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Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 merupakan pelaksanaan tahun terakhir 

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

Berbagai upaya telah dilakukan sampai tahun kelima pelaksanaan RPJMN 2015-2019 

untuk mempercepat pencapaian sasaran pokok yang tertuang dalam sembilan 

agenda prioritas pembangunan nasional.  

Sembilan agenda prioritas pembangunan tersebut 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.  



 

1-2 PENDAHULUAN 

 

Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan RKP 2018 dan RKP 2019, maka disusun 

dokumen Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2019 (Lampiran Pidato) 

yang merupakan kelengkapan dari Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2019 yang 

bertema “SDM Unggul Indonesia Maju”. Mengingat periode pelaksanaan RPJMN 

2015-2019 akan segera berakhir maka Lampiran Pidato ini dititikberatkan pada 

pencapaian sasaran pokok pembangunan yang dilaksanakan melalui RKP 2018 dan 

RKP 2019.  

Dalam penyusunan RKP 2019 telah dilakukan penajaman kuantitas dan kualitas, baik 

dalam Prioritas Nasional (PN) maupun Program Prioritas (PP). Di samping itu, 

dilakukan pula penerapan prinsip money follows program  serta pendekatan Tematik, 

Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) berbasis perencanaan dan penganggaran 

terintegrasi. 

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

pembangunan dalam kurun 2015-2019 (sampai dengan semester I), (2) permasalahan 

dan kendala dalam pencapaian target, dan (3) arah kebijakan dan strategi yang 

diperlukan.  

Memperhatikan agenda pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan 

dalam RPJMN 2015-2019, maka Lampiran Pidato ini mencakup sepuluh bab, yaitu: (1) 

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

2019 menunjukkan capaian yang baik. Capaian ini ditunjukkan antara lain dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin membaiknya perkembangan 

sektor riil, seperti pertumbuhan sektor pertanian yang stabil dan semakin 

meningkatnya 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 sarana dan prasarana, semakin membaik 

dengan makin berkembangnya infrastruktur konektivitas. Sedangkan pembangunan 

politik, hukum, pertahanan, dan keamanan memberikan capaian yang cukup besar 

yang ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum eksekutif dan 

legislatif secara serentak dengan kondusif dan lancar. 
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 RPJMN dan Nawacita 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan 

penjabaran dari Visi dan Misi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang 

secara garis besar memuat Visi Pembangunan Nasional 2015-2019: “Terwujudnya 

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong”. Visi ini diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan, yaitu: (1) mewujudkan 

keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan 

masyarakat maju, berkesinambungan, 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. 

Perumusan RPJMN 2015-2019 merujuk pada Nawacita yang memuat sembilan 

agenda prioritas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri 

dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 
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 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 

Selanjutnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 disusun sebagai penjabaran 

tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang difokuskan pada optimalisasi 

pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk 

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019. 

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga 

kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan 

perubahan. RKP 2019 memuat tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan 

Berkualitas”.  

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada 

Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional, RKP 2019 disusun dengan pendekatan 

penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan Tematik, 

Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). 

 Sasaran Pembangunan 

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, 

dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2019  diarahkan untuk 

mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, sasaran 

pembangunan manusia dan masyarakat, serta sasaran pemerataan dan kewilayahan 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Indikator Pembangunan Tahun 2019 

Indikator Pembangunan Skenario 2019 

Pertumbuhan ekonomi (%) 5,30 

Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,80 - 5,20 

Angka kemiskinan (%) 8,50 - 9,50 

Rasio gini (indeks) 0,380 - 0,385 

Indeks pembangunan manusia (IPM) 71,98 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2018 

 Arah Kebijakan 

Mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka kebijakan 

pembangunan dalam RKP 2019 terutama diarahkan pada upaya pembangunan 

sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah 

kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima 

Prioritas Nasional (PN) yang meliputi: (1) Pembangunan Manusia melalui 
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Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan 

Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) 

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui 

Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan 

Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan 

Kesuksesan Pemilu. 

 Arah Pengembangan Wilayah 

Sesuai dengan tema RKP 2019, yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan 

yang Berkualitas” maka pengembangan wilayah pada tahun 2019 diarahkan pada 

upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menjadi penopang utama 

perekonomian wilayah, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan 

dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa-jasa. 

Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus 

dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di beberapa wilayah yang menjadi 

pendorong utama pertumbuhan (main prime mover) antara lain: Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan 

metropolitan), kawasan pariwisata, serta kawasan yang berbasis pertanian. 

Selanjutnya secara spasial pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian tujuh 

wilayah pembangunan, yaitu: wilayah Pulau Papua, wilayah Kepulauan Maluku, 

wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, wilayah Pulau Sulawesi, wilayah Pulau Kalimantan, 

wilayah Pulau Jawa dan Bali, serta wilayah Pulau Sumatera. Pengembangan wilayah 

juga dilakukan berdasarkan potensi keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif daerah, serta posisi geografis masing-masing wilayah. 

 Pendanaan Pembangunan 

Dalam rangka pencapaian sasaran RKP 2019, kerangka pendanaan pembangunan 

diarahkan pada pencapaian sasaran prioritas sesuai dengan tema RKP melalui 

pendekatan money follows program. Pendekatan money follows program menekankan 

pemanfaatan sumber pendanaan untuk menunjang PN, Program Prioritas (PP) dan 

Kegiatan Prioritas (KP). Melalui pola pendekatan tersebut, seluruh sumber 

pembiayaan disinergikan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas. 

Sinergi diperoleh dengan mengintegrasikan pendanaan program antar-K/L maupun 

melalui integrasi pemanfaatan belanja di K/L dengan sumber pendanaan lainnya. 

 Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional 

Strategi pembangunan dirumuskan dalam: (1) norma pokok pembangunan Kabinet 

Kerja; (2) prioritas pembangunan nasional; dan (3) penekanan (fokus) tahunan yang 

tercermin dalam tema pembangunan yang diturunkan menjadi lima PN. 

Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Adapun sasaran dan 

indikator PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar adalah membaiknya Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), tingkat kemiskinan, dan rasio gini. 
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Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan 

Konektivitas dan Kemaritiman dilaksanakan untuk mendukung agenda ketiga 

Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 yang menyebutkan pentingnya membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka 

negara kesatuan. Dalam upaya mewujudkan agenda pembangunan tersebut, salah 

satu tantangan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematik adalah 

mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah. Sampai dengan tahun 

2017 kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) 

yang meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen dari 

PDB. Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama Papua dan Papua 

Barat masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara 

daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, 

pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Pengurangan 

kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman diarahkan 

pada: (1) peningkatan sistem logistik, (2) pembangunan infrastruktur, (3) percepatan 

pembangunan Papua dan Papua Barat, (4) percepatan pembangunan daerah 

tertinggal dan desa, serta (5) penanggulangan bencana. 

Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja 

melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan untuk 

meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang 

disumbangkan oleh peningkatan produksi dan ekspor di sektor pertanian, industri 

pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu ekonomi kreatif dan 

perdagangan. Peningkatan produksi dan ekspor tersebut didukung oleh tenaga kerja 

dengan keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). 

Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air 

dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan sumber daya air yang berguna 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif 

di dalam negeri. Ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air diperlukan untuk 

mewujudkan kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. 

Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dilaksanakan 

untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah, keamanan dalam negeri, keamanan 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), serta terselenggaranya 

pemilu yang aman dan demokratis. 

 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang 

Rencana Kerja Pemerintah 2019 juga memuat pembangunan bidang yang 

memperhatikan pengarusutamaan tiga isu strategis, yaitu pembangunan 

berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan gender, ke dalam 

program dan kegiatan pembangunan nasional. Pengarusutamaan tersebut penting 

untuk mewujudkan pelaksanaan dan tercapainya pembangunan yang berkualitas. 

Oleh karena itu ketiga isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Selain itu, terdapat dua topik 

penting dalam pembangunan di tahun 2019 yang bersifat lintas bidang, yaitu revolusi 

mental dan perubahan iklim melalui pembangunan yang bersifat ramah lingkungan. 



 

 

KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 

DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 
2-5 

 

 Kaidah Pelaksanaan 

Dalam menjalankan RKP 2019, Pemerintah memperhatikan empat kerangka 

pelaksanaan perencanaan pembangunan yaitu: (1) kerangka pelayanan umum dan 

investasi; (2) kerangka kelembagaan, (3) kerangka regulasi, dan (4) kerangka evaluasi. 

Kerangka pelayanan umum dan investasi adalah perencanaan kegiatan pemerintah 

dan swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan 

masyarakat melalui program dan kegiatan prioritas. Kerangka kelembagaan 

merupakan instrumen untuk memperkuat pendekatan integratif dalam pelaksanaan 

prioritas pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan berkontribusi untuk 

memastikan kesiapan struktur organisasi K/L dalam menjalankan prioritas 

pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, sinergis 

dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, sasaran dan target pembangunan. Kerangka 

regulasi mempunyai peran yang sangat signifikan terutama dalam proses 

perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan 

mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan 

bernegara. Inti dari pelaksanaan kerangka regulasi adalah untuk memastikan 

terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan PN, 

PP, KP, serta Proyek Prioritas pembangunan pada RKP 2019. Selain tiga kerangka yang 

telah dijelaskan terdapat kerangka evaluasi yang meliputi tujuan pelaksanaan 

evaluasi, cakupan evaluasi, pelaksana dan penerima hasil evaluasi, metode evaluasi, 

serta mekanisme evaluasi. 
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BAB 3  

PERKEMBANGAN EKONOMI 

 

Sampai saat ini perekonomian global masih bergejolak yang dipicu salah satunya oleh 

terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok 

(RRT). Hal ini berimplikasi pada penurunan volume perdagangan dan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dunia. Di tengah gejolak perekonomian global tersebut, tren 

kinerja perekonomian Indonesia hingga semester I 2019 masih meningkat, yang 

didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi terkait pelaksanaan Pemilihan 

Umum (Pemilu) Nasional, realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi, dan 

kontribusi net ekspor yang positif.  

 

 Ekonomi Makro 

 Capaian Utama Pembangunan  

Capaian ekonomi makro dapat dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi yang terus 

meningkat dari tahun 2015 hingga semester I tahun 2019. Peningkatan tersebut 

merupakan hasil dari upaya berbagai pihak dalam menjaga momentum pertumbuhan 

dan stabilitas ekonomi (Gambar 3.1).  



3-2 PEMBANGUNAN EKONOMI 

 

 

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (Persen, YoY)  

Tahun 2015 – Semester I Tahun 2019 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Di tengah gejolak perekonomian global, pertumbuhan ekonomi semester I 2019  

mampu tumbuh sebesar 5,06 persen. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi 

semester I 2019 didorong oleh konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan 

lembaga nonprofit rumah tangga/LNPRT) dan konsumsi pemerintah yang masing-

masing tumbuh 5,33 persen dan 6,93 persen (YoY). Pertumbuhan konsumsi 

masyarakat, terutama LNPRT didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik dan 

organisasi masyarakat pada masa kampanye Pemilu Nasional 2019.  

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh realisasi belanja yang 

lebih tinggi untuk jenis belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial. Sementara itu, 

net ekspor berkontribusi positif didorong oleh pertumbuhan impor yang terkontraksi 

lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.  

Di sisi lain, kinerja investasi di semester I 2019 mengalami perlambatan, tumbuh 5,02 

persen, dampak dari perang dagang AS-China yang menyebabkan ketidakpastian 

ekonomi global. 

