan fasilitas pengolahan emas 

skala kecil nonmerkuri bagi masyarakat, yang secara paralel dilakukan dengan 

memperkuat koordinasi dalam pengaturan penggunaan merkuri. 
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 Perubahan Iklim dan Bencana  

 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam upaya mengatasi pemanasan global, komitmen Pemerintah Indonesia 

termanifestasi dalam implementasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi 

Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK). Rencana aksi ini 

dilaksanakan oleh tujuh K/L dan 34 provinsi. Hingga tahun 2017, data aksi mitigasi 

yang terhimpun dalam sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) online 

RAN/RAD-GRK Kementerian PPN/Bappenas adalah sebanyak 9.884 kegiatan 

dengan potensi penurunan emisi GRK sebesar 2,73 Giga Ton CO2e. Beberapa 

capaian penurunan emisi dari pelaksanaan komitmen sukarela pra 2020 diuraikan 

pada Tabel 7.2 dan 7.3. 

 

Penurunan Emisi Nasional GRK (Ton CO2e)  

Tahun 2014 — 2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017 

Kehutanan dan Lahan 

Gambut 
15.778.414 16.911.664 N/A N/A 

Pertanian 17.430.000 17.370.000 10.250.000 N/A 

Energi dan SD Mineral 23.246.191 29.254.314 33.921.785 40.074.055 

Perhubungan 4.555.430 7.603.000 2.957.437 3.375.726 

Perindustrian 1.215.362 2.214.979 3.826.000 N/A 

PUPR 3.240.000 3.550.300 4.111.800 4.726.745 

Sumber: Sekretariat RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas, 2018 

Catatan: *) Perhitungan emisi dilakukan pada akhir tahun 

 

Penurunan Emisi Daerah GRK (Ton CO2e)  

Tahun 2014 — 2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017*) 

Kehutanan dan Lahan 

Gambut 
3,273,681 3,050,539 878,082 1,359,590 

Pertanian 4,158,747 1,483,014 339,916 796,282 

Energi dan SD Mineral 418,599 851,555 1,107,292 1,719,461 

Transportasi 2,067,653 2,511,786 2,695,357 2,862,657 

Limbah 529,589 549,243 963,931 1,037,697 

Sumber: Sekretariat RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas, 2018 

Catatan:   *) Belum semua daerah melaporkan PEP RAD-GRK Tahun 2017 

                **) Perhitungan emisi dilakukan pada akhir tahun 
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Capaian utama di bidang penanggulangan bencana, yaitu menurunnya Indeks 

Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di 136 kabupaten/kota yang merupakan pusat-

pusat pertumbuhan dari tahun 2015 hingga tahun 2017 (Gambar 7.7). 

Gambar 7.7 

Indeks Risiko Bencana  

Tahun 2015 — 2017 

 

Sumber: BNPB, 2017 

Indeks risiko bencana mengalami penurunan sebesar 16,81 persen dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2017. Penurunan indeks risiko bencana merupakan 

hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh K/L bekerjasama 

dengan pemerintah daerah, masyarakat, relawan dan pelaku usaha. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam perubahan iklim di Indonesia adalah: (1) 

Perlunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait upaya 

penurunan emisi gas rumah kaca; (2) Nilai keekonomian teknologi ramah 

lingkungan masih tinggi; (3) Urgensi perubahan iklim belum dimiliki oleh semua 

pihak; (4) Rentannya keberlanjutan ketersediaan data dan informasi penurunan 

emisi GRK; (5) Penempatan aparatur daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas; 

dan (6) Rentannya keberlanjutan pemanfaatan hasil PEP.   

Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya pengurangan resiko bencana 

di tahun 2018 adalah: (1) Perlunya peningkatan budaya sadar bencana yang 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana; 

(2) Tingginya laju pembangunan di daerah rawan bencana sehingga perlu 

ditingkatkan keamanan bangunan dari bencana; dan (3) Perlunya optimalisasi 

penyediaan prasarana dan sarana mitigasi bencana. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dalam mitigasi perubahan iklim adalah mendukung pencapaian 

target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sehingga tercapai 

keseimbangan pembangunan. RAN/RAD-GRK akan bertransformasi menjadi 

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK),  yaitu pembangunan yang 

mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut 

diarahkan untuk membuat rencana pembangunan nasional menjadi lebih 

berwawasan lingkungan atau “green growth”. Strategi yang dilakukan antara lain: 

(1) Pengembangan ekonomi yang membuka lapangan pekerjaan dari berbagai 

aksi mitigasi pada bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, 

industri, transportasi, pengelolaan limbah, serta ekosistem pesisir dan kelautan 

(blue carbon); dan (2) Peningkatan inventarisasi GRK di pusat dan daerah. Arah 

kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan 

meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi 

bencana. Strategi yang perlu dilaksanakan adalah: (1) Penguatan kapasitas 

pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana; (2) Pengembangan dan 

penguatan sistem peringatan dini bencana melalui pengembangan teknologi 

peringatan dini sederhana; dan (3) Pengembangan sistem logistik kebencanaan 

nasional yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil; (4) Penguatan 

kapasitas masyarakat, melalui integrasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana 

ke dalam program/kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan (5) Penguatan 

koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga terkait penanggulangan 

bencana.  
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BAB 6 

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN  

 

Kerangka umum pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 

dititikberatkan pada: (1) Penyediaan pelayanan dasar seperti akses terhadap 

listrik, air minum, sanitasi dan perumahan layak huni, termasuk dalam mendukung 

aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, serta meningkatkan keselamatan 

transportasi; (2) Infrastruktur mendukung sektor unggulan, melalui 

pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung, 

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, serta jaringan serat optik, untuk 

mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata; dan (3) Infrastruktur 

perkotaan seperti jaringan jalan dan infrastruktur energi perkotaan, termasuk 

pengembangan angkutan umum masal dan pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pengembangan smart city. 

 

8.1 Transportasi 

8.1.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan transportasi diprioritaskan dalam rangka mendukung Agenda 

Nawacita 3 yang difokuskan pada: (1) Penyelesaian pembangunan yang dapat 

menurunkan biaya logistik dan memiliki leverage pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi; serta (2) Memperkuat daerah untuk pengentasan daerah tertinggal, 

perbatasan, dan pulau-pulau terluar. 

 

Highlight Pencapaian Pembangunan Sektor Transportasi 

Tahun 2015-2018 

Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018* 

Subsidi angkutan barang tol laut  Rute 3 7 13 15 

Subsidi perintis laut  Rute 86 94 96 113 

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/SBNP 

(kumulatif) 

Unit 2.288 2.419 2.459 2.640 

Pembangunan bandara baru Lokasi 2 2 3 4 

On time performance Persen 78,49 82,67 80,14 87 

Subsidi kereta api perintis Lintas 3 6 6 8 

Panjang jaringan kereta api (KA) yang 

terbangun (kumulatif) 

Km'sp 101 144 369 601 
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Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018* 

Pelabuhan penyeberangan yang 

beroperasi (kumulatif) 

Lokasi 218 219 221 231 

Subsidi operasional keperintisan 

angkutan sungai dan penyeberangan 

Lintas 210 224 223 222 

Subsidi operasional keperintisan 

angkutan jalan  

Trayek 217 245 291 296 

Pembangunan jalan baru (kumulatif) Km 1.286 1.845 2.621 2.945 

Pembangunan jalan bebas hambatan 

(kumulatif yang beroperasi) 

Km 153 212 397 408 

Sumber: Kementerian Perhubungan, 2018 

Catatan: *) Perkiraan capaian sampai semester I 2018 

Dalam implementasi pengembangan infrastruktur konektivitas melalui tol laut 

yang terpadu dengan pengembangan kawasan, jumlah pelayanan trayek tol laut 

terus meningkat dari 3 rute pada tahun 2015 menjadi 13 rute pada tahun 2017 

(Gambar 8.1).  

 

Capaian 13 Trayek Tol Laut 

Tahun 2017 

 
Sumber: Kementerian Perhubungan, 2018 

Peningkatan jumlah rute tersebut telah berhasil menurunkan harga komoditas di 

wilayah Indonesia Timur. Dari segi keselamatan dan keamanan, sampai dengan 

tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan 20 kapal kenavigasian, 40 unit 

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) berupa rambu suar, dan pada tahun 2018 

direncanakan sebanyak 181 unit yang terdiri dari 89 unit rambu suar dan 92 unit 

pelampung suar (posisi Juni 2018). Kinerja transportasi udara juga menunjukkan 

peningkatan yang signifikan. Indonesia telah berhasil dalam pemenuhan aspek 

keselamatan penerbangan dan mendapatkan penghargaan dari Presiden Dewan 

International Civil Aviation Organization (ICAO) serta dicabutnya larangan 

terbang ke Eropa (EU Banned tahun 2007) pada 55 maskapai nasional pada bulan 
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Juni 2018. Pencabutan larangan tersebut telah memberikan kesempatan kembali 

bagi seluruh maskapai di Indonesia (62 maskapai) dapat terbang ke Eropa setelah 

11 tahun dilarang. Keberhasilan tersebut seiring dengan upaya pemerintah untuk 

terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan bandara di 29 

lokasi wilayah perbatasan, 48 lokasi daerah terisolasi, dan 59 lokasi daerah 

penanganan bencana, serta subsidi pelayanan angkutan udara perintis pada 180 

rute. Sementara itu dari target 15 bandara baru dalam RPJMN 2015-2019, pada 

tahun 2017 telah berhasil diselesaikan 7 bandara baru dan sisanya 8 bandara 

dalam tahap konstruksi yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2019. 

Pada subsektor transportasi darat dan perkeretaapian, berbagai upaya terus 

dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMN 2015-2019, antara 

lain pembangunan Bus Rapid Transit (BRT), rehabilitasi terminal, pembangunan 

pelabuhan penyeberangan, dan pembangunan kapal penyeberangan. Capaian 

pembangunan perkeretaapian pada tahun 2017 antara lain pembangunan jalur 

kereta api  sepanjang 224,88 km’sp untuk mendukung kegiatan logistik serta 

mengurangi beban jaringan jalan, terutama pada lintas-lintas utama seperti jalur 

KA layang Medan-Bandar Khalipah; lanjutan pembangunan jalur KA  Trans 

Sumatera (Langsa-Besitang, Besitang-Binjai, Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, 

Rantauprapat-Duri–Dumai, Muaro Kalaban-Muaro, Prabumulih-Kertapati, 

Martapura-Baturaja); lanjutan pembangunan jalur ganda Lintas Selatan Jawa; 

lanjutan pembangunan jalur KA Padang menuju Bandara Internasional 

Minangkabau (BIM); dan lanjutan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare. 

Disamping itu juga dilakukan pelayanan KA perintis pada 6 lintas, pemberian 

Public Service Obligation (PSO) untuk Kereta Ekonomi (Jarak jauh, sedang, dan 

dekat), Kereta Rel Diesel (KRD) Ekonomi dan Kereta Rel Listrik (KRL) AC 

Jabodetabek sebanyak 337 juta penumpang, serta dilakukan peningkatan 

konektivitas dan kapasitas jaringan KA commuter, antara lain KRL lintas Tanah 

Abang-Maja-Rangkasbitung; pembangunan Light Rail Transit (LRT) di wilayah 

Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) dan Sumatera Selatan; serta 

perpanjangan pelayanan KRL lintas Manggarai-Cikarang. 