 

Realisasi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (Persen, YoY)  

Tahun 2015 – Semester  I Tahun 2019 

Uraian 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017* 2018** 

Semester I 

2019*** 

Pertumbuhan PDB 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17 5,06 

Konsumsi Rumah 

Tangga  

5,15 4,96 5,01 4,94 5,05 5,10 

Konsumsi LNPRT 12,19 -0,62 6,64 6,93 9,08 16,09 

Konsumsi Pemerintah 1,16 5,31 -0,14 2,13 4,80 6,93 
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Uraian 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017* 2018** 

Semester I 

2019*** 

Investasi (PMTB) 4,45 5,01 4,47 6,15 6,67 5,02 

Ekspor Barang dan 

Jasa 

1,07 -2,12 -1,66 8,91 6,48 -1,84 

Impor Barang dan 

Jasa 

2,12 -6,25 -2,41 8,06 12,04 -7,04 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Keterangan: *) Angka sementara 

                    **) Angka sangat sementara 

                    ***) Angka sangat sangat sementara 

 

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan yang 

tinggi di sektor jasa, di antaranya jasa perusahaan, informasi dan komunikasi, jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial. Ketiga sektor tersebut mampu tumbuh masing-masing 

sebesar 10,15 persen; 9,33 persen; dan 8,84 persen (YoY). Industri pengolahan 

tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 3,70 persen, 

disebabkan oleh kontraksi yang dialami industri pengolahan migas. Sektor pertanian 

tumbuh stabil, yakni sebesar 3,66 persen didukung oleh pertumbuhan yang tinggi di 

sub-sektor tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

 

Realisasi Pertumbuhan PDB Sisi Penawaran (Persen, YoY) 

Tahun 2015 – Semester  I Tahun 2019 

Sektor 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017* 2018** 

Semester  I 

2019*** 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 

4,24 3,75 3,37 3,87 3,91 3,66 

Pertambangan dan 

Penggalian  

0,43 -3,42 0,95 0,66 2,16 0,79 

Industri Pengolahan 4,64 4,33 4,26 4,29 4,27 3,70 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 

5,90 0,90 5,39 1,54 5,47 3,15 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang 

5,24 7,07 3,60 4,60 5,46 8,65 

Konstruksi 6,97 6,36 5,22 6,80 6,09 5,80 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda 

Motor 

5,18 2,54 4,03 4,46 4,97 4,95 

Transportasi dan 

Pergudangan  

7,36 6,71 7,45 8,49 7,01 5,52 
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Sektor 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017* 2018** 

Semester  I 

2019*** 

Penyediaan 

Akomodasi dan Makan 

Minum 

5,77 4,31 5,17 5,39 5,66 5,69 

Informasi dan 

Komunikasi 

10,12 9,70 8,88 9,63 7,04 9,33 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 

4,68 8,58 8,93 5,47 4,17 5,93 

Real Estate 5,00 4,11 4,69 3,66 3,58 5,60 

Jasa Perusahaan 9,81 7,69 7,36 8,44 8,64 10,15 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 

2,38 4,63 3,20 2,06 7,02 7,62 

Jasa Pendidikan 5,47 7,33 3,84 3,70 5,36 5,95 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

7,96 6,69 5,16 6,84 7,13 8,84 

Jasa lainnya 8,93 8,08 8,01 8,73 8,99 10,37 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Keterangan: *) Angka sementara 

                    **) Angka sangat sementara 

                    ***) Angka sangat sangat sementara 

 

Tren pertumbuhan ekonomi yang menguat berdampak positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat. PDB per kapita, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat, terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dengan 

pencapaian tersebut, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara upper middle 

income dalam satu sampai dengan dua tahun ke depan. 

 

PDB Per Kapita  

Tahun 2015 — 2018 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 
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 Permasalahan dan Kendala 

Ekonomi Indonesia diperkirakan masih tumbuh menguat, tetapi perekonomian masih 

dibayangi risiko negatif yang berasal dari kondisi ekonomi global maupun domestik 

yang dapat menyebabkan lebih rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari 

perkiraan. Perekonomian global diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan 

pada periode mendatang. 

Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih relatif rendah, sebesar 3,20 

persen pada tahun 2019. Hal ini diiringi oleh stagnannya perdagangan dunia dan 

harga komoditas internasional pada tahun 2019.  

Kedua, ketidakpastian perang dagang diperkirakan dapat mendorong investasi yang 

lebih rendah, gangguan pada rantai pasok (supply chain), dan lambatnya 

pertumbuhan produktivitas pada tingkat global. Eskalasi perang dagang, terutama 

antara RRT dan AS, dikhawatirkan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan 

ekonomi RRT dan dunia. 

Ketiga, selain isu perang dagang, beberapa faktor lain seperti volatilitas ekonomi di 

beberapa negara berkembang, kebijakan fiskal di Italia, tidak tercapainya kesepakatan 

Brexit, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi RRT, dapat memicu meningkatnya 

sentimen negatif di pasar keuangan global. 

Keempat, harga komoditas ekspor utama cenderung stagnan. Harga minyak kelapa 

sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia seiring dengan 

turunnya permintaan dari negara Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga 

matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Harga batu bara juga 

akan dipengaruhi konsumsi batu bara yang diperkirakan akan berkurang sebagai 

dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih 

bersih. 

Sementara itu, dari sisi domestik, perekonomian juga masih menghadapi tantangan 

dan risiko, baik yang bersifat jangka pendek maupun menengah. 

Pertama, tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial, yang dipicu oleh masih 

rendahnya tingkat produktivitas seiring dengan belum berjalannya tranformasi 

struktural secara optimal, berisiko menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang 

stagnan. Faktor-faktor yang masih menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang 

tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat, (2) sistem dan besarnya penerimaan 

pajak belum cukup memadai, (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama 

konektivitas dan energi, (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan (5) 

intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal. 

Kedua, defisit transaksi berjalan cenderung meningkat. Salah satu penyebabnya 

adalah belum optimalnya kinerja industri pengolahan nonmigas sehingga ekspor 

Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas. Defisit transaksi berjalan juga 

dipicu oleh defisit neraca migas dan neraca jasa. Peningkatan defisit transaksi berjalan 

dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi, terutama pergerakan 

nilai tukar, yang kemudian membatasi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mencapai sasaran makro, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk: (1) 

menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik melalui upaya: 

(a) meningkatkan daya saing ekspor, (b) melanjutkan momentum peningkatan 

investasi, (c) memperkuat konsumsi masyarakat, dan (d) meningkatkan nilai tambah 

sektor industri pengolahan nonmigas, pertanian, dan jasa produktif; (2) menjaga 

stabilitas makroekonomi di tengah tekanan eksternal dengan: (a) menjaga stabilitas 

nilai tukar, (b) menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang aman, (c) 

mempertahankan keberlanjutan fiskal, (d) menjaga inflasi pada rentang target, dan 

(e) memperkuat ketahanan sektor keuangan; serta (3) mencapai pembangunan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya: (a) meningkatkan tingkat 

produktivitas melalui reformasi struktural, (b) mendorong pemerataan ekonomi 

antarwilayah dan tingkat pendapatan, (c) menurunkan tingkat kemiskinan, 

memperluas akses dan kesempatan, serta (d) menjaga keseimbangan lingkungan. 

 

 Fiskal  

 Capaian Utama Pembangunan 

Secara umum, perkembangan realisasi APBN selama tahun 2014 hingga Juni 2019 

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

hibah hingga akhir Juni 2019 masih menunjukkan tren positif. Pada APBN 2019, 

pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp2.165,11 triliun, meningkat 

11,39 persen dari realisasi tahun 2018. Sampai dengan Juni 2019, realisasi pendapatan 

negara dan hibah mencapai Rp898,76 triliun atau 41,51 persen dari target APBN 2019. 

Capaian tersebut meningkat sebesar 7,84 persen dibandingkan periode yang sama 

tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh penerimaan 

perpajakan yang mencapai sebesar 76,65 persen dari total pendapatan negara dan 

hibah, atau mencapai Rp688,94 triliun. 

 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah  

Tahun 2015 – Juni 2019  

 

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

R
p

 T
ri

li
u

n

Penerimaan Perpajakan PNBP Hibah Total Pendapatan Negara

1.508,02 1.550,49 1.555,93 1.666,38 

1.943,67 

898,76 
398,59 255,63 261,98 311,22 

409,32 

209,08 1.146,87 1.240,42 1.284,97 1.343,53 1.518,79 

688,94 



  

PEMBANGUNAN EKONOMI 3-7 

 

Dalam kurun 2014 hingga 2017, rasio pajak mengalami pertumbuhan yang stagnan. 

Namun mulai tahun 2018 rasio pajak mulai menunjukkan kinerja yang positif. Kinerja 

positif  tersebut salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas, terutama 

minyak bumi dan batu bara. Kenaikan harga komoditas tersebut juga berdampak 

pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) 

yang mencapai Rp181,06 triliun di tahun 2018 (meningkat 62,93 persen dari realisasi 

tahun 2017). Pada tahun 2019, rasio pajak ditargetkan meningkat menjadi 11,06 

persen terhadap PDB. Hingga Juni 2019, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 

Rp688,94 triliun atau 38,56 persen dari target APBN tahun 2019.  

 

Perkembangan Realisasi Belanja Negara  

Tahun 2015 – Juni  2019 

 
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah. 

Dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara tahun 2018 mencapai sebesar 

Rp2.213,11 triliun (meningkat 10,25 persen dari tahun 2017). Hingga Juni 2019 belanja 

negara mencapai Rp1.034,51 triliun atau meningkat sebesar 9,59 persen 

dibandingkan realisasi APBN pada periode yang sama tahun 2018. Peningkatan 

realisasi belanja negara tersebut utamanya didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat 

(BPP) yang mencapai Rp630,57 triliun. Pertumbuhan realisasi BPP tersebut terutama 

berasal dari realisasi belanja bantuan sosial (Bansos) yang tumbuh sebesar 56,37 

persen. Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk 

keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, yang antara lain direalisasikan melalui: (1) pencairan Program 

Keluarga Harapan (PKH), (2) penarikan di muka iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (3) realisasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), 

dan (4) realisasi Bansos lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan 

Bidikmisi). Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juni 2019 

mencapai Rp71,87 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada periode 

yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp73,94 triliun. Selanjutnya realisasi belanja 

modal terhadap APBN sampai dengan Juni 2019 mencapai Rp34,66 triliun. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

R
p

 T
ri

li
u

n

Belanja Pemerintah Pusat TKDD Belanja Negara

1.777,18 1.806,52 1.864,28 
2.007,35 

2.213,11 

1.034,51 

573,70 623,14 
710,26 

741,99 

757,79 

403,95 
1.203,58 1.183,30 1.154,02 1.265,36 

1.455,32 

630,57 



3-8 PEMBANGUNAN EKONOMI 

 

Menurunnya belanja subsidi serta upaya peningkatan belanja modal menunjukkan 

komitmen pemerintah dalam mendorong belanja agar lebih produktif. Pada tahun 

2019, belanja pemerintah pusat ditargetkan mencapai sebesar Rp1.634,34 triliun. 

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) meningkat sebesar 2,09 persen 

dari Rp741,99 triliun di tahun 2017 menjadi Rp757,79 triliun di tahun 2018. Hingga 

Juni 2019, realisasi TKDD mencapai sebesar Rp403,95 triliun atau 48,96 persen dari 

pagu APBN 2019. Realisasi tersebut meningkat sebesar 4,77 persen jika dibandingkan 

dengan realisasi TKDD pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, 

untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi hingga Juni 2019 mencapai sebesar 

Rp5,00 triliun, lebih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama di tahun 2018 

yang mencapai sebesar Rp7,76 triliun. Salah satu penyebabnya adalah belum 

terpenuhinya syarat dokumen penyaluran DAK Fisik. Pada tahun 2019, TKDD 

ditargetkan mencapai sebesar Rp826,77 triliun. 

Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara tersebut, pada APBN 2019, defisit 

anggaran ditargetkan sebesar Rp296,00 triliun, atau 1,84 persen terhadap PDB. 

Sampai dengan Juni 2019, realisasi defisit APBN mencapai Rp135,75 triliun atau 0,84 

persen terhadap PDB. Walaupun defisit tersebut lebih tinggi dari realisasi defisit pada 

periode yang sama di tahun 2018 (0,74 persen terhadap PDB), pemerintah terus 

berupaya menjaga kesinambungan fiskal secara hati-hati. 

 Permasalahan dan Kendala 

Dari sisi penerimaan, beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain: 

(1) prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah pada tahun 2019, (2) masih 

rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak, (3) masih rendahnya cakupan 

basis pajak, (4) belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang 

perpajakan, dan (5) belum optimalnya pengelolaan aset negara dan layanan publik.  

Pada sisi belanja negara, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah belanja 

negara yang belum efisien dan kurang produktif. Adapun pada TKDD, permasalahan 

yang dihadapi yaitu: (1) belum optimalnya penerapan desentralisasi fiskal sehingga 

daerah masih bergantung terhadap alokasi anggaran dari pusat, (2) belum efektifnya 

pemanfaatan TKDD untuk mendorong peningkatan layanan dasar publik serta upaya 

pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, dan (3) masih adanya keterlambatan 

realisasi anggaran belanja akibat kendala yang bersifat administratif yang 

mengakibatkan pola realiasi anggaran APBD yang masih cenderung diakselerasi pada 

kuartal terakhir tahun anggaran.  

Dari sisi pembiayaan, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah masih 

terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan 

nasional.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam upaya menjawab permasalahan dan kendala tersebut di atas, kebijakan 

pengelolaan fiskal pada tahun 2019 diarahkan untuk mendorong APBN agar lebih 
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produktif, efisien, berdaya tahan, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut ditempuh 

dengan strategi sebagai berikut. 

Pertama, pada sisi penerimaan dilakukan mobilisasi pendapatan negara melalui 

peningkatan tren rasio pajak serta penguatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) 

dan aset negara. Langkah yang dilakukan dalam optimalisasi penerimaan perpajakan 

yaitu: (1) optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui 

pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang up to date dan 

terintegrasi, (2) inklusi kesadaran pajak, (3) implementasi monitoring dan evaluasi 

Compliance Risk Management, (4) penyempurnaan peraturan perundangan-

undangan perpajakan, (5) sinergi proses bisnis administrasi pelayanan dan 

pengawasan perpajakan, dan (6) optimalisasi pengelolaan SDA dan Barang Milik 

Negara (BMN). 

Kedua, pada sisi belanja negara yaitu melalui penerapan belanja yang lebih efektif 

dan produktif dalam mendukung program-program Prioritas Nasional, serta 

penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui 

berbagai strategi yaitu: (1) memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk 

meningkatkan keterampilan (skill) dan produktivitas, (2) mendorong investasi dan 

peningkatan ekspor, (3) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, (4) 

melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan 

daya saing, dan (5) penguatan koordinasi antara pusat dan daerah serta memastikan 

penyerapan anggaran yang optimal dan merata. 

Ketiga, pada sisi pembiayaan dilakukan pembiayaan yang efisien, kreatif, dan inovatif 

(creative financing) dengan meningkatkan keterlibatan peran swasta dalam proses 

pembangunan. Strategi pembiayaan tersebut diikuti dengan pengendalian defisit dan 

rasio utang yang diupayakan menurun dalam jangka menengah serta keseimbangan 

primer yang diupayakan menuju positif. 

 

 Moneter 

 Capaian Utama Pembangunan 

Inflasi 

Hingga Juli 2019 tingkat inflasi mencapai sebesar 3,32 persen (YoY), masih berada di 

dalam rentang target 2019 yaitu 3,50±1,00 persen (YoY). Inflasi pada Juli 2019 

terutama didorong oleh terjaganya inflasi harga diatur pemerintah (administered 

price), yaitu sebesar 2,22 persen (YoY). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk 

mengendalikan implementasi kebijakan administered price, salah satunya melalui 

pengaturan tarif batas atas (TBA) angkutan udara yang bertujuan mengurangi 

kenaikan harga tarif angkutan udara. Perkembangan laju inflasi dalam periode 2014-

2019 dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Perkembangan Laju Inflasi  

Tahun 2015 – Juli 2019 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah. 

Tercapainya sasaran inflasi dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh stabilitas 

inflasi inti, rendahnya inflasi harga diatur pemerintah, dan terkendalinya inflasi harga 

bergejolak. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya penguatan koordinasi 

kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. 

Nilai Tukar 

Pada tahun 2018 nilai tukar rupiah mengalami depresiasi hingga menyentuh level 

terendah (Januari 2014-Juni 2019) Rp 15.253 per USD pada 11 Oktober 2018. 

Depresiasi nilai tukar rupiah tersebut antara lain disebabkan oleh normalisasi 

kebijakan moneter AS seiring pemulihan kondisi perekonomian AS. Memasuki 

pertengahan tahun 2019, nilai tukar rupiah bergerak menguat dan mencapai 

Rp13.970 per USD pada 15 Juli 2019. Kondisi nilai tukar rupiah hingga Juli 2019 

dipengaruhi arah kebijakan moneter global yang melonggar dan fundamental 

perekonomian domestik yang terus membaik, termasuk peningkatan sovereign rating 

Indonesia oleh Standard and Poor’s (S&P). Perkembangan nilai tukar rupiah dalam 

periode 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Sumber: Bank Indonesia, diolah  

 

 Permasalahan dan Kendala 

Secara umum, stabilitas moneter Indonesia terjaga dengan baik. Namun demikian, 

terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang perlu menjadi perhatian. 

Dari sisi eksternal, pengaruh sentimen global terkait peningkatan ketegangan 

hubungan dagang antara AS-RRT berpotensi menekan rupiah melalui penurunan 

permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia ke negara mitra dagang Indonesia. 

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global lainnya dapat berpengaruh terhadap 

stabilitas Rupiah yang pada akhirnya berdampak pada pergerakan inflasi domestik. 

Dari sisi internal, upaya mencapai stabilitas moneter khususnya inflasi masih  

menghadapi permasalahan dan kendala terutama gangguan produksi (cuaca dan 

hama), keterbatasan pasokan komoditas pangan pokok strategis, hambatan 

distribusi, kenaikan harga barang dan tarif jasa, serta pengendalian ekspektasi dan 

permintaan pasar. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pada tahun 2019, arah kebijakan dan strategi stabilitas harga difokuskan pada: (1) 

menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui kerja sama 

antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan APBD untuk penyediaan Cadangan 

Pangan Pemerintah (CPP); (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 tata niaga pangan, termasuk melalui 

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

11 Okt 2018 
Rp15.253,00 

Rp13.970,00 
15 Jul 2019 
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penyaluran bantuan sosial dan subsidi; dan (9) meningkatkan koordinasi kebijakan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. 

Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, Pemerintah dan Bank Indonesia  

berupaya mengawasi dan mengantisipasi dampak tekanan ekonomi yang bersumber 

dari eksternal maupun internal, mempercepat pendalaman pasar keuangan, serta 

menjaga ketersediaan likuiditas di pasar uang. 

 







 

PEMBANGUNAN SEKTOR RIIL 

 

Sektor riil terus mengalami perkembangan yang baik. Sektor pertanian tumbuh stabil 

yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi padi, jagung, hasil kelautan dan 

perikanan. Industri pengolahan tetap berkontribusi cukup besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penyediaan infrastruktur energi dan 

listrik yang semakin baik, peningkatan investasi dan perbaikan tingkat keterbukaan 

ekonomi. Selanjutnya, perkembangan yang signifikan pada sektor perdagangan, jasa 

keuangan dan pariwisata menumbuhkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 

sehingga tingkat pengangguran menurun, paling rendah selama masa reformasi 

dengan penyediaan lapangan kerja melampaui target yang telah ditetapkan.  

 

 Pertanian 

 Capaian Utama Pembangunan  

Dalam kurun waktu 2015-2019, penyediaan bahan pangan terutama ditopang dari 

peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula. Berdasarkan data 

BPS menurut metode perhitungan Kerangka Sampel Area (KSA) produksi padi pada 

tahun 2018 sebesar 56,54 juta ton gabah kering giling (GKG). Dengan produksi 

sebesar 56,54 juta ton GKG tersebut, BPS memperkirakan telah terjadi surplus sebesar 

2,85 juta ton beras. Produksi jagung pada tahun 2018 sebesar 30,06 juta ton 

meningkat 1,14 juta ton atau 3,94 persen dibanding tahun 2017, serta meningkat 

PERKEMBANGAN SEKTOR RIIL 
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10,45 juta ton atau 53,29 persen dibanding produksi tahun 2015 sebesar 19,61 juta 

ton. Produksi kedelai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 81,48 persen 

dibandingkan produksi tahun 2017. Produksi daging sapi sebagai salah satu sumber 

pangan protein hewani, meningkat sebesar 1,92 persen dari 0,52 juta ton tahun 2017 

menjadi sekitar 0,53 juta ton pada tahun 2018. Produksi gula tebu juga meningkat 

sebesar 2,35 persen dari 2,12 juta ton tahun 2017 menjadi 2,17 juta ton tahun 2018 

(Tabel 4.1). Peningkatan produksi pertanian selain untuk penyediaan bahan pangan 

juga mendukung peningkatan kontribusi pertanian pada Produk Domestik Bruto 

semester I 2019 yang mencapai 13,12 persen. Hal ini mendukung capaian nawacita 

pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. 

 

Capaian Produksi Bahan Pangan Utama  

Tahun 2015-2018 (dalam juta ton) 

Sasaran/Indikator 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 

a. Produksi padi1) 70,85 75,40 79,35 81,15 
83,04*) 

56,54**) 

b. Produksi jagung 19,00 19,61 23,58 28,92 30,06*) 

c. Produksi kedelai 0,95 0,96 0,86 0,54 0,98*) 

d. Produksi daging 

sapi/kerbau2) 
0,49 0,54 0,55 0,52 0,53***) 

e. Produksi gula tebu3) 2,58 2,49 2,20 2,12 2,17***) 

Catatan:  
1) Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG);  
2) Produksi daging sapi/kerbau dalam bentuk karkas; 
3) Produksi gula dalam bentuk Gula Kristal Putih (GKP);  
*) ARAM 1 Kementerian Pertanian; 
**) Hasil perhitungan dengan metode Kerangka Sampling Area (KSA) BPS; 
***) Angka sementara Kementerian Pertanian.  

Harga bahan pangan dalam negeri terlihat semakin terkendali, seiring dengan 

peningkatan sebagian besar produksi pangan dalam negeri untuk bahan pangan 

utama. Data BPS bulan Juni 2019 menunjukkan pergerakan harga pangan sampai 

minggu keempat  Juni 2019 dibanding Juni 2018 relatif stabil dengan kenaikan harga 

berkisar antara 0,10  persen hingga 3,80 persen. Bahkan terdapat penurunan harga di 

level -0,02 persen hingga -3,90 persen pada beberapa komoditas. Pada saat 

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

harga bahan pangan tersebut dapat terjaga karena adanya upaya peningkatan 

efisiensi sistem tata niaga bahan pangan. Selain itu, Pemerintah juga selalu melakukan 

upaya-upaya peningkatan kesejahteraan petani. Data terakhir BPS menunjukkan 

bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) bulan Juli 2019 sebesar 102,63 yang meningkat 

dibandingkan NTP bulan Juli 2018 (101,66) maupun NTP bulan Juli 2017 (100,65). 

Dukungan Pemerintah dalam penyediaan sarana produksi pertanian dan kebijakan 

harga komoditas pertanian berpengaruh pada peningkatan NTP. 
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Kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat mengalami perbaikan. Penyediaan 

bahan pangan dan stabilisasi harga berpengaruh terhadap pencapaian konsumsi 

pangan dan gizi masyarakat. Konsumsi energi masyarakat semakin mendekati angka 

kecukupan energi yang direkomendasikan. Dari 2.100 kkal/kapita/hari yang 

direkomendasikan Widya Karya Pangan dan Gizi 2018, konsumsi energi masyarakat 

tahun 2018 telah mencapai 2.145 kkal/kapita/hari, yang mengalami kenaikan dari 

2.128 kkal/kapita/hari pada tahun 2017. Selain itu, peningkatan kualitas konsumsi 

pangan masyarakat tercermin dari kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 

86,30 pada 2017 menjadi 90,70 pada 2018. 

 Permasalahan dan Kendala 

Penyediaan bahan pangan dengan mengutamakan dari produksi dalam negeri masih 

menghadapi berbagai permasalahan terutama pada aspek mikro, seperti: (1) 

keterbatasan luas baku lahan untuk setiap komoditas, (2) terbatasnya ketersediaan 

dan penggunaan benih unggul, (3) serangan hama dan penyakit, (4) masih kurangnya 

populasi ternak, (5) terbatasnya modal petani, (6) distribusi pangan yang belum bisa 

merata, serta (7) panjangnya rantai tata niaga komoditas pertanian. Permasalahan 

pada aspek makro diantaranya, seperti: (1) perubahan iklim, (2) bencana alam, (3) 

kondisi perekonomian global yang melemah, (4) gejolak harga pangan global, dan 

(5) peningkatan jumlah penduduk. 

Kendala yang dihadapi adalah: (1) kualitas sumber daya manusia pertanian, 

khususnya terkait dengan tingkat pendidikan dan keterampilan petani; (2) kapasitas 

kelembagaan petani; (3) tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan petani; 

serta (4) regenerasi petani muda dimana pada saat ini jumlah petani semakin 

menurun dan mengalami penuaan.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan pangan dan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan 

pangan masyarakat terutama dari produksi dalam negeri, mensejahterakan petani 

dan menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian. Selain itu, pembangunan pangan 

dan pertanian juga diarahkan untuk mampu menopang dan mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

Sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, arah pembangunan 

pangan dan pertanian tersebut dilakukan melalui: (1) pemantapan ketahanan pangan 

menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) 

stabilisasi harga bahan pangan, (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat, 

(4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan (5) peningkatan 

kesejahteraan masyarakat petani pada khususnya dan perdesaan pada umumnya.  