Dalam upaya untuk memperkuat konektivitas jaringan jalan, dalam kurun waktu 

2015-2017 telah dibangun jalan nasional sepanjang 2.621 km dan jembatan 

mencapai 24.425 m (termasuk 14 unit jembatan gantung), serta jalan perbatasan 

telah terhubung (tembus), yakni di Kalimantan sepanjang 1.582 km, di NTT 

sepanjang 110,6 km dan di Papua sepanjang 890 km. Sedangkan jalan tol yang 

telah dibangun dan dioperasikan hingga 2017 telah mencapai 397 km. 

8.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Dalam upaya pencapaian target RPJMN 2015-2019, kinerja pelayanan serta 

kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi masih perlu ditingkatkan. Selain 

itu, keterpaduan antarsektor dan integrasi dukungan pembangunan dari berbagai 

stakeholder, masyarakat, dan dunia usaha perlu ditingkatkan. 
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Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja pelayanan dan 

kualitas infrastruktur transportasi antara lain dalam hal persiapan, baik dari aspek 

penyiapan lahan, maupun kematangan untuk penyiapan proyek. Disamping itu 

masih diperlukan peningkatan kemampuan, kapasitas penyedia jasa, penguatan 

aspek pengawasan, serta perbaikan dukungan sumber pembiayaan 

pembangunan salah satunya melalui mekanisme pembiayaan swasta. 

8.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Infrastruktur jaringan transportasi yang aman, nyaman, handal, dan terintegrasi 

merupakan salah satu indikator dari terwujudnya konektivitas transportasi yang 

baik. Untuk itu arah kebijakan yang diperlukan antara lain: (1) Peningkatan 

aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, peningkatan sumber daya 

manusia di sektor pekerjaan umum dan perhubungan, serta peningkatan 

keamanan keselamatan transportasi; (2) Integrasi berbagai subsektor transportasi 

dengan pengembangan kawasan; (3) Peningkatan angkutan massal berbasis rel 

dan intermoda yang disertai dengan peningkatan pemanfaatan teknologi; serta 

(4) Melakukan efisiensi penggunaan APBN dan mendorong optimasi 

pembangunan infrastruktur melalui keterlibatan sektor swasta serta penggunaan 

dana Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN) dalam pengadaan lahan Proyek 

Strategis Nasional (PSN).  

Upaya terobosan sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan dan kendala di 

atas antara lain melalui: (1) Melakukan penyiapan proyek-proyek strategis melalui 

Engineering Services Project serta penguatan pengawasan dan pengendalian yang 

lebih baik; (2) Menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha cara 

pendanaan Availability Payment (AP) untuk pengembangan jaringan jalan 

nasional; (3) Penajaman Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dengan model 

penugasan yang memperhatikan keterpaduan sistem jaringan jalan dan arah 

pengembangan wilayah; serta (4) Penguatan manajemen tata kelola penanganan 

jalan daerah melalui pilot program Provincial Road Improvement and 

Management (PRIM).  

 

8.2 Perumahan dan Kawasan Permukiman 

8.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

sehat, produktif, dan berdaya saing untuk memajukan Indonesia, Pemerintah 

secara konsisten terus berupaya untuk menyediakan hunian yang layak bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menurunkan angka kekurangan 

rumah (backlog). Dalam kurun waktu 2014-2017, Pemerintah telah memfasilitasi 

penyediaan hunian layak bagi MBR sebanyak 668.951 unit melalui pembangunan 

rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), Bantuan Stimulan Pembangunan Baru 

Rumah Swadaya (BSPS), rumah khusus, serta penyaluran Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga. Sementara dalam 
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peningkatan kualitas hunian dan permukimannya, Pemerintah telah menyalurkan 

bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 475.625 unit, 

serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman pada 11.934 ha dalam 

mendukung pengentasan kawasan kumuh perkotaan. 

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, 

Pemerintah telah melakukan beberapa terobosan, khususnya dalam membuka 

akses pembiayaan perumahan. Pemerintah telah menginisiasi pilot skema 

pembiayaan perumahan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI dan 

anggota Polri. Bekerja sama dengan bank penyalur gaji pegawai, ASN akan 

memperoleh kelonggaran dalam jangka waktu kredit hingga usia 75 tahun, suku 

bunga kredit rendah, uang muka yang manageable, Debt Service Ratio (DSR) 

hingga 70 persen, serta pengurangan komponen lain seperti biaya administrasi 

dan profisi karena risiko kredit untuk ASN yang rendah. Selain itu, Pemerintah 

juga menginisiasi program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan 

(BP2BT) untuk menyasar MBR dari sektor informal dengan besaran subsidi yang 

bersifat regresif seiring bertambahnya penghasilan. Di sisi lain, Pemerintah 

semakin memantapkan sinergi dan harmonisasi antarprogram dalam 

penanganan kawasan permukiman kumuh, salah satunya melalui sinergi Dana 

Alokasi Khusus (DAK) perumahan pada lokasi penanganan permukiman kumuh. 

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus 

ditingkatkan pemenuhannya. Capaian akses air minum tahun 2017 adalah sebesar 

72,04 persen atau sudah dapat melayani 186 juta jiwa penduduk, meningkat 3,93 

persen dari tahun 2014. Untuk sanitasi (air limbah), tahun 2017 akses sanitasi 

mencapai 76,91 persen (akses layak 67,54 persen dan akses dasar 9,37 persen), 

meningkat 7,49 persen dari tahun 2014. Capaian ini menunjukkan bahwa 

Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pemenuhan layanan dasar ini 

(Tabel 8.2). 

Untuk mendukung pelayanan dan percepatan pemenuhan akses air minum dan 

sanitasi, khususnya di perdesaan, Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air 

Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS) menginisiasi adanya kolaborasi antarprogram 

dan pendanaan. Salah satu kolaborasi program tersebut diinisiasi melalui 

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). 

Kolaborasi ini dilakukan dalam bentuk sinergi program dan pendanaan seperti 

antara Pamsimas dengan lembaga keuangan mikro dan lembaga pengelola zakat, 

infaq, dan sedekah. Hal ini didasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mengenai Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf bahwa dana 

tersebut dapat diperuntukkan bagi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.  

Selain itu, Pemerintah bersama dengan mitra pembangunan, mendukung 

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Strategi Sanitasi Sekolah (SSS). Dengan 

SSS, Pemerintah Daerah akan memiliki strategi yang jelas dan platform bersama 

dalam menyinergikan dukungan internal dan eksternal dalam peningkatan 

kualitas sanitasi di sekolah, baik secara fisik maupun nonfisik. Kolaborasi ini 

ditujukan agar penyediaan air minum dan sanitasi di perdesaan dapat dilakukan 
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oleh berbagai program secara berkesinambungan dan untuk menjamin 

keberlanjutan akses air minum dan sanitasi. 

 

Pencapaian Utama Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

Perumahan1 

Fasilitasi penyediaan hunian layak Unit 81.110 *) 127.607 184.849 275.385 

Fasilitasi peningkatan kualitas rumah 

tidak layak huni 
Unit 153.622 61.489 104.016 156.498 

Penanganan kawasan permukiman 

kumuh perkotaan 
Ha 369 *) 3.140 2.463 5.962 

Fasilitasi penyediaan hunian layak Unit 81.110 *) 127.607 198.001 235.996 

Air Minum dan Sanitasi2 

Akses Air Minum Layak Persen 68,11 70,97 71,14 72,04 

Akses Sanitasi  Persen 69,42 73,68 76,37 76,91 

- Akses Layak  61,06 62,14 67,20 67,54 

- Akses Dasar  8,34 11,54 9,17 9,37 

Sumber: 1) Kementerian PU-PR (data tahunan), 2) BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (data kumulatif) 

Catatan: *) Capaian Kementerian Perumahan Rakyat 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan hunian yang layak, 

termasuk pembangunan air minum dan sanitasi ini berkontribusi pada 

peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, yang akan mendorong 

produktivitas bangsa.  

8.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Secara umum, diperlukan peningkatan pembiayaan pembangunan perumahan 

dan permukiman guna pencapaian target RPJMN 2015-2019. Selain itu, 

pengintegrasian dukungan pembangunan dari berbagai sektor, masyarakat, 

dunia usaha, dan lembaga keuangan perlu ditingkatkan. 

Terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu: (1) Implementasi 

program perumahan dan kawasan permukiman dapat meningkatkan akses 

masyarakat terhadap perumahan layak dapat lebih optimal; (2) Mekanisme 

subsidi perumahan perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh segmen 

masyarakat; (3) Pengadaan lahan perumahan khusus untuk MBR di perkotaan 

dalam rencana tata ruang perlu ditingkatkan; serta (4) Masih perlu dilakukan 

penanganan permukiman kumuh secara integratif dan secara komprehensif pada 

skala kota. 
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Sementara itu, pembangunan air minum dihadapkan pada beberapa 

permasalahan krusial, yaitu: (1) Perlu peningkatan jaminan ketersediaan air baku 

di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini penyedia jasa layanan air minum dan 

masyarakat khususnya perkotaan masih bergantung terhadap pemanfaataan air 

tanah; (2) Tata kelola air minum diharapkan dapat lebih optimal antara lain 

perbaikan pada jaringan perpipaan yang ada, masih diperlukan pemanfaatan 

terhadap kapasitas yang belum termanfaatkan (idle capacity), serta penentuan 

tarif air yang lebih kompetitif; (3) Diperlukan peningkatan tingkat partisipasi 

masyarakat untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air minum berbasis 

masyarakat melalui peningkatan kesiapan tata kelola kelembagaan tingkat 

masyarakat; (4) Perlunya efisiensi mekanisme pengelolaan aset sarana dan 

prasarana air minum; dan (5) Perlu integrasi perencanaan sektor air minum 

dengan perencanaan air baku, sanitasi, dan upaya perlindungan sumber air 

lainnya. 

Pembangunan sanitasi masih memiliki banyak tantangan dan permasalahan 

dalam pembangunannya, yaitu: (1) Masih diperlukan peningkatan pengetahuan 

dan kepedulian mengenai pentingnya mengelola air limbah domestik dan 

sampah dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah dan pemerintah 

daerah; (2) Perlu adanya mandat yang kuat untuk peningkatan infrastruktur 

sanitasi serta pengelolaan sanitasi yang menyeluruh; dan (3) Efisiensi manajemen 

infrastruktur perlu dibangun sehingga tingkat keberlanjutan infrastruktur tinggi.  

8.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan MBR serta 

menyelesaikan kendala yang ada, maka pembangunan diarahkan pada: (1) 

Penciptaan iklim kondusif penyediaan rumah MBR untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi bisnis proses penyediaan perumahan terutama di bidang 

perizinan dan administrasi pertanahan; (2) Penyediaan dan peningkatan kualitas 

perumahan MBR untuk memperoleh hunian layak melalui penyediaan rusunawa, 

rumah khusus, prasarana sarana utilitas, dan bantuan stimulan perumahan 

swadaya; (3) Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan MBR dalam rangka 

meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah; serta (4) 

Pengentasan permukiman kumuh melalui penyusunan perencanaan dan 

penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang terintegrasi pada kawasan-

kawasan yang mengalami penurunan kualitas di perkotaan dengan melibatkan 

peran serta masyarakat. 