Strategi pembangunan pangan dan pertanian dalam kerangka arah kebijakan 

tersebut adalah: (1) perlindungan sumber daya alam pertanian dan perdesaan, antara 

lain melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, rehabilitasi dan 

pembangunan sarana dan prasarana pertanian; (2) peningkatan produktivitas melalui 

penyediaan dan optimalisasi penyediaan sarana produksi pertanian, perluasan adopsi 

teknologi pertanian, serta peningkatan inovasi pertanian; (3) peningkatan sarana dan 

prasarana dalam rangka kelancaran dan efisiensi distribusi, logistik dan akses pangan, 



4-4 PEMBANGUNAN SEKTOR RIIL 

 

termasuk efisiensi sistem tata niaga dan rantai pasok bahan pangan; (4) peningkatan 

kualitas konsumsi pangan dan gizi melalui penganekaragaman bahan pangan dan 

konsumsi pangan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal; (5) 

pengembangan mitigasi risiko pada aktivitas pertanian, antara lain melalui asuransi 

pertanian (Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi) dan fasilitasi 

sumber permodalan; serta (6) perbaikan subtansi dan tata kelola pendidikan, 

pelatihan dan penyuluhan pertanian.  

 

 Perikanan  

 Capaian Utama Pembangunan 

Produksi kelautan dan perikanan yang terdiri dari produksi perikanan tangkap, 

produksi perikanan budidaya, garam, dan produk olahan, pada kurun waktu 2015-

2018 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,35 persen per tahun atau meningkat 

dari 31,00 juta ton menjadi 33,73 juta ton. Meskipun capaian produksi hasil perikanan 

masih lebih rendah dari target yang telah ditentukan, namun demikian produksi 

perikanan tangkap dan ikan olahan telah melampaui target. 

Pada akhir tahun 2019, produksi kelautan dan perikanan ditargetkan mencapai 40-50 

juta ton. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya yang lebih keras, 

mengingat hasil capaian pada akhir tahun 2018 yang lebih rendah dari target yang 

telah ditetapkan yaitu sebesar 44,13 juta ton. Rincian capaian produksi hasil kelautan 

dan perikanan selengkapnya dapat dilihat pada (Tabel 4.2). 

 

Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2015-2019 

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018*) 2019**) 

Produksi Hasil 

Kelautan dan 

Perikanan 

juta ton 28,72 31,00 28,68 30,47 33,73 34,48 

1. Perikanan Tangkap juta ton 6,48 6,68 6,58 7,07 7,25 7,61 

2. Produksi Perikanan 

Budidaya 
juta ton 14,36 15,63 16,00 16,11 17,25 17,77 

a. Ikan juta ton 4,28 4,36 4,95 5,66 6,88 7,23 

b. Rumput Laut juta ton 10,08 11,27 11,05 10,46 10,37 10,54 

3. Garam juta ton 2,50 3,11 0,14 1,11 2,72 2,30 

4. Hasil Olahan juta ton 5,38 5,58 5,96 6,18 6,51 6,80 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2019 

Catatan:   *)    = Angka Sementara 

**)   = Angka perkiraan (prognosa) 
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Produksi ikan hasil tangkapan tahun 2018 adalah sebesar 7,25 juta ton, atau lebih 

tinggi 2,55 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,07 juta ton. Hal ini 

disebabkan oleh pemulihan sumber daya ikan yang ditandai dengan melimpahnya 

jenis ikan pelagis seperti layang dan deho, kondisi cuaca yang relatif tenang, 

pemanfaatan bantuan sarana penangkapan berupa kapal perikanan dan alat 

penangkap ikan, serta membaiknya sistem pendataan hasil tangkapan di pelabuhan 

perikanan dan perairan umum daratan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan target produksi perikanan tangkap dalam RPJMN 2015-2019, yaitu sebesar 

6,81 juta ton. Pada tahun 2019, diperkirakan produksi perikanan tangkap mencapai 

7,61 juta ton. 

Produksi ikan hasil budi daya tahun 2018 adalah sebesar 6,88 juta ton, atau 86,98 

persen dari target sebesar 7,91 juta ton. Hal ini disebabkan antara lain oleh tingginya 

biaya pakan yang mayoritas bahan bakunya masih impor, serta perubahan iklim dan 

cuaca yang ekstrem di beberapa sentra produksi. Sementara itu, produksi rumput laut 

pada 2018 adalah sebesar 10,37 juta ton, atau mencapai 64,13 persen dari target 

sebesar 16,17 juta ton. Produksi rumput laut di beberapa sentra produksi mengalami 

serangan penyakit dan hama sehingga gagal panen. Pada tahun 2019, diperkirakan 

produksi ikan hasil budidaya mencapai 7,23 juta ton dan produksi rumput laut 

mencapai 10,54 juta ton.  

Selanjutnya, produksi garam pada tahun 2018 adalah sebesar 2,72 juta ton, atau lebih 

rendah daripada target sebesar 4,10 juta ton. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan 

yang tinggi terhadap kondisi iklim, belum optimalnya integrasi lahan garam milik 

masyarakat, dan masih rendahnya pemanfaatan teknologi oleh petambak garam. 

Integrasi lahan garam merupakan penggabungan lahan garam masyarakat dengan 

luas minimal 15 ha dalam bentuk koperasi. Berdasarkan prakiraan cuaca dan iklim, 

diperkirakan produksi garam hingga akhir tahun 2019 mencapai 2,30 juta ton, atau 

lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu sebesar 

4,50 juta ton.  

Produksi hasil olahan perikanan pada tahun 2018 mencapai 6,51 juta ton, sedikit lebih 

tinggi  dari target sebesar 6,50 juta ton. Capaian tersebut juga lebih tinggi 5,33 persen 

dari capaian tahun 2017, yaitu sebesar 6,18 juta ton. Peningkatan produksi hasil 

olahan perikanan diantaranya dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan bahan 

baku ikan yang berdampak pada peningkatan utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala 

menengah besar dan peningkatan standar kelayakan pengolahan UPI. Pada akhir 

tahun 2019, produksi ikan olahan diperkirakan akan mencapai 6,80 juta ton, sesuai 

dengan target akhir dalam RPJMN 2015-2019. 

Nilai NTN periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,67 

persen pertahun (Gambar 4.1). NTN bulan Mei 2019 mencapai 113,08 atau meningkat 

0,64 persen dibandingkan NTN bulan Mei tahun 2018 sebesar 112,36. Hal ini 

mengindikasikan kuatnya nilai tukar nelayan sebagai akibat dari harga produk 

Perikanan Tangkap yang semakin menguat dibandingkan harga komoditas lainnya. 
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Gambar 4.1 

Nilai Tukar Nelayan 

Tahun 2015-2019 

 
Sumber :  BPS, 2019 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam  peningkatan produksi hasil kelautan dan 

perikanan antara lain adalah: (1) masih rendahnya daya saing usaha kelautan dan 

perikanan (ditandai dengan masih terbatasnya dukungan infrastruktur dan masih 

tingginya ketergantungan terhadap impor pakan/bahan baku pakan); (2) masih 

rendahnya pemanfaatan/penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi; 

(3) masih tingginya pengaruh perubahan lingkungan, terutama wilayah pesisir berupa 

kerusakan ekosistem, abrasi, pencemaran, serta bencana alam dan perubahan iklim; 

(4) masih kurangnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga 

keuangan lainnya; serta (5) masih adanya peluang praktek pencurian ikan dan 

penangkapan ikan yang ilegal. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam peningkatan produksi hasil 

kelautan dan perikanan antara lain: (1) meningkatkan daya saing usaha kelautan dan 

perikanan diantaranya melalui peningkatan aksesibilitas pelaku usaha perikanan 

terhadap input produksi (induk/benih, pakan, BBM, air bersih/es), informasi pasar, dan 

penguatan keamanan produk pangan perikanan; (2) menyalurkan bantuan sarana dan 

prasarana perikanan tangkap (seperti kapal dan alat tangkap perikanan) dan sarana 

prasarana perikanan budidaya (seperti bioflok, pakan mandiri, calon induk dan benih; 

(3) mengembangkan 13 sentra kelautan dan perikanan terpadu; (4) melakukan 

pengkajian stok sumber daya ikan; (5) meningkatkan diseminasi teknologi tepat guna 

kepada pelaku usaha perikanan melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pusat yang 

bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta penyuluh perikanan sebagai 

pendamping; (6) 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; (7) memperluas akses 

permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perikanan dan 
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kelautan, baik melalui perbankan, lembaga keuangan nonbank serta  Badan Layanan 

Umum  –  Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP); 

serta (8) meningkatkan pengawasan kelautan dan perikanan diantaranya melalui 

penguatan Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas). 

Untuk mendorong peningkatan produksi garam, arah kebijakan dan strategi yang 

ditempuh adalah: (1) penguatan manajemen lahan melalui integrasi penggaraman 

dan penggunaan geomembran, (2) pembentukan koperasi garam, dan (3) 

pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) yang menerapkan Sistem Resi Gudang 

komoditas garam. Sementara itu, untuk peningkatan produksi hasil olahan perikanan, 

arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah: (1) penguatan implementasi 

sistem logistik ikan melalui peningkatan distribusi bahan baku dan ketersediaan ikan 

di sentra-sentra produksi olahan perikanan; (2) pembinaan terhadap UPI skala UMKM 

dan skala besar terutama dalam hal penerapan mutu; (3) pengembangan dan 

optimalisasi sarana dan prasarana pengolahan; (4) perekayasaan, pembinaan dan 

penumbuhkembangan ragam produk baru; dan (5) peningkatan proses pendataan di 

setiap kecamatan dan kabupaten. 

 

 Energi dan Listrik 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan ketenagalistrikan terus didorong guna mencapai ketahanan energi 

yang berkelanjutan.  Pemerintah terus berupaya meningkatkan pasokan listrik yang 

bertujuan untuk meningkatkan kehandalan listrik dan terus berupaya melakukan 

perluasan akses listrik yang berkelanjutan untuk mencapai sasaran pokok RPJMN 

2015-2019 sektor ketenagalistrikan.  

 

Capaian Sasaran Pokok Sektor Energi dan Listrik  

Tahun 2015-2019 

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Kapasitas 

Pembangkit 
GW 50,42 54,66 58,34 62,20 64,92 65,97 

Rasio Elektrifikasi persen 84,35 88,30 91,16 95,35 98,30 98,81 

Konsumsi Listrik per 

Kapita 
kWh 878 918 956 1.012 1.064 1.071 

Sumber: Kementerian ESDM 2019 

Catatan:   *)    = capaian bulan Juni 2019 

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik sampai dengan bulan Juni 2019 sudah 

mencapai 65,97 GW yang mengalami penambahan sebesar 1,05 GW (1,60 persen) 

dibandingkan dengan kapasitas terpasang pembangkit akhir tahun 2018 yang 

mencapai 64,92 GW (Tabel 4.3). Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik ini 

diperoleh dari pelaksanaan pembangunan dan sewa pembangkit tenaga listrik oleh 
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PT PLN (Persero), pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh Independent Power 

Producer (IPP), dan pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh Badan Usaha 

Swasta untuk keperluan listrik sendiri. Perkembangan kapasitas pembangkit listrik 

tersebut sejalan dengan pertumbuhan permintaan listrik dan juga pertumbuhan 

ekonomi. Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan 

(EBT) untuk tenaga listrik. Sampai dengan Juni 2019, sebanyak tujuh kontrak jual beli 

listrik EBT telah beroperasi dan 32 kontrak sedang pada tahap konstruksi dari 75 

kontrak yang ditandatangani dalam periode 2017-2019. 

Rasio elektrifikasi sampai dengan bulan Juni 2019 sudah mencapai 98,81 persen 

(Tabel 4.3). Capaian tersebut meningkat sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan 

rasio elektrifikasi akhir tahun 2018 yang mencapai 98,30 persen. Pencapaian tersebut 

sudah jauh lebih tinggi dari target akhir RPJMN sebesar 96,60 persen. Pemenuhan 

elektrifikasi nasional akan terus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga pada 

tahun 2019 rasio elektrifikasi ditargetkan mencapai 99,90 persen. Dengan tersedianya 

listrik, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, serta berbagai kegiatan produktif 

dapat terwujud. 

Pada akhir tahun 2018, konsumsi listrik per kapita sudah mencapai 1.064 kWh dan 

diproyeksikan akan meningkat sekitar 0,66 persen menjadi 1.071 kWh pada Juni 2019 

(Tabel 4.3). Konsumsi listrik per kapita akan meningkat seiring dengan adanya 

kebijakan pemerintah melalui penambahan kapasitas pembangkit listrik, peningkatan 

akses/elektrifikasi dan mendorong pengembangan kompor listrik dan kendaraan 

listrik. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala dalam pencapaian sasaran utama pembangunan sektor 

ketenagalistrikan antara lain: (1) belum selarasnya permintaan kebutuhan listrik dan 

pemenuhan pasokan listrik, (2) belum meratanya kualitas layanan ketenagalistrikan, 

(3) investasi yang besar dalam melistriki daerah remote dan kepulauan untuk 

menjamin kualitas dan keberlanjutan ketenagalistrikan, dan (4) masih rendahnya 

konsumsi listrik perkapita Indonesia yang merupakan salah satu indikator hubungan 

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pemenuhan ketenagalistrikan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh pada sektor ketenagalistrikan, antara lain: 

(1) peningkatan keandalan pasokan listrik melalui penambahan kapasitas pembangkit 

yang diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan beban, dan memenuhi kekurangan 

pasokan tenaga listrik pada beberapa wilayah tertentu; (2) perluasan akses 

ketenagalistrikan terutama untuk memberikan layanan ketenagalistrikan pada rumah 

tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik melalui upaya elektrifikasi yang 

dilakukan melalui perluasan jaringan PLN dan non-PLN, serta pembagian Lampu 

Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada rumah tangga miskin yang berada di 

daerah terpencil; (3) mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat seperti 

energi baru dan terbarukan namun dengan tetap mempertimbangkan keekonomian 

efisiensi harga agar dapat mengurangi biaya pokok penyediaan (BPP); serta (4) 

mendorong sinergi antara pertumbuhan ekonomi lokal, pertumbuhan penduduk, 



PERKEMBANGAN SEKTOR RIIL 4-9 

 

program elektrifikasi, serta program pemerintah diantaranya membangun Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, 

sentra kelautan dan perikanan terpadu dan jaringan listrik Pos Lintas Batas Negara 

(PLBN). 

 

 Perdagangan 

 Capaian Utama Pembangunan  

Salah satu target bidang perdagangan dalam negeri dalam RPJMN 2015-2019 adalah 

pembangunan/revitalisasi 5.000 unit pasar rakyat. Dalam pelaksanaannya, 

pencapaian target pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dilakukan oleh beberapa 

Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan 

UKM serta Kementerian PUPR melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun Tugas 

Pembantuan (TP). Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat oleh Kementerian PUPR 

dilakukan khususnya untuk tipe pasar rakyat diluar ketentuan prototype pasar rakyat 

yang diatur oleh Kementerian Perdagangan, diantaranya pasar rakyat yang 

merupakan penugasan khusus melalui intstruksi presiden seperti pasar yang 

dibangun di dalam kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta pembangunan 

pasar pasca bencana dan pasar induk. Selama periode tahun 2015-2018, jumlah pasar 

rakyat yang sudah dibangun/direvitalisasi mencapai 4.156 unit. Dalam tahun 2019 

direncanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.079 unit. Dengan 

demikian, jumlah pasar yang akan dibangun/direvitalisasi sampai dengan tahun 2019 

akan mencapai 5.246 unit. Rincian realisasi pembangunan/revitalisasi pasar rakyat 

tahun 2015-2019 adalah sebagaimana berikut (Tabel 4.4). 

 

Realisasi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat (unit pasar) 

Tahun 2015-2019 

Uraian 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

DAK 538 783 570 584 1.219 842 

TP 37 175 138 215 215 184 

Kemenkop. & UMKM 60 65 90 51 51 53 

Kementerian PUPR - - - 7 - 11 

TOTAL 575 1.023 798 850 1.485 1.090 

Sumber: Kementerian Perdagangan 

Catatan: *) Target pembangunan/revitalisasi pasar rakyat 

Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang sudah dilakukan selama tahun 2015-

2018 merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk penataan sistem 

distribusi dan logistik. Melalui sistem distribusi dan logistik yang lebih tertata 

diharapkan stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat 

akan semakin baik.  
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Upaya lain yang efektif dalam menjaga stabilisasi harga dan pasokan adalah melalui 

pengawasan pasar rakyat dan ritel modern menjelang Hari Besar Keagamaan 

Nasional (HBKN). Stabilitas harga, yang diukur dengan nilai koefisien variasi harga, 

terus menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2018 disparitas harga antar waktu (seperti 

pada HBKN) mencapai 2,62 persen. Hasil tersebut lebih baik dibandingkan disparitas 

harga pada tahun 2017 (3,00 persen) dan telah sesuai dengan target RPJMN 2015-

2019 (di bawah 9,00 persen). Namun demikian disparitas harga barang kebutuhan 

pokok antarwilayah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. 

Capaian lain terkait bidang perdagangan dalam negeri adalah peningkatan volume 

transaksi perdagangan berjangka komoditi dan peningkatan perlindungan 

konsumen. Pada tahun 2018, total volume transaksi perdagangan berjangka komoditi 

meningkat 25,20 persen dari tahun 2017 yang volume transaksinya sebesar 8.821.762 

lot. Pada periode Januari-Mei 2019, volume transaksi perdagangan berjangka 

komoditi sudah mencapai 4.464.676 lot, atau naik 13,65 persen dibandingkan periode 

yang sama di tahun sebelumnya. 

Selain itu, upaya peningkatan perlindungan konsumen telah menunjukkan hasil yang 

cukup menggembirakan, yang ditandai oleh meningkatnya indeks keberdayaan 

konsumen menunjukkan adanya kenaikan dari 33,70 pada tahun 2017 menjadi 40,41 

pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 6,71 poin. Selain itu melalui kebijakan 

transfer ke daerah dengan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Pusat 

membantu Pemerintah Daerah mempercepat pembentukan Unit Metrologi Legal 

(UML), sehingga sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk 194 UML di 

kabupaten/kota. Pada tahun 2019 direncanakan juga melalui mekanisme DAK adanya 

pembentukan sebanyak 279 UML, sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 

diharapkan terbentuk 473 Unit Metrologi Legal di kabupaten/kota. 

Di bidang perdagangan luar negeri, pada tahun 2018 ekspor nonmigas tumbuh 

sebesar 6,35 persen. Pertumbuhan tersebut telah sesuai dengan target yang 

ditetapkan Pemerintah dalam RKP 2018, yaitu 5,00-7,00 persen. Pada periode Januari-

Juni tahun 2019, ekspor nonmigas mengalami penurunan sebesar 6,54 persen, 

terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas di pasar internasional dan 

perlambatan ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia. Selama tahun 2018 

ditengah kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan tersebut serta 

meningkatnya isu proteksionisme, pemerintah berhasil melindungi akses ekspor 

Indonesia di beberapa negara tujuan dengan mengamankan 19 kasus/sengketa yang 

dituduhkan oleh beberapa negara. 

Diversifikasi produk ekspor Indonesia sudah menunjukkan adanya perbaikan 

walaupun masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi 

produk manufaktur terhadap total ekspor. Pada tahun 2018, kontribusi produk 

manufaktur terhadap total ekspor tercatat sebesar 46,10 persen, lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 44,97 persen. Pada periode Januari-

Mei 2019, kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor kembali menunjukkan 

peningkatan, yaitu mencapai 48,90 persen.  

Selain itu, ekspor jasa Indonesia pun terus menunjukkan kinerja yang membaik. Rasio 

ekspor jasa terhadap PDB pada tahun 2018 tercatat sebesar 2,68 persen, naik dari 
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tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,49 persen. Sedangkan pada periode 

Januari-Maret tahun 2019 ekspor jasa sedikit menurun dibandingkan tahun 

sebelumnya, dimana pertumbuhan ekspor jasa adalah -3,69 persen dan rasio ekspor 

jasa terhadap PDB hanya sebesar 2,38 persen. 

 Permasalahan dan Kendala 

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

masih tingginya disparitas harga antar wilayah akibat jauhnya lokasi antara daerah 

sentra produksi dengan daerah sentra konsumsi serta masih perlu optimalisasi 

dukungan pemerintah daerah untuk operasionalisasi pasar rakyat; (2) keterbatasan 

pemanfaatan teknologi informasi bagi pedagang/pelaku usaha mikro kecil 

menengah, termasuk e-Commerce; (3) pemahaman masyarakat terkait transaksi 

perdagangan berjangka komoditi seperti pemanfaatan sistem resi gudang dan pasar 

lelang komoditas;  serta (4) masih belum optimalnya perlindungan konsumen yang 

antara lain disebabkan oleh rendahnya ketersediaan dan kapasitas SDM perlindungan 

konsumen, dukungan pemerintah daerah, dan tingkat pemahaman masyarakat 

terhadap kebijakan perlindungan konsumen. 

Beberapa permasalahan dan kendala di bidang perdagangan luar negeri diantaranya:  

(1) dampak perang dagang Amerika Serikat dan RRT yang mempengaruhi 

perdagangan secara global dan kinerja ekspor non migas; (2) ekspor Indonesia masih 

didominasi oleh produk komoditas yang bernilai tambah rendah; (3) tantangan daya 

saing produk ekspor indonesia di pasar global; (4) penerapan tarif bea masuk yang 

tinggi, safeguard measures, serta hambatan nontarif atas produk ekspor Indonesia 

oleh negara mitra dagang; serta (5) pemanfaatan hasil perundingan yang belum 

maksimal. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk menghadapi tantangan di bidang perdagangan dalam negeri, kebijakan 

perdagangan dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan 

dalam negeri yang lebih efisien dan adil dalam rangka memperkuat perekonomian 

domestik dan daya saing produk ekspor. Upaya tersebut dilakukan melalui beberapa 

strategi sebagai berikut: (1) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana 

perdagangan, termasuk peningkatan kualitas pasar rakyat melalui pemberdayaan 

terpadu nasional pasar rakyat yang dilaksanakan lintas Kementerian/Lembaga 

(seperti Program Pasar Sehat oleh Kementerian Kesehatan, Program Pasar Aman dari 

Bahan Berbahaya oleh BPOM, serta Program Pasar ber-SNI oleh Kementerian 

Perdagangan); (2) pembinaan dan pelatihan bagi SDM pengelola pasar dan 

pedagang/pelaku usaha mikro kecil menengah, guna pemanfaatan pasar rakyat 

yang lebih optimal; (3) peningkatan efektivitas pengelolaan impor; (4) optimalisasi 

pemanfaatan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar 

lelang; (5) penguatan kapasitas SDM dan lembaga perlindungan konsumen, baik di 

tingkat pusat dan daerah melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis; 

(6) pemberian bantuan peralatan kemetrologian melalui mekanisme DAK, guna 

mendorong terbentuknya UPTD Metrologi Legal di seluruh kabupaten/kota; serta 

(7) melakukan advokasi kebijakan perlindungan konsumen yang efektif dan 

terintegrasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.  
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Kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk lebih meningkatkan diversifikasi 

dan daya saing ekspor barang, khususnya produk manufaktur, serta pengembangan 

ekspor jasa, khususnya jasa yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian 

nasional. Secara khusus, strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 

peningkatan standardisasi dan kualitas produk ekspor; (2) peningkatan akses pasar 

produk Indonesia, baik di negara mitra dagang utama maupun di negara mitra 

dagang potensial; (3) peningkatan fasilitasi perdagangan; seperti pembiayaan ekspor; 

(4) penyelenggaraan promosi luar negeri yang terintegrasi; serta (5) peningkatan 

pemanfaatan hasil perundingan oleh eksportir, salah satunya melalui operasionalisasi 

FTA Center di pusat dan di empat daerah. 

Disamping itu kebijakan perdagangan luar negeri juga ditujukan untuk mendukung 

ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Adanya disparitas harga terutama antar 

waktu, walaupun telah menunjukkan perbaikan namun tetap perlu diwaspadai 

terutama dikarenakan komponen harga pangan bergejolak masih cukup dominan 

menyumbang tingkat inflasi. Komoditas dari kelompok bahan makanan dimana 

bumbu-bumbuan, padi-padian, umbi dan daging merupakan komoditas yang rawan 

mengalami kenaikan harga karena adanya resiko kondisi cuaca dan bencana. Oleh 

karena itu kebijakan impor merupakan alternatif yang perlu dilakukan untuk menjaga 

ketersediaan/stok serta menstabilkan harga pangan. 