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019, arah kebijakan dan strategi pembangunan air 

minum yang perlu ditempuh adalah: (1) Menjamin ketersediaan air baku dengan 

lebih memprioritaskan pemanfaatan sumber air permukaan; (2) Meningkatkan 

kelestarian daerah tangkapan air melalui pembangunan bendungan, embung, 

waduk, dan perluasan daerah resapan air. Untuk daerah kepulauan dan rawan air 

perlu dikembangkan teknologi tepat guna seperti pemanfaatan reverse osmosis, 

Penampungan Air Hujan (PAH); (3) Menjamin penyediaan air minum yang aman 

dan berkelanjutan melalui inisiatif Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) mulai 
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dari sumber, operator (PDAM dan sarana komunal) sampai tingkat rumah tangga; 

(4) Meningkatkan modernisasi tata kelola PDAM melalui pengembangan inisiatif 

pendanaan berbasis kinerja di PDAM dan pemerintah daerah; dan (5) 

Meningkatkan keterpaduan program, kegiatan, dan pendanaan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa (mengoptimalkan dana desa), 

dan lainnya. 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi antara lain: (1) Peningkatan 

kualitas perencanaan sektor sanitasi terhadap rencana pembangunan nasional 

dan daerah serta peningkatan peran masyarakat; (2) Mendorong keberpihakan 

Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sanitasi melalui advokasi kepada 

pemerintahan daerah (termasuk legislatif) dengan mengoptimalkan kemitraan 

dalam Aliansi Kota/Kabupaten Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan koordinasi dengan 

K/L terkait; (3) Implementasi pembangunan sanitasi berdasarkan perencanaan 

yang telah disusun dan dengan memperhatikan seluruh komponen sistem 

sanitasi; dan (4) Penataan regulasi dan kelembagaan untuk meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan pembangunan sanitasi baik di pusat maupun di daerah. 

 

8.3 Penyediaan dan Pengelolaan Air  

8.3.1 Penyediaan Air Baku 

a. Capaian Utama Pembangunan 

Pemenuhan kebutuhan air baik untuk rumah tangga, perkotaan, maupun industri 

merupakan arah kebijakan pembangunan ketahanan air. Pemerintah telah 

melaksanakan kegiatan pembangunan sarana air baku dengan kapasitas 10,49 

m3/detik pada tahun 2016 dan 2017. Pembangunan sarana air baku pada tahun 

2018 ini ditargetkan sebesar 4,78 m3/detik. Dalam periode 2015-2019, ditargetkan  

peningkatan kapasitas sarana dan prasarana air baku sebesar 67,16 m3/detik, 

sehingga total kapasitas air baku tahun 2019 dapat mencapai 118,60 m3/detik.  

 

Capaian Strategis Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku  

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

Peningkatan debit layanan sarana dan 

prasarana penyediaan air baku 

m3/dtk 8,2 6,97 6,15 4,34 

Pengembalian fungsi dan debit layanan 

sarana dan prasarana penyediaan air baku 

seperti semula 

m3/dtk 5,54 7,97 0,92 0,70 

Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana 

dan prasarana penyediaan air baku 

m3/dtk 47,47 34,90 60,92 87,66 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018 
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b. Permasalahan dan Kendala 

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian mengakibatkan tingginya 

kebutuhan air sehingga diperlukan efisiensi pemanfaatan air dan peningkatan 

kesadaran masyarakat terhadap budaya hemat air. Di samping itu, konservasi 

daerah tangkapan air perlu ditingkatkan agar sumber  air  baku dapat terjaga. Di 

sisi yang lain, akibat terjadinya pencemaran dari limbah rumah tangga dan 

industri di kawasan perkotaan serta praktik peternakan, dan pertanian yang tidak 

ramah lingkungan, menyebabkan kondisi kualitas air terus menurun. 

Kebutuhan air baku yang besar memberikan dampak pada pengambilan air tanah 

yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan masalah lingkungan seperti penurunan 

muka tanah, intrusi air laut, dan penurunan kapasitas air tanah yang 

pembentukannya memerlukan proses yang cukup lama. Masalah ini terutama 

terjadi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan kota besar 

lainnya. 

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan saluran pembawa air baku diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan industri dan kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan difokuskan 

pada wilayah yang menjadi prioritas nasional seperti kawasan industri, kawasan 

ekonomi khusus, dan kawasan pariwisata. Di samping itu, kebutuhan masyarakat 

di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan 

terdepan, kawasan terpencil, serta daerah perbatasan juga tetap dipenuhi. 

Untuk memenuhi kebutuhan air baku secara efektif dan efisien, diterapkan sistem 

pengelolaan air secara regional (mencakup lebih dari satu kabupaten/kota) serta 

memenuhi kebutuhan wilayah defisit air melalui interbasin transfer. Untuk daerah 

yang belum dapat terlayani sepenuhnya melalui sumber air permukaan, 

diarahkan penggunaan yang seimbang dan berkelanjutan antara air permukaan 

dan air tanah sesuai ketersediaan sumber air lokal. Pengendalian terhadap 

pemanfaatan air tanah juga terus dilakukan dan disertai dengan penegakan 

hukum. 

Pengelolaan kebutuhan air secara efektif juga diterapkan dengan mendorong 

perilaku masyarakat yang hemat air dan skema pemanfaatan air secara efisien, 

melalui penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle serta penerapan teknologi 

penyimpanan air dan pemanenan air hujan. 

8.3.2 Pembangunan Waduk 

a. Capaian Utama Pembangunan 

Salah satu indikator pendukung ketahanan air adalah peningkatan kapasitas air. 

Waduk merupakan salah satu jenis infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas air 

baku nasional dan ketersediaan air irigasi. 

Dalam rangka mewujudkan ketahanan air di Indonesia, Pemerintah menargetkan 

pembangunan 65 waduk dalam periode 2015-2019. Hingga tahun 2017 telah 

diselesaikan pembangunan 9 waduk dan 36 waduk dalam tahap pelaksanaan 
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konstruksi. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 48 kegiatan pembangunan 

waduk dengan 14 diantaranya merupakan waduk baru dan ditargetkan 9 waduk 

selesai dibangun. 

 

Capaian Strategis Kegiatan Pembangunan Waduk 

Tahun 2014-2017 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 

Jumlah waduk yang dibangun buah 21 29 32 36 

- Jumlah waduk dalam tahap pelaksanaan buah 16 16 24 30 

- Jumlah waduk baru dibangun buah 5 13 8 6 

- Jumlah waduk yang selesai dibangun buah 3 5 2 2 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018 

b. Permasalahan dan Kendala 

Selain masalah teknis, masalah-masalah sosial dan lingkungan dihadapi sejak 

tahap perizinan, pengadaan tanah, pemindahan penduduk, hingga tahap 

konstruksi dan pengoperasian waduk. Kendala pembangunan waduk  berakibat 

kepada tertundanya manfaat yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Selain itu perlu diperhatikan pula kapasitas tampung waduk yang berkurang 

akibat tingginya laju sedimentasi yang masuk ke daerah tampungan karena 

degradasi di daerah hulu. 

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mewujudkan capaian RPJMN 2015-2019, yaitu pembangunan 65 waduk, 

perlu didorong kerja sama aktif secara terintegrasi antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat serta sistem data dan informasi terkait kemajuan pembangunan 

waduk secara terstruktur dan terhubung antarlembaga terkait sehingga dapat 

meminimalisasi kesalahan teknis akibat beragamnya perbedaan data. Selain itu, 

kapasitas Unit Pengelola Bendungan perlu didorong dalam rangka peningkatan 

keamanan bendungan dan optimalisasi pola operasi bendungan. 

8.3.3 Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi 

a. Capaian Utama Pembangunan 

Salah satu upaya mewujudkan kedaulatan pangan yaitu melalui pengembangan 

dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan tambak. Pengembangan dan 

pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan tambak dilakukan antara lain melalui: (1) 

Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan 

ketersediaan air dan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun 

kultural; serta (2) Membangun daerah irigasi baru seluas satu juta hektar dan 

rehabilitasi daerah irigasi seluas tiga juta hektar.  
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Dalam periode 2015-2017, pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, rawa dan 

tambak yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah adalah seluas 632.098 hektar 

dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan tambak telah dilaksanakan seluas 

2.255.649 hektar. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, rawa dan tambak 

pada tahun 2018 ditargetkan seluas 217.418 hektar dan rehabilitasi jaringan 

irigasi, rawa dan tambak seluas 294.797 hektar. 

Pada tahun 2015, ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk sebesar 11 

persen dan terus mengalami peningkatan, yaitu 12 persen di 2017 dan menjadi 

12,5 persen di tahun 2018. 

b. Permasalahan dan Kendala 

Dalam mencapai target RPJMN 2015-2019, masih terdapat beberapa kendala 

untuk mewujudkan target pengembangan jaringan irigasi. Saat ini sinkronisasi 

antarpembangunan jaringan irigasi dan cetak sawah yang dilakukan di lapangan 

perlu ditingkatkan agar outcome untuk mewujudkan ketahanan pangan dan 

keterpaduan pengelolaan irigasi antarinstansi dalam satu daerah irigasi terlaksana 

dengan optimal. 

Selain itu, pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam satu 

daerah irigasi perlu dioptimalkan agar dalam pengelolaan irigasi menjadi lebih 

baik dan efisien sehingga mampu menghasilkan produksi beras secara optimal. 

Dari segi infrastruktur, ditemukan infrastruktur irigasi yang mengalami degradasi 

yang mengakibatkan inefisiensi layanan infrastruktur irigasi.  

c. Arah Kebijakan dan Strategi 

Pengembangan dan pengelolaan irigasi terpadu diarahkan untuk meningkatkan 

produksi pangan secara optimal dan pada akhirnya akan mewujudkan ketahanan 

pangan Indonesia. Untuk itu, diperlukan peningkatan kinerja Pengelolaan Aset 

Irigasi (PAI) dan penerapan modernisasi irigasi secara partisipatif untuk 

mengantisipasi meningkatnya umur teknis sejumlah sistem irigasi. Kebijakan lain 

yang perlu dilakukan adalah mendorong dibentuknya unit pengelola daerah 

irigasi hingga dalam cakupan daerah irigasi. 

Sinkronisasi dalam keterpaduan pengelolaan irigasi juga perlu ditingkatkan 

dengan mengatur mekanisme pelimpahan kewenangan pengelolaan irigasi 

secara terstruktur dan terinci. Selain itu, prinsip role sharing antar dan lintas 

kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, termasuk peran serta masyarakat dan 

dunia usaha perlu terus disempurnakan. 

 

8.4 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 

8.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Sebagai upaya mengantisipasi keterbatasan APBN dalam mendukung kebijakan 

percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur, pemerintah mulai 

menerapkan kebijakan baru dengan mengutamakan penggunaan skema 

Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) serta Kerjasama 
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Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Perubahan kebijakan tersebut 

menempatkan APBN/APBD sebagai pilihan sumber daya terakhir untuk 

membiayai proyek-proyek infrastruktur.  

Sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat pelaksanaan proyek KPBU di 

Indonesia, telah dibentuk Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia pada awal 

tahun 2017. Keanggotaan Kantor Bersama KPBU terdiri dari enam kementerian 

(Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah [LKPP], Badan Koordinasi Penanaman Modal 

[BKPM], Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian) dan satu BUMN (PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia [PII]). 

Fungsi utama dari Kantor Bersama KPBU adalah: (1) Mewujudkan pelaksanaan 

skema KPBU di Indonesia yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap 

konstruksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; serta (2) 

Memberikan fasilitasi, koordinasi, dan capacity building untuk mempercepat 

proses pelaksanaan proyek KPBU.  

 

Capaian Pengembangan SDM Pada Proyek KPBU 

Tahun 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: *Jumlah pelaksanaan capacity building pada tahun 2018 hanya dihitung dari Januari – Juni 

2018 

Fasilitasi capacity building dari Kantor Bersama KPBU bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam 

menyiapkan dan menyeleksi usulan proyek infrastruktur yang menggunakan 

skema KPBU. Saat ini, kegiatan capacity building yang disediakan oleh Kantor 

Bersama KPBU menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam 

menyiapkan proyek KPBU sehingga diharapkan kualitas perencanaan dan 

penganggaran pembangunan infrastruktur menjadi lebih baik. 