 

 Industri 

 Capaian Utama Pembangunan 

Selama empat tahun terakhir, pertumbuhan PDB industri pengolahan selalu lebih dari 

4,00 persen, namun pertumbuhannya menurun menjadi 3,70 persen pada semester I 

tahun 2019. Kontribusi PDB industri pada semester I tahun 2019 turun terutama 

karena turunnya industri pengolahan migas menjadi 19,79 persen sementara industri 

pengolahan nonmigas semester I tahun 2019 tumbuh 4,38 persen. Struktur industri 

tetap kuat dengan bertambahnya jumlah industri menengah dan besar sebanyak 

1.556 unit pada tahun 2018, atau kumulatif 14.572 unit pada periode 2015-2018 

(Tabel 4.5).  

 

Capaian Sektor Industri  

Tahun 2015 – 2019 

Sasaran 

Pokok 
Satuan 

Capaian 

2015 

Capaian 

2016 

Capaian 

2017 

Capaian 

2018 

Capaian 2019 

(Semester I) 

1) Pertumbuhan 

PDB industri 

pengolahan 

persen 4,33 4,26 4,29 4,27 3,70  

2) Pertumbuhan 

PDB industri 

pengolahan 

nonmigas 

Persen 5,05 4,43 4,85 4,77 4,38 
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Sasaran 

Pokok 
Satuan 

Capaian 

2015 

Capaian 

2016 

Capaian 

2017 

Capaian 

2018 

Capaian 2019 

(Semester I) 

3) Kontribusi 

PDB Industri 

pengolahan  

Persen 20,99 20,52 20,16 19,86 19,79 

4) Penambahan 

jumlah 

industri 

berskala 

menengah 

dan besar 

unit 280 

11.536 

(kumulatif 

11.816) 

1.200 

(kumulatif  

13.016) 

1.556 

(kumulatif  

14.572) 

1.458* 

(kumulatif  

16.030) 

Sumber: BPS (diolah) dan Kementerian Perindustrian; *Proyeksi 2019 

Peningkatan populasi industri di antaranya didorong oleh peningkatan investasi di 

kawasan industri baru, utamanya Morowali (Sulawesi Tengah) dan Konawe (Sulawesi 

Tenggara), Dumai (Riau), Java Intergated Industrial Port Estate (Jawa Timur), dan 

Kendal (Jawa Tengah). Peningkatan aktivitas industri juga didorong melalui 

pembangunan dan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang 

didukung DAK. Pada periode 2017-2018 sebanyak 43 Kabupaten/Kota telah 

menerima DAK sentra IKM, dan 13 sentra IKM di antaranya sudah beroperasi.  

Pembangunan industri juga diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) industri dan kualitas produk industri. Pada tahun 2018, peningkatan 

kualitas SDM industri dilaksanakan melalui perluasan pendidikan kejuruan (termasuk 

pembangunan 2 Politeknik dan 2 Akademi Komunitas), pengembangan link and 

match antara 2.612 SMK dan 855 perusahaan, serta pelatihan 3-in-1 (pelatihan, 

sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) bagi 31.648 SDM industri. Dalam hal 

kualitas produk, hingga Juni 2019, sebanyak 12.049 SNI telah ditetapkan. Khusus 

untuk industri kreatif, berbagai perkembangan pada periode 2018-2019 mencakup 

(1) peningkatan kapasitas 5.918 pelaku ekonomi kreatif; (2) pengembangan 

kewirausahaan sektor industri bagi 5.030 IKM; (3) fasilitasi pendaftaran Hak atas 

Kekayaan Intelektual (KHI) bagi 3.615 orang; (4) revitalisasi 98 sarana ruang kreatif 

dan teknologi informasi dan komunikasi. 

 Permasalahan dan Kendala 

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh sektor industri pengolahan 

yaitu: (1) kurangnya diversifikasi usaha dan produk sehingga rantai pasok/nilai belum 

terbangun secara kuat, sehingga menyebabkan daya saing industri rendah; (2) 

rendahnya inovasi yang mempengaruhi kemampuan industri pengolahan di dalam 

negeri untuk mengolah sumber daya alam yang ada menjadi produk-produk turunan 

yang beragam, berkualitas dan diminati pasar. Kondisi ini berkontribusi pada 

ketergantungan yang tinggi pada bahan baku dan bahan antara asal impor; (3) 

kurangnya insentif untuk meningkatkan produktivitas, yaitu insentif fiskal yang 

diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta 

melakukan kegiatan inovasi. Permasalahan ini juga berkaitan dengan iklim 

ketenagakerjaan yang kurang kondusif, mismatch antara keterampilan pekerja dan 

keterampilan yang dibutuhkan industri, terbatasnya insentif untuk akuisisi dan 
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pengembangan teknologi, serta tingginya biaya usaha akibat tingginya harga energi 

dan biaya logistik; (4) kurang efektifnya pemanfaatan peluang pasar, baik di dalam 

maupun luar negeri. Hal ini berkaitan dengan efektivitas kebijakan dan praktik 

pengadaan barang dan jasa, serta perluasan kerja sama ekonomi dan perdagangan 

internasional; dan (5) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang 

mempengaruhi aktivitas industri, termasuk ekonomi kreatif, masih terkonsentrasi di 

Jawa. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Berbagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di sektor 

industri di antaranya: (1) peningkatan investasi yang diarahkan untuk mendorong 

industri hilirisasi sumber daya alam dan berorientasi ekspor; (2) peningkatan inovasi 

dan adaptasi teknologi melalui perluasan penerapan Industri 4.0, serta kerja sama 

industri dan Lembaga riset; (3) peningkatan diversifikasi dan kualitas produk yang 

didukung perluasan pasar dalam rangka meningkatkan pangsa pasar di dalam dan 

luar negeri; (4) peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, 

serta pengembangan kewirausahaan yang didukung kerja sama industri dengan 

lembaga pendidikan dan pelatihan; (5) peningkatan insentif fiskal dan non fiskal untuk 

pembiayaan, pengembangan SDM, inovasi, akses pasar dan kemudahan berusaha; (6) 

peningkatan sarana prasana produksi, terutama di luar Jawa; dan (7) perluasan kerja 

sama investasi dan perdagangan bilateral dan multilateral.   

 

 Pariwisata 

 Capaian Utama Pembangunan 

Perkembangan pariwisata ditunjukkan oleh kontribusi dalam PDB, jumlah wisatawan 

mancanegara (wisman), jumlah wisatawan nusantara (wisnus) dan nilai penerimaan 

devisa. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2018 mencapai 4,50  

persen, dan tahun 2019 mencapai 4,80 persen. Peningkatan kontribusi ini utamanya 

didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisman, wisnus dan investasi, 

terutama di 10 destinasi pariwisata prioritas. 

 

Capaian Sektor Pariwisata  

Tahun 2015 – 2019  

Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

Kontribusi PDB persen 4,25 4,13 4,11 4,50*) 4,80*) 

Kunjungan wisatawan 

Mancanegara  
Juta kunjungan  10,23 11,52 14,04 15,81 7,83**) 

Perjalanan Wisatawan 

Nusantara  
Juta perjalanan  256,40 264,40 270,00 303,50 308,00*) 

Devisa Pariwisata  miliar USD 12,23 13,46 15,24 19,29*) 21,00*) 

Sumber: BPS (diolah), Kemenpar; 

Catatan: *) Proyeksi; **) Data semester I 2019 
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Jumlah kunjungan wisman pada tahun 2018 adalah sebesar 15,81 juta kunjungan atau 

meningkat sebesar 12,61 persen dibandingkan tahun 2017 (Tabel 4.6). Namun 

demikian capaian pada tahun 2018 masih lebih rendah dari target sebesar 17 juta 

wisman. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh terjadinya bencana di beberapa daerah. 

Kunjungan wisman pada tahun 2018 diperkirakan menghasilkan devisa sekitar USD 

19,29 miliar atau meningkat sebesar 25,98 persen dari tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan devisa yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah 

wisman terus ditingkatkan dengan kesiapan destinasi serta kualitas produk dan 

layanan pariwisata.  

Perjalanan wisnus terus meningkat dan telah melampaui target RPJMN 2015-2019 

sebesar 275 juta orang. Total pengeluaran wisnus pada tahun 2018 mencapai Rp291,1 

triliun. Peningkatan perjalanan wisnus di dalam negeri ini diharapkan dapat 

memberikan dampak pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Dalam semester I 2019, jumlah kunjungan wisman mencapai 7,83 juta kunjungan atau 

meningkat 4,01 persen dibandingkan semester I 2018. 

 Permasalahan dan Kendala 

Dalam empat tahun terakhir sektor pariwisata menunjukkan beberapa permasalahan 

dan kendala yang perlu ditangani. Pertama, tren penurunan pengeluaran wisman. 

Permasalahan ini berkaitan dengan keterbatasan jenis dan rendahnya kualitas produk 

dan layanan pariwisata. Kedua, terbatasnya aksesibilitas untuk mendukung pola 

perjalanan wisata yang lebih panjang. Ketiga, terbatasnya daya dukung destinasi, 

utamanya terkait daya dukung sosial dan lingkungan, misalnya, masalah keterbatasan 

pasokan air dan pengelolaan sampah, kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam 

kegiatan pariwisata, baik sebagai tuan rumah yang baik, maupun sebagai pelaku 

usaha pariwisata. Keempat, terbatasnya jumlah SDM pariwisata dengan keterampilan 

yang sesuai kebutuhan industri pariwisata. Kelima, keterbatasan investasi dan 

kapasitas industri pariwisata yang mampu menjadi pemain global, terutama dalam 

menawarkan atraksi kelas dunia. Keenam, tata kelola destinasi pariwisata belum 

optimal dalam mendukung kepastian dan kemudahan usaha, serta pengelolaan 

destinasi yang berkelanjutan. Ketujuh, masih terbatasnya kesadaran para pelaku 

pariwisata terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Berbagai permasalahan dan kendala dalam pembangunan pariwisata akan ditangani 

melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesiapan 10 

destinasi pariwisata prioritas, utamanya Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, 

Lombok dan Labuan Bajo, dari sisi aksesilibitas, atraksi dan amenitas. Kebijakan ini 

didukung dengan peningkatan akses di pintu masuk utama wisman, yang mencakup 

percepatan pembangunan bandara di DIY, DKI Jakarta dan Bali serta pembangunan 

pelabuhan di Bali. Selain itu juga mengembangkan paket wisata minat khusus yang 

disertai dengan insentif, serta diversifikasi kegiatan wisata baik melalui kolaborasi 

dengan industri pariwisata.  

Kedua, meningkatkan efektivitas pemasaran pariwisata. Strategi ini dilaksanakan 

dengan menyasar pada pasar-pasar utama dengan aksesibilitas yang terjangkau, 
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serta didukung kolaborasi pemasaran dengan industri pariwisata, penerapan big data, 

dan diversifikasi event pariwisata. Ketiga, peningkatan keterampilan dan kompetensi 

SDM pariwisata melalui pendidikan kejuruan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi. 

Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata untuk 

terlibat dalam usaha dan layanan pariwisata. Strategi ini dilaksanakan melalui gerakan 

sadar wisata dan pendampingan. Kelima, peningkatan standar dan sertifikasi layanan 

pariwisata bekerja sama dengan industri pariwisata. Keenam, perluasan penerapan 

praktik pariwisata berkelanjutan baik di tingkat masyarakat, industri maupun 

wisatawan. Ketujuh, peningkatan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata, baik 

melalui pembentukan Badan Otorita, maupun KEK pariwisata. 

 

 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 Capaian Utama Pembangunan 

Selama tahun 2015-2019 koperasi menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini 

antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya volume usaha koperasi dari sebesar 

Rp97,50 triliun pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp145,86 triliun pada tahun 2018. 

Disamping itu, koperasi mampu menyerap tenaga kerja sebesar 301 ribu orang pada 

tahun 2018, meningkat dari tahun 2017 sebesar 139 ribu orang. Tingkat kesejahteraan 

anggota koperasi meningkat ditandai dengan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) 

mencapai Rp6,11 triliun pada tahun 2018, meningkat dibanding tahun 2017 yang 

mencapai Rp3,69 triliun. 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.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih mendominasi jumlah unit usaha 

dan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2018 sebanyak 98,68 persen unit usaha di 

Indonesia adalah usaha berskala mikro, menurun 0,02 persen dari tahun 2017 sebesar 

98,70 persen. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,00 persen dari total 

tenaga kerja pada tahun 2018, meningkat dari tahun 2017 sebesar 96,82 persen. 

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018 

mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibandingkan tahun 2017, tetapi masih 

pada tingkat yang tinggi yakni sebesar 57,24 persen. Hal yang serupa juga terjadi 

pada kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas pada tahun 2018 yang mencapai 

14,37 persen, tetapi sedikit menurun sebesar 0,17 persen dari tahun 2017. Namun, 

kontribusi ekspor UMKM ini masih dapat ditingkatkan. Capaian pengembangan 

UMKM ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM, 

seperti kebijakan di bidang pembiayaan, pemasaran, sertifikasi produk, dan 

pengembangan sumber daya manusia.  

Sebagai upaya meningkatkan jumlah wirausaha, Pemerintah telah melakukan 

berbagai macam program pemasyarakatan, pelatihan, dan inkubasi bagi wirausaha. 

Berbagai macam program pemerintah tersebut telah mendorong peningkatan jumlah 

wirausaha di Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio kewirausahaan 

nasional dari tahun 2017 sebesar 3,38 persen menjadi 3,49 persen pada tahun 2018. 
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Peningkatan jumlah wirausaha ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas wirausaha 

yang ditunjukkan oleh rasio wirausaha berbasis peluang yang meningkat menjadi 

9,49 persen, lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 9,35 persen. Program dan kegiatan 

kewirausahaan ditujukan untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan 

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Gambar 4.2 

Capaian Penyaluran KUR  

Tahun 2015 – Juni 2019  

 

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2019) 

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, 

pemerintah terus menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra 

Mikro (UMi). Capaian penyaluran KUR tahun 2018 mencapai Rp120 triliun untuk lebih 

dari 4,40 juta debitur (Gambar 4.2). Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan 

kebijakan agar KUR dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat, diantaranya melalui: 

(1) mempertahankan suku bunga KUR sebesar tujuh persen per tahun; dan (2) 

memperluas skema penyaluran KUR melalui KUR syariah. 

Pelaksanaan program kredit UMi dimaksudkan 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 bulan Mei 2019 telah disalurkan kredit ultra mikro 

sebesar Rp2,50 triliun kepada lebih dari 935 ribu debitur.  

Perluasan akses pemasaran UMKM diantaranya dilakukan melalui fasilitasi UMKM 

agar dapat menjual produknya secara daring (online), yang pada tahun 2018 

sebanyak 4,91 juta UMKM sudah online. Hal ini merupakan upaya pemerintah agar 

hasil produksi UMKM mampu menjangkau pasar yang lebih luas.  

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM pemerintah 

memberikan insentif fiskal bagi pelaku UMKM. Kebijakan tersebut berupa penurunan 
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PPh final UMKM dari semula satu persen menjadi 0,50 persen yang berlaku mulai 1 

Juli 2018. 

 Permasalahan dan Kendala 

Peluang pasar di dalam maupun luar negeri semakin terbuka dengan berkembangnya 

teknologi dan informasi. Peluang ini perlu dimanfaatkan oleh UMKM agar bisa lebih 

berkontribusi pada perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan ekspor 

melalui kemitraan dengan usaha besar, serta untuk mengisi kebutuhan pasar dalam 

negeri. Namun, rendahnya kemampuan manajerial serta jiwa kewirausahaan dari SDM 

UMKM membuat kapasitas dan kapabilitas untuk bermitra masih rendah. Selain itu, 

kualitas produk yang terbatas, proses produksi yang belum standar, akses dan 

pemanfaatan teknologi perdagangan secara elektronik (e-commerce) yang belum 

optimal masih menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang.  

Kendala yang masih dihadapi oleh koperasi dari sisi internal adalah terbatasnya 

kemampuan sumber daya koperasi dalam tata kelola koperasi dan kewirausahaan. 

Sementara itu, dari sisi eksternal, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih 

perlu ditingkatkan dan belum tersedianya peraturan atau kebijakan yang sepenuhnya 

mendorong pengembangan inovasi usaha koperasi di Indonesia. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pengembangan UMKM dan koperasi hingga tahun 2019 adalah untuk  

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi di pasar domestik dan global. Strategi 

pelaksanaannya difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai 

pelatihan dan pendampingan, termasuk dalam bidang kewirausahaan, manajemen 

usaha, dan perkoperasian. Selain itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui: 

(1) penguatan kapasitas kelembagaan usaha; (2) pengembangan kemitraan strategis; 

(3) penyaluran pembiayaan bagi UMKM, seperti KUR, Kredit Ultra Mikro dan dana 

bergulir; dan (4) peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi e-commerce. 

 

 Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional 

 Capaian Utama Pembangunan  

Investasi 

Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi semakin membaik. Hal ini antara 

lain ditunjukkan oleh semakin banyaknya lembaga pemeringkat kredit (credit rating 

agencies) yang memberikan status investment grade pada Indonesia dengan rating 

yang semakin baik. Capaian terakhir adalah peningkatan sovereign credit rating 

Indonesia dari BBB-/outlook stabil menjadi BBB/outlook stabil oleh lembaga 

pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) pada 31 Mei 2019.  

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta Penanaman Modal Asing 

(PMA) meningkat dari Rp692,80 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp721,33 triliun pada 

tahun 2018. Pada semester I/2019, realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp395,63 triliun 

atau meningkat 9,42 persen dibanding semester I/2018 dan telah mencapai 49,95 

persen dari target investasi PMA dan PMDN tahun 2019 sebesar Rp792,00 triliun. 



PERKEMBANGAN SEKTOR RIIL 4-19 

 

Kontribusi PMDN juga mengalami peningkatan dari sebesar 37,87 persen pada tahun 

2017 menjadi 45,56 persen pada tahun 2018. Pada semester I/2019, kontribusi PMDN 

tercatat sebesar 46,21 persen (Tabel 4.7). 

 

Capaian Utama Bidang Investasi 

Tahun 2015 – Semester I Tahun 2019 

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Realisasi 

investasi 

PMA dan 

PMDN 

Rp 

triliun 
463,15 545,41 612,87 692,80 721,33 395,63 

Rasio PMDN persen 33,71 32,90 35,28 37,87 45,56 46,21 

 Sumber : BKPM, 2019 

 Catatan : *) Realisasi sampai dengan Semester I Tahun 2019  

Untuk mendorong realisasi PMA dan PMDN, Pemerintah telah meningkatkan 

pelayanan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik (OSS), memberikan fasilitas fiskal, dan melakukan 

fasilitasi permasalahan investasi. Pemerintah juga telah melakukan fasilitasi 

penyelesaian permasalahan investasi (debottlenecking) sebanyak 253 proyek dari 

tahun 2015 hingga Mei 2019. 

Dalam rangka perbaikan iklim usaha yang sehat, dilakukan pengawasan terhadap 

pelaku usaha dan harmonisasi kebijakan yang menghambat iklim usaha dan investasi. 

Pada tahun 2018, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menetapkan 14 

putusan perkara terkait pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, dimana enam 

putusan tersebut sudah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. 

Kerjasama Ekonomi Internasional 

Kerjasama ekonomi internasional kian memegang peranan penting dalam 

mendorong pertumbuhan perekonomian negara-negara di dunia, terutama sebagai 

salah satu strategi untuk membuka dan meningkatkan akses pasar, dan untuk 

mendorong peningkatan daya saing sebuah negara dalam dunia internasional. 

Indonesia harus terus terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional agar tidak 

semakin tertinggal dari negara-negara lain, terutama dalam hal peningkatan akses 

pasar dan daya saing nasional. Sepanjang tahun 2018 dan 2019, Indonesia cukup aktif 

untuk: memulai; merundingkan; menyelesaikan perundingan, serta memanfaatkan 

hasil-hasil perundingan kerja sama ekonomi internasional, dengan rincian: 

a. 13 perundingan masih sedang berlangsung dan dalam proses review, yaitu: 

8 perundingan Bilateral (Iran, Mozambik, Turki, Tunisia, Jepang, Pakistan, 

Bangladesh, Korea Selatan ) dan 5 perundingan Regional (Indonesia-EU CEPA, 

RCEP, MEA, serta review AANZFTA dan ASEAN-India FTA).  
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b. 10 perundingan dalam proses ratifikasi diantaranya, 2 perundingan Bilateral 

dengan Chile dan Australia, serta 8 perundingan Regional, di antaranya 

Indonesia-EFTA CEPA, ASEAN–Hong Kong FTA & Investment Agreement, serta 

ASEAN-Japan Investment, Service & MNP Agreements.  

c. 9 perundingan sudah di implementasi atau sudah ratifikasi diantaranya, 3 

perundingan Bilateral dengan Jepang, Pakistan, dan Palestina serta 6 

perundingan Regional (ASEAN-China FTA, AANZFTA, ASEAN-India FTA, 

ASEAN TIGA, ASEAN-Japan CEP, ASEAN-Korea FTA). 

Pemanfaatan dari hasil-hasil perundingan yang telah diimplementasikan, tercermin 

dalam RPJMN 2015-2019 sesuai tabel berikut (Tabel 4.8). 

 

Pencapaian Sasaran Kerjasama Ekonomi Internasional  

Tahun 2015-2019  

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Penurunan rata-rata tarif 

terbobot di negara mitra 

FTA  

(6 negara;berdasarkan 

baseline 2013) 

nilai N/A 9,31 7,93 19,33 1,40 6,78 

Penurunan index Non-

Tariff Measures (baseline 

tahun 2013 berdasarkan 

data WTO) 

index N/A 44,09 87,16 26,87 17,13 20,00 

Presentase pengamanan 

kebijakan nasional di fora 

internasional  

persen N/A 100 100 100 100 90 

Presentase    pemahaman    

terhadap hasil kerjasama        

perdagangan 

internasional 

persen N/A 76 81 100 61,41 65 

Sumber: RPJMN 2015-2019 dan Kementerian Perdagangan 

Keterangan: *) Angka target RPJMN 2019 

 Permasalahan dan Kendala 

Investasi 

Permasalahan dan kendala investasi antara lain sebagai berikut: 1) regulasi yang 

tumpang tindih dan sering berubah, proses perizinan yang belum efisien, dan 

kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan antara Pusat-Daerah; 2) 

terbatasnya jumlah tenaga kerja terampil dan kurang sesuainya keterampilan  tenaga 

kerja yang tersedia dengan kebutuhan investor; 3) implementasi OSS belum optimal 

di tingkat Pusat dan Daerah, yang antara lain disebabkan belum sinkronnya 

penyusunan. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 

Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dengan PP No.24/2018 tentang Pelayanan 
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Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, ketersediaan infrastruktur jaringan 

internet yang belum merata di beberapa daerah, dan kendala teknis terkait proses 

integrasi sistem OSS dengan sistem yang telah dimiliki oleh 

Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D); serta 4) terbatasnya kewenangan atas 

penanganan perkara persaingan usaha dalam UU No.5/1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Kerjasama Ekonomi Internasional 

Lambatnya penyelesaian perundingan-perundingan FTA maupun CEPA, diakibatkan 

oleh belum seragamnya pemahaman dan prioritas masing-masing sektor terhadap 

isu-isu yang sedang dirundingkan dalam negosiasi kerjasama ekonomi internasional, 

serta belum siapnya beberapa sektor dalam menghadapi trend global terkait 

kerjasama ekonomi internasional. Permasalahan lain adalah masih adanya 

kesenjangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

perundingan, penyusunan regulasi, dan pemanfaatan hasil kerjasama ekonomi 

internasional. Hal tersebut membatasi ruang gerak Indonesia dalam bernegosiasi di 

meja perundingan, sehingga menghambat penyelesaian dan pemanfaatan hasil-hasil 

perundingan kerjasama-kerjasama ekonomi yang diikuti oleh Indonesia. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Investasi 

Arah kebijakan dan strategi investasi yang adalah sebagai berikut: 1) memperbaiki 

iklim investasi antara lain melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan 

perundang-undangan di bidang investasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

regulasi tentang Daftar Negatif Investasi (DNI), dan peningkatan peringkat Ease of 

Doing Business (EoDB); 2) meningkatkan kualitas layanan perizinan melalui 

penyempurnaan sistem OSS dan peningkatan kualitas infrastruktur sistem OSS di 

daerah, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan pemahaman pelaku usaha 

dalam pemanfaatan OSS, peningkatan kualitas layanan PTSP pusat dan daerah, dan 

pemantauan kepatuhan pemenuhan komitmen perizinan berusaha; 3) meningkatkan 

realisasi penanaman modal melalui penyelesaian permasalahan yang dihadapi 

perusahaan (debottlenecking) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha dan 

pengawalan realisasi penanaman modal dengan menggunakan teknologi informasi; 

4) meningkatkan penanaman modal di bidang usaha padat karya yaitu pada sektor 

jasa formal yang mendorong peningkatan nilai tambah perekonomian yang tinggi 

dan pada sektor industri manufaktur yang memperkuat keterkaitan hulu-hilir; serta 

5) mendorong penyelesaian Amandemen UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Kerjasama Ekonomi Internasional 

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam 

menyelesaikan perundingan dan memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama 

ekonomi internasional ke depannya, arah kebijakan kerjasama ekonomi internasional 

yang akan secara konsisten untuk diterapkan, antara lain adalah sebagai berikut: (1) 

meningkatkan keselarasan antara diplomasi ekonomi dan diplomasi politik dalam 

memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum-forum kerjasama ekonomi 
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internasional; (2) menetapkan strategi negosiasi yang tepat, baik dalam payung kerja 

sama ekonomi bilateral, regional, maupun multilateral untuk memperkuat posisi 

runding Indonesia dalam menghadapi mitranya; (3) meningkatkan kerja sama di 

sektor-sektor yang berkaitan dengan isu lintas sektor (cross-cutting issues) seperti 

misalnya ekonomi digital; serta (4) melaksanakan pemetaan potensi kawasan baik dari 

sisi ekonomi maupun politik. 