Pelaksanaan kegiatan capacity building difokuskan pada kegiatan pengembangan 

pemahaman mengenai tahapan-tahapan dalam skema KPBU (tahap 

perencanaan, penyiapan dan transaksi) serta pelatihan stakeholder dalam 

mempersiapkan kelengkapan dokumen di tiap tahapan KPBU. Kegiatan capacity 

building ini masing-masing telah dilaksanakan sebanyak 14 kali untuk aparatur 
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pemerintah pusat dan 23 kali untuk aparatur pemerintah daerah untuk kurun 

waktu tahun 2017 sampai dengan Juni 2018. Upaya peningkatan kapasitas 

tersebut telah menghasilkan sepuluh proyek infrastruktur masuk kedalam pipeline 

proyek KPBU. 

 

Capaian Proyek KPBU 

Tahun 2017-2018 

No Kategori Tahun 2017 Tahun 2018 

1. Tahap Operasi - Palapa Ring Paket Barat (1 

proyek) 

2. Tahap Konstruksi PLTU Jawa Tengah; Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) 

Umbulan; dan 

Palapa Ring (Paket Barat, 

Paket Tengah dan Paket 

Timur) 

Jalan Tol Serpong–Balaraja; 

Jalan Tol Manado–Bitung; Jalan 

Tol Balikpapan–Samarinda; 

Jalan Tol Pandaan–Malang; 

Jalan Tol Krian– Legundi–

Bunder–Manyar; Jalan Tol 

Jakarta–Cikampek Elevated II; 

Jalan Tol Batang–Semarang; 

Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–

Dawuan; SPAM Umbulan; 

Palapa Ring (Paket Tengah dan 

Paket Timur); Jalan Tol Serang–

Panimbang; dan PLTU Jawa 

Tengah (13 proyek) 

3. Tahap 

Pemenuhan 

Pembiayaan 

(financial 

close) 

Jalan Tol Serpong–Balaraja; 

Jalan Tol Manado–Bitung; Jalan 

Tol Balikpapan– Samarinda; 

Jalan Tol Pandaan–Malang; 

Jalan Tol Krian–Legundi–

Bunder–Manyar; Jalan Tol 

Jakarta– Cikampek Elevated II; 

Jalan Tol Batang–Semarang; 

dan Jalan Tol Cileunyi–

Sumedang –Dawuan 

- 

4. Tahap 

Penandatanganan 

Perjanjian 

Kerjasama 

TPPAS Regional Nambo TPPAS Regional Nambo; Jalan 

Tol Jakarta–Cikampek Selatan; 

Jalan Tol Probolinggo–

Banyuwangi; dan SPAM Bandar 

Lampung (4 proyek) 

5. Tahap Transaksi  SPAM Bandar Lampung SPAM Semarang Barat; RSUD 

Sidoarjo; Jalan Non-tol 

Sumatera Selatan; dan KA 

Makassar– Parepare (4 proyek) 

6. Tahap Penyiapan Pelabuhan Kuala Tanjung; 

Pelabuhan Bitung; Pelabuhan 

Makassar Baru; Bandar Udara 

Labuan Bajo; Bandar Udara 

Mutiara; Bandar Udara Radin 

Jalan Tol Yogya–Bawen; 

Penerangan Jalan Umum 

Surakarta; Bandara Labuan 

Bajo; SKSTN; RS Gorontalo; 

Lembaga Pemasyarakatan 
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No Kategori Tahun 2017 Tahun 2018 

Inten; Medan LRT and BRT; 

SPAM Pekanbaru; RS 

Pendidikan Univ. Samratulangi; 

Lembaga Pemasyarakatan 

Industri Nusakambangan; 

Fasilitas Olahraga Papua; KA 

Makassar –Parepare; Bandar 

Udara Hang Nadim; TPPAS 

Regional Legok Nangka; RSUD 

Sidoarjo; RSUD Pirngadi; RS 

Pendidikan Univ. Udayana; 

Pengembangan Fasilitas 

Pendidikan Politeknik Batam; 

dan Penerangan Jalan Umum 

Bandung 

Ciangir; Pasar Ciputat; Kawasan 

Industri Bintuni; Jalan Non-tol 

Riau; Jalan Tol Semarang 

Demak; LRT Medan; SPAM 

Pekanbaru; RS Pendidikan 

Univ. Samratulangi; RSUD 

Pirngadi; RS Dharmais; dan 

Satelit Multifungsi (16 proyek) 

Sumber: Bappenas (diolah), 2018 

8.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Presiden mulai 

mengarahkan beberapa K/L serta pemerintah daerah untuk menggunakan skema 

pembiayaan KPBU sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan APBN/D dalam 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

usulan proyek infrastruktur dengan skema KPBU, masih terdapat permasalahan 

dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan proyek KPBU, antara lain: 

(1) Pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah pusat maupun daerah 

masih perlu ditingkatkan dalam menyiapkan proyek KPBU; dan (2) Perlunya 

meningkatkan komitmen di kementerian/lembaga/instansi daerah dalam 

pelaksanaan penyiapan proyek KPBU.  

8.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam rangka mendorong pengembangan kapasitas SDM dalam penyiapan dan 

perencanaan proyek KPBU, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan 

antara lain: (1) Meningkatkan kapasitas dan komitmen yang kuat pada 

menteri/kepala lembaga/kepala daerah dalam melaksanakan KPBU melalui 

pelaksanaan capacity building yang disediakan oleh Kantor Bersama KPBU; (2) 

Penguatan kapasitas dan fungsi simpul KPBU di tiap 

kementerian/lembaga/instansi daerah; (3) Optimalisasi sumber daya teknis dan 

hibah lembaga donor untuk penyusunan dokumen-dokumen kesiapan 

pelaksanaan proyek KPBU; dan (4) Penyediaan fasilitasi pendampingan dan 

capacity building di tiap tahapan KPBU oleh Kantor Bersama. 
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8.5 Pengendalian  Banjir,  Lahar  Gunung  Berapi,  dan Pengamanan Pantai 

8.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Penyediaan prasarana untuk mencegah daya rusak air seperti banjir, tanah 

longsor, banjir lahar sedimen gunung berapi, dan abrasi air laut dilaksanakan 

terfokus sesuai keragaman karakteristik wilayah Indonesia. Potensi daya rusak air 

dapat berupa banjir, tanah longsor, banjir lahar sedimen  gunung  berapi,  dan  

abrasi  air  laut. Kerawanan daya rusak air terutama di kawasan perkotaan terus 

meningkat seiring dengan perubahan pola dan intensitas curah hujan, perubahan 

alih fungsi lahan di daerah hulu, serta kurangnya sarana dan prasarana pengendali 

banjir, termasuk sistem drainase makro dan mikro.  

Dalam rangka mengendalikan daya rusak air dan mitigasi bencana, Pemerintah 

melaksanakan kegiatan pembangunan sarana pengendalian banjir, pengendali 

sedimen dan lahar dari gunung berapi serta pengaman pantai. Pada tahun 2017 

telah dilakukan pembangunan sarana pengendalian banjir sepanjang 161,71 km 

dan sarana pengaman pantai sepanjang 20,42 km. Target pembangunan sarana 

pengendalian banjir pada tahun 2018 mencapai 189,78 km dan target 

pembangunan sarana pengaman pantai sepanjang 22 km. 

 

Capaian Strategis Kegiatan Pengendalian Banjir, 

Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai 

Tahun 2015-2017 

Uraian Satuan 2015 2016 2017 

Pembangunan sarana dan prasarana 

pengendali banjir 

km 304,36 197,5 161,71 

Sarana dan prasarana pengendali banjir yang 

direhabilitasi 

km 135,78 31 28,34 

Sarana dan prasarana pengendali banjir yang 

dioperasikan dan dipelihara 

km 2.490 4.333 3.731,12 

Sarana dan prasarana pengendali 

sedimen/lahar yang dibangun 

buah 150 44 31 

Sarana dan prasarana pengendali 

sedimen/lahar yang direhabilitasi 

buah 21 2 11 

Sarana dan prasarana pengendali 

sedimen/lahar yang dioperasikan dan 

dipelihara 

buah 87 441 573 

Sarana dan prasarana pengaman pantai yang 

dibangun 

km 66,88 49,5 20,42 

Sarana dan prasarana pengaman pantai yang 

direhabilitasi 

km 1 0,2 0,2 

Sarana dan prasarana pengaman pantai yang 

dioperasikan dan dipelihara 

km 116 161 148,99 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018 
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Dalam rangka mengamankan daerah pesisir pantai utara ibukota negara dari 

ancaman banjir rob, maka program National Capital Integrated Coastal 

Development (NCICD) dilanjutkan dengan fokus pada pembangunan tanggul 

pantai untuk wilayah kritis dan revitalisasi kawasan pesisir. Pada tahun 2018 

dilaksanakan pembangunan lanjutan tanggul pantai di wilayah kritis pantai utara 

Jakarta, yang merupakan kegiatan mendesak dalam jangka pendek untuk 

mengatasi dampak dari penurunan muka tanah (land subsidence). 

Sasaran utama pembangunan ketahanan air adalah mengurangi area rawan 

genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan 

pengendalian sedimen/lahar gunung berapi serta solusi nonstruktural 

manajemen banjir antara lain kesiapsiagaan banjir serta penataan kawasan. 

Target kegiatan penerapan manajemen pengendali banjir pada tahun 2018 antara 

lain: (1) Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 189,78 

km; (2) Rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 7 km; (3) 

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 

3.890 km; (4) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali 

sedimen/lahar sebanyak 563 buah; (5) Pembangunan sarana dan prasarana 

pengaman pantai sepanjang 22 km; serta (6) Operasi dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pengaman pantai sepanjang 167 km. 

8.5.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala dalam pengendalian banjir antara lain: (1) Peningkatan 

ancaman bencana banjir dan tanah longsor disebabkan oleh terjadinya degradasi 

kawasan tangkapan air di wilayah hulu daerah aliran sungai serta peningkatan 

intensitas hujan dan perubahan iklim; (2) Masih belum maksimalnya penataan 

kawasan menyebabkan pemanfaatan daerah sempadan sungai bahkan badan 

sungai untuk melakukan aktivitas bahkan pemukiman penduduk; (3) Perubahan 

tata guna lahan dan pembangunan daerah perkotaan yang kurang 

memperhatikan fungsi lingkungan dan daya dukung sumber daya air; (4) 

Penurunan kapasitas sungai akibat sedimentasi mengakibatkan badan air yang 

tersedia tidak mampu menangani peningkatan debit puncak hujan; serta (5) 

Penurunan  muka  tanah  akibat  pengambilan  air  tanah  yang berlebihan serta 

degradasi kawasan pesisir meningkatkan risiko terjadinya banjir rob. 

Permasalahan dan kendala dalam pengendalian lahar gunung berapi berupa 

peningkatan aktivitas vulkanik di kawasan gunung berapi di Indonesia 

menyebabkan peningkatan ancaman bencana banjir lahar pada beberapa tahun 

terakhir. Fokus pengendalian bencana lahar gunung berapi diutamakan pada 

kawasan padat penduduk dan untuk melindungi wilayah perkotaan di sekitar 

gunung berapi. 

Permasalahan dan kendala dalam pengamanan pantai berupa peningkatan 

ancaman terhadap lahan budidaya dan permukiman disebabkan oleh terjadinya 

erosi pantai secara alami dan nonalami. Erosi pantai secara nonalami disebabkan 

oleh campur tangan manusia antara lain: (1) Pengambilan material di daerah 

pantai yang mengakibatkan rusaknya garis pantai; (2) Penggalian dan 
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penebangan hutan-hutan bakau yang menyebabkan hilangnya fungsi 

perlindungan garis pantai dari hantaman gelombang dan arus air laut; (3) 

Pendalaman muara sungai menyebabkan bertambahnya fluktuasi besarnya 

gelombang sehingga menambah tingkat erosi; serta (4) Berubahnya gelombang 

energi yang menghantam pantai akibat bangunan yang dibangun di sekitar 

pantai. 

8.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Penanganan masalah banjir merupakan bagian terintegrasi dari pengelolaan 

daerah aliran sungai secara terpadu sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber 

daya air secara berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

diperlukan suatu pola pengelolaan dan rencana pengelolaan banjir yang bersifat 

lintas sektor yang mencakup pendekatan struktural dan nonstruktural. 

Pendekatan nonstruktural yang utama adalah melalui penyusunan tata ruang 

kawasan yang memperhatikan pengelolaan sumber daya air yang selanjutnya 

didukung dengan program dan kegiatan terkait, seperti konservasi daerah hulu, 

penataan sempadan sungai, pembangunan sarana dan prasarana pengendali 

banjir, pengelolaan sampah dan sanitasi, serta peningkatan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan tanggap darurat terhadap bencana 

banjir.  

Untuk dapat mengurangi risiko banjir, diperlukan sistem pemantauan hidrologi 

terpadu yang dapat memberikan informasi awal bagi masyarakat terhadap 

ancaman banjir. Strategi yang diterapkan melalui instalasi flood  forecasting  

warning system  (FFWS),  khususnya  di  daerah-daerah  yang  memiliki risiko 

kejadian banjir yang cukup tinggi di perkotaan dan kawasan strategis pertanian.  

Dalam rangka pengamanan terhadap daya rusak banjir lahar gunung berapi, arah 

kebijakan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pengendalian lahar 

seperti sabo dam di daerah yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi. Hal ini 

diperkuat dengan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pengurangan 

kerentanan masyarakat melalui sistem peringatan dini banjir lahar yang terpadu 

antarinstitusi yang terlibat.   

Fokus penanganan dalam mengamankan daerah pesisir pantai diarahkan pada 

kombinasi yang proporsional dan terintegrasi antara penanganan secara 

struktural  dan nonstruktural. Secara struktural, kegiatan diarahkan kepada 

pembangunan pengaman pantai untuk daerah permukiman dan kawasan 

ekonomi seperti Jakarta, Makasar, Semarang, Bali dan Manado. Selain itu, 

diperlukan optimalisasi bangunan pengaman yang ada saat ini baik melalui 

rehabilitasi maupun peningkatan kapasitas pengamanannya. Kegiatan-kegiatan 

tersebut dilaksanakan dalam kerangka perencanaan yang utuh, terpadu, dan 

berkesinambungan seperti misalnya Master Plan penanganan terpadu pantai 

utara Jakarta (NCICD). 
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8.6 Komunikasi dan Informatika 

8.6.1 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam kerangka arah pembangunan secara nasional, pembanguan infrastruktur 

TIK selama satu tahun terakhir berpedoman pada tujuan pencapaian Rencana Pita 

Lebar Indonesia (RPI) yang melingkupi pembangunan infrastruktur berserta 

pemanfaatan dan juga ekosistem yang mendukungnya. Pencapaian utama 

pembangunan bidang komunikasi dan informatika antara lain: (1) Pemenuhan 

kebutuhan alokasi spektrum frekuensi radio untuk layanan seluler 4G/LTE 

(wireless broadband), terselesaikannya Proyek Palapa Ring Paket Barat dan 

kemajuan pekerjaan Paket Tengah dan Paket Timur, dan pembangunan menara 

telekomunikasi di wilayah perbatasan dan daerah Terdepan, Tertinggal dan 

Terluar (3T); (2) Penyediaan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan 

bangsa; serta (3) Dukungan untuk pertumbuhan e-commerce nasional melalui 

Gerakan 1000 Start-up Digital dan 8 juta UMKM Go Digital. 

Pembangunan yang telah dilaksanakan seluruhnya berfokus pada upaya 

pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sasaran pokok Infrastruktur 

Telekomunikasi sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 adalah persentase 

kota/kabupaten yang dijangkau broadband, berupa jaringan pita lebar baik 

melalui jaringan serat optik (fixed broadband) maupun nirkabel (wireless 

broadband). Penggelaran jaringan serat optik saat ini dilakukan oleh operator 

telekomunikasi. Pemerintah turut melakukan penggelaran serat optik pada 

daerah nonkomersil melalui Proyek Palapa Ring, yang dilaksanakan melalui Kerja 

sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan skema pembayaran 

ketersediaan layanan (availability payment).  

Pembangunan infrastruktur TIK perlu didukung upaya untuk menyediakan 

informasi yang bermanfaat serta mencerdaskan bangsa. Konten negatif seperti 

hoaks, perudungan siber, ujaran kebencian, kejahatan siber, radikalisme digital, 

dan pornografi menjadi ancaman riil masyarakat Indonesia sehingga pemerintah 

menjadikan Literasi Digital sebagai program prioritas. Program “Literasi Digital” 

yang dijalankan oleh Kementerian Kominfo bertujuan untuk memberikan edukasi 

mengenai konten positif dan penanggulangan konten negatif di internet melalui 

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) #Siberkreasi. Literasi Digital merupakan 

kecakapan dalam menggunakan TIK untuk menemukan, memanfaatkan, 

membuat dan mengkomunikasikan konten/informasi, dengan kemampuan 

kognitif, etika, sosial emosional, dan aspek teknis teknologi digital. Disamping itu 

Pemerintah juga melaksanakan gerakan peningkatan penggiat e-commerce, baik 

berupa start-up digital maupun peningkatan kapasitas UMKM untuk dapat 

memanfaatkan internet. Dengan adanya gerakan yang didukung oleh TIK ini 

diharapkan dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi  masyarakat. 

Capaian pembangunan hingga Juni 2018, proyek Palapa Ring Paket Barat telah 

menghubungkan 5 ibukota kabupaten/kota (IKK) sedangkan untuk Paket Tengah 

yang akan menghubungkan 17 IKK, kemajuan proyek telah mencapai 77 persen. 
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Sedangkan untuk Paket Timur yang akan menghubungkan 35 IKK kemajuan 

proyek telah mencapai 46 persen (Gambar 8.3). 

 

Ibukota Kabupatan/Kota yang Terkoneksi Jaringan Serat Optik 

Tahun 2015-2018 

 
Sumber: Kemkominfo, 2018 

Catatan: *) Perkiraan capaian sampai semester I 2018 

Melalui pemenuhan kebutuhan alokasi spektrum frekuensi radio, layanan 

pitalebar 4G/LTE kini telah dapat dinikmati masyarakat di 412 kabupaten/kota di 

Indonesia (80,16 persen dari total 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia), 5.236 

kecamatan (72,98 persen dari total 7.175 kecamatan seluruh Indonesia), dan 

61.051 desa/kelurahan (73,36 persen dari total 83.218 desa/kelurahan seluruh 

Indonesia) (Gambar 8.4). 

 

Jangkauan Layanan 4G/LTE di Indonesia 

Tahun 2016-2018  
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Jumlah Penapisan Konten-Konten Bermuatan Negatif Berdasarkan Kategori  

Tahun 2015-2018 

Kategori 2015 2016 2017 2018* 

Pornografi 753.497 768.235 776.882 817.559 

SARA 21 87 183 186 

Penipuan/Dagang Ilegal 452 946 2.868 3.763 

Perjudian 5 5 7.443 20.263 

Radikalisme 1.164 3.796 202 341 

Narkoba/Konten negatif 

rekomendasi sektor 
37 88 89 121 

Kekerasan Anak 3 3 6 8 

Keamanan Internet 1 4 15 27 

HKI 48 175 361 655 

Lainnya - -  42 

Normalisasi 248 302 387 399 

Jumlah Konten 754.982 773.037 787.662 842.688 

Sumber: Kemkominfo, 2018 

Catatan: *) Capaian sampai semester I 2018 

 

Daftar Positif/Sistem Whitelist Nusantara 

Tahun 2014-2018 

Nama Domain 2014 2015 2016 2017 2018* 

.co.id 58.701 67.635 97.107 67.635 102.479 

.web.id 24.426 23.769 23.769 19.794 19.006 

.sch.id 14.250 15.005 19.309 17.890 19.738 

.or.id 5.871 6.632 9.573 9.346 9.026 

.go.id 3.390 3.589 3.794 3.823 3.927 

.ac.id 3.397 3.664 4.072 4.359 4.496 

.net.id 375 397 410 417 427 

.mil.id 259 288 308 318 337 

.biz.id 905 1.043 1.621 1.839 1.983 

.my.id 2.614 9.648 5.289 5.645 5.173 

.desa.id 1.243 2.927 2.693 4.556 6.195 

.id 8.529 20.910 74.515 80.687 82.694 

.ponpes.id - 57 239 237 245 

TOTAL 123.960 155.609 242.699 252.112 255.726 

Sumber: Kemkominfo, 2018 

Catatan: *) Capaian sampai semester I 2018 

Capaian utama pembangunan dan penguatan bidang informasi geospasial 

hingga akhir Juni 2018 adalah: (1) Tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 untuk 
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penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Nasional 

(KSN) dan daerah yang diprioritaskan. Sejak tahun 2014, Badan Informasi 

Geospasial (BIG) sudah melakukan kegiatan dalam rangka mendukung 

pembangunan wilayah Kawasan Strategis Nasional seperti Kawasan Ekonomi 

Khusus, Kawasan Industri dan Lokasi Prioritas Perbatasan yaitu dengan 

memproduksi peta dasar skala 1 : 5.000. Pada tahun 2018, BIG sedang melakukan 

tahapan stereoploting pada proses pemetaan di wilayah Kuala Tanjung, Ketapang, 

Batulicin, Sorong, Entikong dan Nunukan. Data dasar yang digunakan untuk 

pembuatan peta tersebut beragam, ada yang menggunakan data foto udara, foto 

udara-lidar dan data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi (CSRT); (2) Delineasi Batas 

Desa Secara Kartometrik. Pada tahun 2017, kegiatan Delineasi Batas Wilayah 

Desa/Kelurahan secara Kartometrik telah menghasilkan kesepakatan batas 

wilayah administrasi desa di beberapa lokasi, diantaranya Jawa, Sulawesi, 

Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur (NTT); dan (3) Pembangunan Jaring Kontrol 

Geodesi dan Geodinamika (JKGG). Indikator dalam penyelenggaraan Informasi 

Geospasial Dasar adalah tersedianya Sistem Referensi Geospasial Nasional 

(SRGN) yang menjadi titik acuan dalam kegiatan pemetaan. Hingga tahun 2017 

Indonesia telah memiliki 134 stasiun Indonesia Continuously Operating Reference 

Station (InaCORS), 138 stasiun pasang surut dan 7.060 titik kontrol geodesi, yang 

tersebar diseluruh wilayah NKRI dan dioperasikan oleh BIG. 

Hasil yang dicapai dalam pembangunan bidang statistik sampai dengan Juni 2018 

yang meliputi kegiatan statistik rutin, kegiatan statistik periodik, dan kegiatan 

statistik ad-hoc (penugasan), serta dukungan terhadap prioritas nasional pada 

Rencana Kerja Pemerintah, sebagai berikut: 

1. Beberapa kegiatan statistik rutin yang telah dilakukan mencakup:  (1) Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); (2) Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas); (3) Survei Industri Besar/Sedang; (4) Survei Pertanian Tanaman 

Pangan/Ubinan untuk mendapatkan data produksi tanaman pangan; (5) 

Kompilasi Data Ekspor dan Impor; (6) Survei Bidang Jasa Pariwisata; (7) 

Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui 

Rumah Tangga; (8) Survei Harga; (9) Survei Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); 

(10) Penyusunan dan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB); serta (11) Pendataan Statistik Pertanian 

Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA).  

2. Kegiatan statistik periodik yang telah dilakukan mencakup: (1) Pendataan UMB 

dan UMK; (2) Uji Coba Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 (SUTAS 2018); (3) 

Nilai Tukar Petani (NTP); (4) Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 

tahun 2017; (5) Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK); (6) Pendataan Potensi Desa 

(Podes); serta (7) Survei Biaya Hidup. 

3. Untuk kegiatan ad-hoc (penugasan) antara lain: (1) Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI).   

4. Pelaksanaan survei yang mendukung Prioritas Nasional, yaitu: (1) 

Pengembangan data pariwisata; dan (2) Perbaikan data statistik pertanian. 
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8.6.2 Permasalahan dan Kendala 

Sepanjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur  TIK terdapat kendala yang 

terjadi antara lain: (1) Penyelesaian Proyek Palapa Ring Paket Tengah dan Paket 

Timur yang ditargetkan selesai pada tahun 2018 memerlukan dukungan sektor 

lain yang lebih besar lagi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 

Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota agar 

dalam pelaksanaannya tetap memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, di 

samping kendala lain berupa kondisi geografis penggelaran Palapa Ring kedua 

paket tersebut baik pada segmen laut maupun segmen darat; (2) Dalam 

penyediaan konten bermanfaat masih terdapat kesenjangan antara 

pembangunan TIK dengan kesiapan SDM dan meningkatnya konten negatif 

seperti hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dll akibat kurangnya kesadaran 

masyarakat dan belum optimalnya koordinasi lintas K/L untuk pengarusutamaan 

literasi digital; serta (3) Kurangnya literasi TIK para pelaku UMKM konvensional, 

minimnya sosialisasi dan promosi terhadap gerakan UMKM Go Online sehingga 

program ini tidak terdengar oleh UMKM konvensional di pelosok-pelosok 

Indonesia dan masih rendahnya peminat untuk membeli produk lokal.  

Permasalahan dan kendala bidang informasi geospasial adalah: (1) Keterbatasan 

kapasitas industri di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, (2) Belum 

maksimalnya informasi geospasial di kawasan perbatasan Indonesia, (3) Jaring 

Kontrol Geodesi (JKG) belum termutakhirkan secara merata, dan (4) Referensi 

vertikal nasional (geoid) belum merata di wilayah Indonesia. 

Dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas, permasalahan yang 

dihadapi dalam membangun data dan informasi statistik antara lain: (1) Tingkat 

kepedulian masyarakat terhadap pentingnya data serta informasi statistik masih 

kurang, (2) Belum maksimalnya hubungan dengan pengguna data, dan (3) 

Meningkatnya permintaan terhadap data BPS menyebabkan pekerjaan petugas 

pencacah menjadi tumpang tindih.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti 

antara lain (1) Meningkatkan manajemen survei dengan memperbaiki response 

rate dan metode pengumpulan data, (2) Meningkatkan metodologi sensus dan 

survei, (3) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik, (4) Meningkatkan 

hubungan dengan pengguna data, (5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

diseminasi data dan informasi statistik, dan (6) Melakukan rekayasa ulang proses 

bisnis (business process reenginering). 

8.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Upaya-upaya terus dilakukan untuk tetap menghadapi kendala yang ada 

sehingga sasaran dapat dicapai, antara lain: (1) Melakukan koordinasi dan 

komunikasi intensif antara kementerian/lembaga dan daerah agar diperoleh 

percepatan dukungan dan percepatan dalam penerbitan perizinan yang 

diperlukan; (2) Pengembangan Hub Literasi Digital di 100 kota di Indonesia yang 

menyediakan beberapa workshop intensif dan gratis untuk publik dan 
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penyelesaian draft kurikulum Literasi Digital untuk dimasukkan dalam pendidikan 

formal mulai dari SD sampai universitas, maupun sekolah-sekolah kedinasan; dan 

(3) Kerjasama Lintas Kementerian/Lembaga terkait (antara lain Kemenko 

Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Kominfo, Badan Ekonomi Kreatif, 

Bank Indonesia) dan Pemerintah Daerah. 

Terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi, dilakukan pola kerjasama 

antara Kementerian Kominfo, Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Kementerian 

Kominfo bertindak sebagai penyedia subsidi biaya, Pemerintah Daerah 

meminjamkan lahan, dan operator melaksanakan pembangunan dan 

pengelolaan menara telekomunikasi. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan dan kendala bidang informasi geospasial, 

maka arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah: (1) Penyusunan 

kebijakan untuk memperkuat industri informasi geospasial, (2) Percepatan 

penyelesaian batas negara dan administrasi wilayah, (3) Pembangunan referensi 

vertikal Indonesia hingga akurasi sepuluh cm, dan (4) Peningkatan jangkauan 

layanan InaCORS. 

Arah kebijakan pembangunan bidang statistik adalah: (1) Peningkatan 

ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, (2) Peningkatan 

kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik, dan (3) 

Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam 

penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). 
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BAB 9 
PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA 

REFORMASI BIROKRASI 

Pada RPJMN 2015-2019, Pembangunan politik, hukum, pertahanan dan 

keamanan merupakan prakondisi untuk mencapai sasaran pembangunan 

nasional di bidang lainnya. Prakondisi tersebut meliputi pembangunan politik dan 

demokrasi, kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, serta tata 

kelola dan reformasi birokrasi. 

 

9.1 Politik dan Demokrasi 

9.1.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pemerintah telah melakukan berbagai hal konstruktif terkait kerja sama dengan 

semua pemangku kepentingan dalam hal perbaikan perundang-undangan 

bidang politik serta penyediaan akses informasi dan komunikasi publik. Pemilihan 

Kepala Daerah (Pilkada serentak pada bulan Juni 2018 dapat diselenggarakan 

dengan sukses, aman dan damai. Penguatan kelembagaan demokrasi antara lain 

melalui penetapan PP No. 1/2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 5/2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik baik di tingkat pusat, provinsi, 

maupun kabupaten/kota.  

Terkait upaya-upaya pembangunan keterbukaan informasi dilakukan antara lain 

pelaksanaan Forum Merdeka Barat, pembentukan 586 Satuan Tugas Media Sosial 

(Satgas Medsos) di 271 K/L/D serta penyediaan Tenaga Humas Pemerintah (THP) 

yang ditempatkan di Kementerian dan  Lembaga serta tenaga Petugas Informasi 

Publik Kecamatan. Dalam penanganan konflik, Pemerintah terus mengefektifkan 

koordinasi penanganan konflik sosial. Saat ini telah terbentuk Tim Terpadu 

Penanganan Konflik Sosial di 34 Provinsi dan 419 Kab/Kota. Pemerintah juga  

berhasil mendorong disahkannya revisi undang-undang penanggulangan 

terorisme yang sudah dibahas sejak dua tahun terakhir. Keterlibatan aktif dari 36 

K/L dalam program sinergitas penanggulangan terorisme terus meningkat 

termasuk dalam koordinasi penyusunan rencana aksi. 

Beberapa capaian politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional 

(KPI): (1) Disahkannya UU No.1/2017 tentang Pengesahan Perjanjian antara 

Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut 

Wilayah Kedua Negara di bagian Timur Selat Singapura; (2) Penyelesaian 27.341 
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kasus WNI di luar negeri dan pembebasan 205 WNI dari ancaman hukuman mati 

sejak 2015 hingga Juni 2018; (3) Capaian diplomasi ekonomi ditunjukkan  dengan 

penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum 2018 yang menghasilkan kesepakatan 

bisnis USD586,56 juta dan business announcement USD1,3 miliar serta 

keberhasilan pembukaan pasar produk industri strategis melalui business deals PT 

INKA dengan Bangladesh dan Thailand untuk penjualan gerbong dan lokomotif 

kereta; (4) Kontribusi Indonesia terhadap stabilitas keamanan dunia ditunjukkan  

dengan terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan 

PBB (DK PBB) 2019—2020, dukungan terhadap Palestina, dan penyelenggaraan 

pertemuan Trilateral Ulama untuk perdamaian di Afghanistan; serta (5) Untuk 

mendukung peningkatan kerjasama ekonomi dalam perdagangan dan investasi, 

pemerintah mendorong penguatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 

(KSST) melalui pembentukan Single Agency KSST dan penempatan dana bantuan 

internasional (endowment fund). Pada tahun 2018, alokasi endowment fund 

sebesar Rp1 trilliun dan untuk 2019 sebesar Rp2 trilliun. 

9.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Potensi terjadinya konflik sosial, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, 

dan tindak pidana terorisme perlu menjadi perhatian bagi seluruh pemangku 

kepentingan. Tantangan penting yang dihadapi adalah memperkuat hubungan 

kelembagaan, meningkatkan kinerja partai politik, memastikan kesuksesan 

penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, meningkatkan kesadaran berbangsa dan 

bernegara, serta meningkatkan kualitas penggunaan hak-hak politik dan 

kebebasan sipil. 

Tantangan yang dihadapi di bidang politik luar negeri dan KPI: (1) Perlu 

dioptimalkannya perundingan perbatasan darat; (2) Perlu adanya MoU kerja sama 

K/L terkait perlindungan WNI di luar negeri; (3) Perlu dioptimalkannya koordinasi 

K/L dalam diplomasi ekonomi; (4) Perlunya upaya memperkuat stabilitas 

keamanan dunia di tengah perebutan pengaruh antar kekuatan utama dunia; dan 

(5) Menyinergikan antara kerja sama pembangunan internasional dengan 

kepentingan pemanfaatan ekonomi. 

9.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh selama tahun 2018 adalah: (1) 

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi antara lain melalui strategi 

penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, 

dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (2) Meningkatkan kualitas 

kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, antara lain melalui  strategi 

pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; (3) 

Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, antara lain 

melalui peningkatan keterbukaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik; 

(4) Memperkuat kehidupan demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, 

memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, antara 

lain melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan 
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Konflik Sosial dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan dan 

karakter bangsa yang terintegrasi; dan (5) Memperkuat pencegahan dan 

penanganan terorisme, antara lain melalui strategi pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil. 

Arah kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri dan KPI adalah: (1) 

Intensifikasi dan efektivitas perundingan perbatasan; (2) Meningkatkan koordinasi 

pelayanan dan perlindungan WNI antar-K/L; (3) Memantapkan implementasi 

prinsip politik luar negeri bebas aktif serta menjaga peran aktif Indonesia pada 

isu Palestina dan DK PBB; (4) Memperkuat diplomasi ekonomi melalui strategi 

investasi perusahaan nasional agar sesuai dengan pemetaan komoditas 

unggulan; dan (5) Mengoptimalkan peran lembaga donor dalam mendukung 

diplomasi ekonomi. 

 

9.2 Kepastian dan Penegakan Hukum 

9.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan hukum yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kepastian dan 

penegakan hukum telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam tahun terakhir. 

Hal tersebut terlihat pada capaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum 

melalui Indeks Pembangunan Hukum (IPH), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 

dan Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (IPH Tipikor) (Tabel 9.1). 

Tabel 9.1 

Capaian Pembangunan Bidang Hukum 

Tahun 2014 — 2017  

Capaian 2014 2015 2016 2017 

IPH *) 0,31 0,48 0,57 0,60 

IPAK ***) 3,61 3,59 NA****) 3,71 

IPH Tipikor**) 61,80 50,06 62,20 71,11 

Sumber: *)Bappenas, **)KPK, ***)BPS 

Catatan : 
 

*) Skala 0 s/d 1 semakin baik 

**) Skala 0% s/d 100% semakin tinggi pemberantasan korupsi semakin baik (IPH Tipikor 

menggunakan data proxy penanganan kasus korupsi diatas 1 miliar)    

***) Skala 0 s/d 5 semakin tinggi semakin anti korupsi 

****)

  

Tidak ada angka IPAK 2016, karena BPS tidak melakukan survei Perilaku Anti Korupsi  

di tahun  2016 

  

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui penerapan diversi, 

menunjukkan penurunan jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang 

ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.183 orang anak 

menjadi 2.447 orang anak (2012-2018). 
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Di lingkungan peradilan, dukungan terhadap program kemudahan berusaha 

dilaksanakan melalui pengembangan sistem e-court (e-filling, e-summon, dan e-

payment). Penyelesaian perkara perdata melalui Small Claim Court (SCC) dan 

Mediasi semakin meningkat. Penyelesaian perkara perdata melalui Small Claim 

Court (SCC) meningkat menjadi 2.135 perkara ditahun 2017 dibandingkan 759 

perkara di tahun 2016. Penyelesaian perkara melalui jalur mediasi juga meningkat 

menjadi 2.646 perkara di tahun 2017 dibandingkan 571 perkara di tahun 2016. 

Sebagai salah satu upaya sistem peradilan untuk mendukung pencegahan 

penyebaran paham radikalisme, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membangun 

Lapas Khusus Terorisme di Karang Anyar, Nusa Kambangan. Hal ini dilakukan 

dalam rangka pembinaan warga binaan terorisme yang masuk kategori high risk.  

Upaya pencegahan penyelewengan keuangan negara telah dilakukan oleh 

Kejaksaan melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan 

Pusat/Daerah (TP4P/D). Dari bulan Juli 2017-Mei 2018, telah dilakukan 8.385 

kegiatan pendampingan, dengan total anggaran sebesar Rp499,96 triliun dan 

USD40 miliar. 

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, telah dilakukan penyelamatan 

keuangan negara. Sejak Juni 2017-Juni 2018, Kejaksaan RI telah menyelamatkan 

keuangan negara sebesar Rp374,67 miliar dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) sebesar Rp 437 miliar dalam kurun waktu tahun 2017 – Maret 2018.  

Upaya lain adalah penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 

berat melalui proses yudisial meliputi pengumpulan data untuk melengkapi hasil 

penyelidikan. Upaya nonjudisial antara lain dilaksanakan melalui penerbitan 1.163 

Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban pelanggaran HAM pada tahun 2017. 

Surat keterangan tersebut merupakan wujud pengakuan keberadaan korban dan 

akses bagi korban untuk bantuan psiko sosial dan medis dari Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan dipergunakan untuk memberikan 

fasilitas pelayanan dasar bagi  Korban/Keluarga pelanggaran HAM. 

9.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Untuk mencapai penegakan hukum yang berkualitas antara lain diperlukan 

peningkatan kapasitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) sarana 

prasarana, serta perbaikan pola koordinasi dan kolaborasi antar penegak hukum.  

Terkait pencegahan korupsi, kebijakan pencegahan dari K/L perlu disinergikan 

sehingga berdampak optimal. Sedangkan di sisi upaya pemberantasan korupsi, 

pengembalian kerugian negara perlu dilakukan secara efektif dan optimal. 

Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan masih diperlukan 

untuk mengatasi kelebihan penghuni. Dari 518 Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Pemasyarakatan, terdapat 34 UPT atau 6,5 persen yang tidak kelebihan penghuni. 
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9.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam mencapai Kepastian dan 

Penegakan Hukum, arah kebijakan dan strategi yang fokus akan dilakukan, yaitu: 

(1) Optimalisasi penanganan perkara oleh lembaga penegak hukum, optimalisasi 

penerapan kebijakan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, 

pengembangan implementasi SPPT-IT, pengembangan kapasitas SDM Aparat 

Penegak Hukum melalui pendidikan dan pelatihan terpadu, implementasi 

pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM, optimalisasi pemenuhan akses 

terhadap keadilan, peningkatan kualitas regulasi, penanganan overcrowded Lapas; 

(2) Optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan efektif, 

melalui integrasi upaya anti korupsi dan optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak 

pidana korupsi.  

 

9.3 Keamanan dan Ketertiban 

9.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada tiga indikator utama 

meliputi percepatan pemenuhan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential 

Force/MEF) Tahap II, pengembangan industri pertahanan, dan pemberantasan 

narkoba. 

Pembangunan pertahanan ditempuh melalui peningkatan kekuatan dan 

kemampuan pertahanan Indonesia didukung dengan Alat Utama Sistem 

Persenjataan (Alutsista) yang semakin modern, dibarengi dengan peningkatan 

kontribusi industri pertahanan dalam negeri tahun 2018 meliputi Panser Anoa, 

Rantis Komodo, Pesud MPA, Kapal Angkut Tank, KCR 60M (gambar 9.1). 

Modernisasi alutsista ditandai dengan hadirnya main battle tank Leopard, 

pesawat Sukhoi, helikopter serang Apache, helikopter full combat SAR Mission, 

meriam Arhanud, dan kapal selam KRI Ardadedali beserta torpedonya. 

Modernisasi Alat Material Khusus (Almatsus) ditandai dengan hadirnya kendaraan 

taktis APC dan AWC dan peralatan teknologi canggih lainnya untuk 

penginderaan, penegakan hukum transnasional, dan forensik. 
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Gambar 9.1 

Kontribusi Industri Pertahanan Dalam Negeri  

Tahun 2018 

 
Sumber : Kementerian Pertahanan, 2018 

Stabilitas keamanan dan ketertiban ditempuh melalui: (1) Peningkatan 

penyelesaian kasus kejahatan; (2) Peningkatan layanan keamanan melalui 

pembangunan Ruang Pelayanan Khusus bagi Perempuan dan Anak terkena kasus 

hukum; (3) Peningkatan layanan berbasis online seperti Sistem Manunggal Satu 

Atap (Samsat Online) dan e-penyidikan; (4) Pembangunan Command Center 

untuk mempercepat deteksi gangguan keamanan dan ketertiban; (5) Peningkatan 

kapasitas penyidik dan petugas; (6) Peningkatan layanan rehabilitasi untuk korban 

penyalahgunaan narkoba; (7) Peningkatan operasi pemberantasan narkoba dan 

jaringan yang diungkap; (8) Pembangunan laboratorium untuk meneliti narkoba 

jenis baru yang beredar; (9) Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya 

narkoba melalui upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat; (10) 

Peningkatan sarana prasarana operasi keamanan laut; dan (11) Pembentukan 

lembaga dan satuan kerja yang menangani keamanan siber (gambar 9.2). 

Gambar 9.2 

Pembangunan Infrastruktur Layanan Keamanan 

Tahun 2018 

 
Sumber: Bappenas, 2018 
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9.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Pemenuhan MEF tahap II dan kemampuan pertahanan Indonesia masih perlu 

diarahkan untuk memperkuat pertahanan udara, maritim, dan wilayah perbatasan 

guna menghadapi dinamika lingkungan strategis. Di sisi lain, kontribusi industri 

pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan MEF masih terbatas. Beberapa 

peningkatan yang diperlukan oleh industri pertahanan dalam negeri saat ini 

antara lain anggaran penelitian dan pengembangan, efektifitas dan efisiensi 

produksi, serta komitmen kontrak jangka panjang antara pegguna dan industri 

pertahanan.  

Perkembangan teknologi membuat modus operandi kejahatan menjadi semakin 

beragam dan kompleks untuk ditangani. Aktor-aktor yang berperan dalam suatu 

kejahatan pun semakin besar dan terlibat dalam jejaring internasional. Di sisi lain, 

pembaharuan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM untuk menangani kasus 

kejahatan belum mampu mengimbangi perubahan yang terjadi. 

Khusus untuk kejahatan transnasional terkait narkoba, penanganannya masih 

menghadapi beberapa kendala karena butuh upaya lintas sektor, lintas instansi, 

antar negara, dan pendekatan multidisipliner. Selain itu, kejahatan narkoba juga 

sangat erat kaitannya dengan kejahatan lain seperti terorisme, penyelundupan 

manusia, dan tindak pidana pencucian uang. 

9.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan terkait pembangunan keamanan dan ketertiban adalah sebagai 

berikut: (1) Pemenuhan MEF dan peningkatan postur pertahanan berdaya gentar 

tinggi; (2) Penguatan industri pertahanan dalam negeri; (3) Penurunan laju 

prevalensi penyalahguna narkoba; (4) Peningkatan persentase penyelesaian kasus 

kejahatan; dan (5) percepatan response time petugas tiba di lokasi kejadian.  

Strategi untuk mencapai pembangunan keamanan dan ketertiban adalah sebagai 

berikut: (1) Pemenuhan alutsista dan sarana prasarana di wilayah perbatasan; (2) 

Peningkatan SDM, tata kelola, dan permodalan pada industri pertahanan dalam 

negeri; dan (3) Peningkatan sinergi antar stakeholder dalam penanganan narkoba; 

(4) Pendekatan community-based treatment dalam rehabilitasi korban 

penyalahguna narkoba; (5) peningkatan kapasitas SDM penyidik, teknologi dan 

sarana prasarana layanan keamanan; serta (6) Peningkatan sinergi antar 

stakeholder dalam pembentukan sistem kedaruratan cepat tanggap. 

 

9.4 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 

9.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Peningkatan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi nasional telah 

menunjukkan capaian yang baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya 

persentase indeks RB instansi pemerintah dengan skor “B” ke atas hingga tahun 

2017 (Gambar 9.3).  



 

9-8 
PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN,   

SERTA REFORMASI BIROKRASI 

 

Gambar 9.3 

Persentase Indeks RB Skor “B” (Baik) ke Atas  

Tahun 2015 — 2017*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KemenPAN RB 2015 – 2017 

Catatan: *) Terdapat perubahan metode penilaian untuk Kabupaten/Kota di tahun 2017 

Ditinjau dari kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi peningkatan kualitas tidak 

lepas dari perbaikan beberapa aspek, yaitu pelayanan publik, kelembagaan dan 

tata laksana, akuntabilitas dan sumberdaya aparatur. Dari aspek pelayanan publik, 

peningkatan kualitas pelayanan dapat terlihat dengan meningkatnya kepatuhan 

(zona hijau) instansi pemerintah terhadap UU No.25/2009 tentang Pelayanan 

Publik. Capaian pada tahun 2017 sebesar 35,17 persen untuk kementerian, 33,33 

persen untuk lembaga, 27,27 persen untuk provinsi dan 18,42 persen untuk 

kabupaten/kota. 

Disamping itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik juga 

dilakukan melalui implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya untuk 

mengintegrasikan pelayanan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, 

provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, serta swasta pada satu tempat. Saat ini 

telah diresmikan 9 MPP, sementara 17 daerah lainnya dalam proses 

pembentukan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik tidak terlepas dari 

berbagai inovasi, salah satunya memperoleh penghargaan United Nations Public 

Service Awards (UNPSA) tahun 2018, yaitu Sistem Early Diagnosis and Treatment 

(EDAT) yang dikembangkan oleh Kabupaten Teluk Bintuni. Sistem ini berhasil 

mereduksi penyebaran malaria dari angka 9,20 persen ke angka 0,02 persen di 12 

Desa. Selain mengurangi penyebaran, sistem ini juga sukses mengurangi tingkat 

morbiditas malaria dari 115 penderita per 1000 penduduk (2009) menjadi 5 

penderita malaria dari 1000 penduduk (2016). 

Dari aspek kelembagaan dan tata laksana, dalam rentang waktu tahun 2014-2017 

pemerintah telah melakukan penataan kelembagaan Lembaga Non-Struktural 

(LNS), sebanyak 21 LNS dibubarkan, 2 LNS diintegrasikan, dan 1 LNS 

disempurnakan tugas dan fungsinya; sedangkan berkaitan dengan tata kelola 

dilakukan reviu terhadap bisnis proses urusan pemerintahan strategis, telah 

direviu 3 bisnis proses pada tahun 2017, yaitu terkait urusan pendidikan, 
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pertanian, dan penegakan hukum berhubungan dengan penyidikan tindak 

pidana narkoba (BNN dan Polri). 

Untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas tata laksana penyelenggaraan 

urusan pemerintah, telah dimulai konsolidasi dalam aspek infrastruktur dan 

kelembagaan e-government dan penyiapan kebijakan (RPerpes) untuk 

pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sedangkan dalam 

hal pengelolaan kearsipan, pemerintah telah mengimplementasikan Sistem 

Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 

(SIKD). Sampai tahun 2017, terdapat 135 instansi dan lembaga pusat dan daerah 

yang sudah menerapkan SIKN dan sebanyak 154 instansi menerapkan SIKD. 

Dari aspek akuntabilitas, secara bertahap menunjukan peningkatan signifikan 

terhadap akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Untuk 

kedua kalinya, Pemerintah Pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Selain itu, 

persentase kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP mengalami 

peningkatan, dari tahun 2014 sebesar 71,26 persen, tahun 2015 meningkat 

menjadi 65 persen, dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi 84 persen, serta tahun 

2017 menjadi 91 persen.   

Secara terperinci hasil pemeriksaan tahun 2017 atas 87 Laporan Keuangan 

Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan BUN, terdapat 80 LKKL (91 

persen) memperoleh opini WTP, 6 LKKL (7 persen) memperoleh opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP), dan 2 LKKL (2 persen) memperoleh opini Tidak 

Memberikan Pendapat (TMP). Sedangkan dari aspek akuntabilitas kinerja, secara 

umum menunjukan peningkatan yang signifikan. Capaian persentase nilai 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori “Baik” mengalami 

peningkatan sampai dengan tahun 2017 yaitu capaian akuntabilitas kinerja 

tingkat K/L pada tahun 2017 sebesar 93,90 persen dan tingkat provinsi 85,29 

persen (Gambar 9.4).  

Gambar 9.4 

Persentase Instansi Pemerintah yang Nilai Akuntabilitas Kinerjanya “Baik” ke Atas 

Tahun 2014 — 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KemenPAN RB 2014 - 2017 

93,90

85,29

33,92

85,37

64,71

14,53

76,62

50,00

8,60

60,20

30,30

2,40

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Kementerian/Lembaga

Provinsi

Kota/Kabupaten

2014 2015 2016 2017



 

9-10 
PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN,   

SERTA REFORMASI BIROKRASI 

 

Selain itu, upaya peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui penguatan sistem 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahun 2017, pemerintah telah 

berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp35,7 triliun. Lebih dari itu, 

Pemerintah telah menerbitkan Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah untuk mendorong perbaikan sistem pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, sederhana, cepat 

dan value for money. Pemerintah secara konsisten memperkuat sistem 

pengendalian dan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern 

pemerintah. Lebih dari itu, Pemerintah mendorong akuntabilitas pengelolaan 

dana desa melalui penguatan kapasitas aparat desa dan implementasi sistem 

keuangan desa. Dalam kurun waktu 2015-Juni 2018, terdapat 66.822 desa (89,15 

persen) dari jumlah total desa sebanyak 74.958 desa telah menerapkan aplikasi 

sistem keuangan desa. 

Pada aspek sumber daya manusia aparatur, Pemerintah secara konsisten 

menerapkan manajemen ASN berbasis sistem merit. Pada tahun 2017, 

Pemerintah telah melakukan pelonggaran kebijakan moratorium penerimaan 

CPNS dengan membuka penerimaan CPNS sebanyak 35.454 formasi pada 31 K/L 

dan 1 provinsi, termasuk di dalamnya formasi penerimaan khusus pada 

Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.526 formasi, dan formasi afirmatif 

bagi lulusan terbaik, berkebutuhan khusus, serta putra putri Papua dan Papua 

Barat. 

9.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dalam tata kelola dan reformasi birokrasi antara lain sebagai 

berikut: (1) Struktur kelembagaan birokrasi yang belum efektif efisien; (2) Masih 

perlu penataan bisnis proses penyelenggaran birokrasi pemerintahan dan 

optimalisasi pemanfaatan e-government; (3) Perencanaan kebutuhan, dan 

pengembangan ASN yang lebih efektif; (4) Distribusi personel dan kompetensi 

ASN yang belum sesuai kebutuhan dan merata antar K/L dan antar wilayah; (5) 

Kesejahteraan ASN yang masih perlu ditingkatkan; (6) Efektivitas implementasi 

kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh K/L/Pemda perlu 

ditingkatkan; (7) Pemenuhan standar pelayanan publik perlu dilakukan secara 

menyeluruh; dan (8) Kemudahan pelayanan perizinan perlu ditingkatkan. 

9.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Adapun arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan 

reformasi birokrasi antara lain sebagai berikut: 

Pertama, menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien melalui: (1) Fasilitasi, 

asistensi, dan supervisi pelaksanaan road map RB; (2) Audit dan penataan 

kelembagaan; (4) Percepatan pelaksanaan e-government, melalui penggunaan 

aplikasi umum berbagi pakai, serta konsolidasi infrastruktur, kelembagaan, dan 

penganggaran e-government; (5) Implementasi Human Capital Development 
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dalam manajemen ASN; dan (6) Penguatan dan pengintegrasian sistem informasi 

pengembangan kompetensi dan manajemen ASN;  

Kedua, menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, melalui: (1) Percepatan 

penerapan sistem pengendalian internal pemerintah; (2) Penyusunan laporan 

keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 

dan (3) Penyusunan laporan kinerja yang berkualitas dan berbasis teknologi 

informasi. 

Ketiga, menciptakan birokrasi yang melayani, melalui: (1) Percepatan pemenuhan 

standar pelayanan publik; (2) Percepatan implementasi e-services yang 

terintegrasi; (3) Percepatan penerapan pelayanan terpadu satu pintu yang 

terintegrasi dan; (4) Penerapan kebijakan One Single Submission dalam pelayanan 

perizinan. 
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BAB 10  

PENUTUP 

 

Hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 hingga pertengahan tahun 2018 telah menunjukkan perkembangan 

yang baik di seluruh dimensi pembangunan. Hal ini ditandai antara lain dengan 

diperolehnya peringkat pertama perekonomian terbesar di Asia Tenggara yang 

diukur melalui PDB, berdasarkan berbagai publikasi lembaga internasional. 

Namun demikian disadari tantangan perekonomian dari eksternal tetap 

berpengaruh besar karena Kinerja perekonomian global yang belum sepenuhnya 

pulih akibat adanya perang dagang antarnegara yang dipicu oleh kebijakan 

peningkatan tarif impor Amerika Serikat. 

Sementara itu, di bidang keamanan tingkat keamanan Indonesia menunjukkan 

kondisi yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh survei lembaga 

internasional Gallup’s Law and Order yang menyatakan Indonesia termasuk 10 

negara teraman di dunia.  

Capaian pengembangan ekonomi makro ditandai dengan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga semester I 2018. Hal ini didorong 

oleh penguatan investasi dan ekspor yang dipacu oleh kebijakan perbaikan iklim 

usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur yang masif. 

Sedangkan di sektor riil hampir semua perkembangannya mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu 2014-2018, seperti produksi bahan pangan 

utama padi dan jagung. Pembangunan sektor perikanan juga mengalami 

peningkatan cukup besar yang ditandai dengan peningkatan hasil perikanan dan 

kelautan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem 

distribusi nasional utamanya pada kelancaran arus barang kebutuhan pokok yang 

semakin baik ditunjukkan dengan pencapaian pembangunan/revitalisasi pasar 

rakyat periode tahun 2015-2017 bersumber dari dana alokasi khusus dan tugas 

pembantuan meningkat dengan tajam. 

Sementara itu, dalam usaha meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro, kecil, 

dan menengah telah dilakukan perbaikan kebijakan melalui implementasi 

berbagai paket ekonomi serta penurunan PPh final usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Pariwisata sebagai 

salah satu sektor unggulan berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 
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mancanegara dan wisatawan nusantara, serta perolehan devisa mengalami 

peningkatan sejak tahun 2014 sampai sekarang. 

Fokus untuk akselerasi pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya 

pencapaian target RPJMN 2015-2019 sudah on the track yang ditandai dengan 

terus meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terlihat dari indeks 

pembangunan manusia (IPM). Indonesia sudah masuk kategori negara dengan 

IPM tinggi, melampaui angka 70,0 sejak tahun 2016. Peningkatan IPM didukung 

dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah, serta meningkatnya usia harapan 

hidup. Pembangunan bidang kesehatan dan gizi masyarakat secara umum 

membaik, ditandai dengan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi 

(AKB) telah mencapai target tahun 2019 yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019. 

Selain itu, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 

dua tahun (baduta) juga menurun cukup signifikan. Dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan, setahun terakhir telah berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan cukup signifikan, yaitu sebesar 0,58 persen atau 1,18 juta jiwa. Sejalan 

dengan itu, upaya menurunkan tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan 

telah menunjukkan hasil yang baik pula, yang ditunjukkan dengan menurunnya 

gini rasio dari tahun ke tahun. 

Pengembangan infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan melalui tol laut 

didukung oleh transportasi multimoda pada hinterland dan terpadu dengan 

pengembangan kawasan. Sedangkan pengembangan infrastruktur lainnya, yaitu 

pembangunan waduk dan jaringan irigasi dilaksanakan dalam mendukung 

kedaulatan pangan. 

Dalam pembangunanan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, salah satu 

capaian utama keberhasilan ditandai dengan pelaksanaan pilkada serentak 

sebagai keberhasilan cerminan meningkatnya partisipasi masyarakat pemilih 

dalam pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia.  

Arah Perubahan Ke Depan 

Di awal pelaksanaan RPJMN 2015-2019 fokus pembangunan lebih diutamakan 

kepada pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Hasil dari pembangunan infrastruktur sudah mempunyai 

dampak yang signifikan dalam peningkatan kinerja ekonomi secara nasional 

maupun domestik. Sementara itu, dalam pembangunan sumber daya manusia, 

meskipun capaian sasaran pokok pembangunan sudah sesuai target yang 

direncanakan, namun capaian ini harus tetap dijaga dan perlu ditingkatkan 

berkaitan dengan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan. 

Pada dua tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, fokus pembangunan 

akan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan 

mempertahankan momentum kecepatan pembangunan infrastruktur. Dengan 

demikian, seluruh pembangunan terutama pada sektor riil akan fokus pada 

pengembangan sumber daya manusia. 
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Sejalan dengan upaya percepatan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2015-

2019, kebijakan pembangunan pada tahun 2019 tetap difokuskan pada 

peningkatan kualitas belanja publik dengan memperhatikan program-program 

prioritas nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Sementara 

itu, untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan prinsip money follows 

program yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan 

spasial (THIS) perlu terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan untuk lebih 

memfokuskan pembangunan di antaranya dengan mengerucutkan prioritas 

nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. 
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