 

 Jasa Keuangan dan BUMN 

Akses keuangan yang terjangkau dan memadai bagi seluruh masyarakat merupakan 

salah satu agenda pemerintah pada RPJMN 2015–2019. Dengan meningkatnya akses 

terhadap layanan keuangan, seluruh masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam 

perekonomian dan mendorong keberhasilan pembangunan. 

 Capaian Utama Pembangunan  

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menyusun Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif (SNKI) untuk mendorong tercapainya sektor keuangan yang lebih inklusif. 

Berbagai program keuangan inklusif dengan memperluas akses keuangan kepada 

masyarakat telah dilakukan, antara lain: (1) penyaluran bantuan sosial secara 

nontunai. Sampai dengan Juni 2019, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah 

disalurkan sebesar 12 Juta Keluarga Penerima Manfaat di 312 Kabupaten/Kota dan, 

sampai dengan April 2019, Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta 

Keluarga Penerima Manfaat di 511 Kabupaten/Kota; (2) Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL). Sampai dengan Desember 2018, 9,4  juta bidang tanah 

telah didaftarkan melalui program PTSL; (3) Kampanye Nasional tentang Agen Bank; 

(4) Proyek Percontohan Data Biometrik untuk Proses Electronic Know Your Customer 

(E-KYC) sebagai upaya mengoptimalkan percepatan keuangan inklusif dalam 

keperluan proses E-KYC; (5) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) untuk Pelayanan 

Keuangan kepada Penyandang Disabilitas; (6) Penetapan Hari Indonesia Menabung; 

(7) Layanan Keuangan Tanpa Kantor yaitu LaKu Pandai. Pada Maret 2019, jumlah 

rekening nasabah maupun jumlah agen masing-masing mencapai sebesar 23,34 juta 

nasabah dan 1,07 juta agen; serta (8) Layanan Keuangan Digital (LKD). Jumlah agen 

LKD mencapai sebesar 433,62 ribu unit pada Juni 2019. 

Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan dapat tercermin dari 

beberapa indikator. Pertama, indeks inklusi keuangan Indonesia. Berdasarkan data 

terakhir survei Global Findex yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2017, 

indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat dari 36,06 persen pada tahun 2014 

menjadi 48,86 persen pada tahun 2017. Peningkatan tersebut didorong oleh 

meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal. 

Kedua, ketersediaan jumlah kantor bank dan jumlah ATM per 100 ribu penduduk 

dewasa. Dengan berkembangnya era digital keuangan, jumlah kantor bank per 100 

ribu penduduk dewasa di Indonesia dan jumlah ATM per 100 ribu penduduk dewasa 

sedikit mengalami penurunan. Jumlah kantor bank per 100 ribu penduduk dewasa di 

Indonesia menurun dari 15,84 unit pada Desember 2018 menjadi 15,59 pada Juni 
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2019. Demikian pula, jumlah ATM per 100 ribu penduduk dewasa Indonesia sedikit 

menurun dari 54,95 unit pada Desember 2018 menjadi 54,74 pada Juni 2019.  

Ketiga, jumlah akumulasi rekening peminjam pada financial technology (fintech). 

Teknologi keuangan (fintech) memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi 

masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk unbanked people yang tidak 

terjangkau oleh institusi keuangan perbankan. Jumlah rekening peminjam melalui 

fintech pinjaman (peer to peer lending) meningkat dari 4,36 juta akun pada Desember 

2018 menjadi 9,74 juta akun pada Juni 2019. 

Keempat, jumlah investor ritel untuk Surat Utang Negara (SUN). SUN ritel mendukung 

perluasan akses masyarakat untuk berinvestasi pada pasar modal. Pemerintah 

mengeluarkan SUN ritel dengan minimum pembelian yang relatif rendah, yaitu 

Rp1.000.000,00. Pada tahun 2019, sampai dengan semester I, pemerintah telah 

menerbitkan SUN ritel sebanyak lima kali, dengan total penerbitan sebesar Rp33,14 

triliun.  

Kelima, jumlah nasabah pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti pegadaian. 

Akses dan jangkauan industri pegadaian kepada masyarakat mengalami peningkatan 

yang tercermin dari peningkatan jumlah nasabah pegadaian dari 9,15 juta nasabah 

pada tahun 2017 menjadi 10,64 juta nasabah pada tahun 2018.   

 Permasalahan dan Kendala  

Pemerintah Indonesia akan terus mendorong perluasan akses layanan keuangan 

kepada seluruh masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan dan 

kendala yang dihadapi, antara lain: (1) rendahnya literasi keuangan masyarakat. 

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, masyarakat masih 

kurang memahami produk dan layanan jasa keuangan; dan (2) masih terbatasnya 

infrastruktur. Infrastruktur dasar seperti akses internet dan listrik, maupun 

infrastruktur sektor keuangan masih terbatas dan terkonsentrasi di wilayah barat 

Indonesia.  

 Arah kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa 

keuangan antara lain: (1) inovasi layanan keuangan yang menjangkau seluruh wilayah 

dan masyarakat, dengan branchless banking, elektronifikasi keuangan, dan 

kepemilikan modal; (2) sinergi layanan keuangan bank dengan lembaga nonbank; (3) 

pemanfaatan teknologi digital; (4) peningkatan perlindungan konsumen; (5) 

peningkatan literasi keuangan; dan (6) pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur 

dasar maupun infrastruktur sektor keuangan untuk dapat menjangkau wilayah 

tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). 

Badan Usaha Milik Negara 

BUMN sebagai entitas bisnis dan katalisator perekonomian Negara memiliki peran 

yang besar agar eksistensinya dapat bermanfaat bagi masyarakat baik secara 

langsung maupun tidak langsung. BUMN dihadirkan bukan hanya untuk mengejar 

keuntungan, namun juga untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan 

program-program prioritas nasional. 
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Capaian Utama Pembangunan 

BUMN diharapkan dapat meningkatkan peranannya sebagai agen pembangunan 

(agent of development) baik melalui peningkatan pelayanan publik, pemantapan 

struktur BUMN, dan peningkatan kapasitas BUMN. Sebagai agen pembangunan, 

BUMN telah melaksanakan banyak proyek pembangunan di bidang ekonomi, 

pemenuhan hajat hidup, ekonomi kerakyatan, dan keunggulan nasional yang 

diwujudkan dalam bentuk, antara lain pembangunan berbagai lini infrastruktur, yaitu: 

(1) infrastruktur darat (Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, Tol Kalimantan, Tol 

Sulawesi, dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek); (2) infrastruktur laut (Tol Laut, dan 

banyak pembangunan pelabuhan dan dermaga); (3) infrastruktur udara 

(Pengembangan Bandar Udara Baru Yogyakarta – Kulon Progo); (4) Proyek 

Pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang; (5) Proyek Pengembangan 

Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin; (6) infrastruktur Elektrifikasi; dan (7) 

infrastruktur Telekomunikasi. Disamping itu, terdapat beberapa program “BUMN 

Hadir Untuk Negeri” yang sudah dilaksanakan oleh BUMN, pada bidang inklusi 

keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat, adalah program pembiayaan 

ekonomi mikro (KUR), MEKAAR, Rumah Kreatif BUMN, Rumah Pangan Kita, Kartu Tani, 

Balkondes, Perhutanan Sosial, dan Padat Karya Tunai. 

Sebagai implementasi untuk meningkatakn kapasitas BUMN, pembentukan Holding 

BUMN diharapkan mampu menjadikan BUMN lebih besar, kuat dan lincah melalui 

peningkatan daya saing, akselerasi pengembangan secara anorganik, serta sinergi 

yang terintegrasi. Holding BUMN yang sudah terbentuk sampai saat ini berjumlah 

enam holding yaitu sektor pupuk dengan induk holding PT Pupuk Indonesia (Persero), 

sektor semen dengan induk holding PT Semen Indonesia (Persero), sektor 

perkebunan dengan induk holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero), sektor 

kehutanan dengan induk holding Perum Perhutani, sektor pertambangan dengan 

induk holding PT Inalum (Persero) dan sektor migas dengan induk holding PT 

Pertamina (Persero). 

Secara umum pembentukan Holding BUMN diharapkan dapat memperkuat daya 

ungkit keuangan (financial leverage) dan daya saing menghadapi persaingan usaha 

yang semakin kompetitif. Dengan adanya holding sektoral, capaian utama BUMN 

terealisasi meningkat. Sampai dengan akhir tahun 2018, total aset mencapai Rp 8.097 

triliun atau meningkat sekitar 12,4 persen dari tahun 2017 sebesar Rp7.211 triliun. 

Laba BUMN tahun 2018 tercapai sebesar Rp 203 triliun atau meningkat sebesar 9,1 

persen dari tahun 2017. Dengan seluruh potensinya, BUMN menjadi salah satu pilar 

perekonomian nasional, dengan menjalankan komitmennya untuk berinvestasi di 

sektor-sektor produktif. Pada tahun 2018, BUMN telah membukukan Belanja Modal 

(capital expenditure - capex) sebesar Rp 487 triliun atau mengalami peningkatan 

sebesar 39,54 persen pada tahun 2017. Belanja modal BUMN akan memberikan 

multiplier effect yang besar pada aktivitas perekonomian masyarakat. 

Permasalahan dan Kendala 

Dalam upaya mendukung BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya 

saing, BUMN masih dihadapkan berbagai tantangan antara lain: (1) kapasitas, 

produktivitas dan manajemen talenta Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu di 
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optimalkan; (2) perubahan teknologi yang semakin cepat; serta (3) tata kelola BUMN 

yang perlu ditingkatkan. 

Arah kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka meningkatkan perannya sebagai 

agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing antara lain: (1) meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas Badan Usaha Milik Negara salah satunya dengan 

memantapkan struktur dari Badan Usaha Milik Negara, sebagai usaha meningkatkan 

peran dalam pembangunan; (2) menjaga kesehatan BUMN dengan pengelolaan 

Investasi yang berkelanjutan. 

 

 Ketenagakerjaan 

 Capaian Utama Pembangunan 

Upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) telah memasuki tahun kelima 

atau tahun terakhir RPJMN 2015-2019. Target TPT pada tahun 2019 ditetapkan dalam 

rentang 4,80-5,20 persen. Angka TPT dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan 

tren yang menurun dari 5,81 persen pada tahun 2015 menjadi 5,01 persen pada tahun 

2019. Pada periode tersebut tercipta kesempatan kerja bagi sebanyak 11,19 juta 

orang. Hal ini menandakan bahwa target 10 juta lapangan kerja pada kurun waktu 

2015-2019 telah terlampaui (Tabel 4.9). 

 

Perbandingan TPT dan Penciptaan Kesempatan Kerja  

Tahun 2015-2019  

Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Tingkat Pengangguran 

Terbuka 
persen 5,81 5,50 5,33 5,13 5,01 

2. Jumlah Penciptaan 

Kesempatan Kerja 

juta 

orang 
2,68 -0,20 3,89 2,53 2,29 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah, 2019 

Catatan : Data Sakernas periode Februari 

Kinerja pembangunan ekonomi Indonesia telah mampu menciptakan lapangan kerja 

formal. Persentase pekerja formal meningkat menjadi 42,73 persen pada tahun 2019 

(Tabel 4.10). 

 

Persentase Pekerja Sektor Formal dan Informal  

Tahun 2015-2019 

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 

Pekerja Formal 42,06 41,72 41,65 41,78 42,73 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah, 2019  

Catatan: Data Sakernas periode Februari 
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Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, pada tahun 2019 

telah dilakukan pelatihan bagi 363.100 orang dan sertifikasi sebanyak 358.800 orang.  

Selama kurun waktu 2015-2019 jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan 

sertifikasi masing-masing mencapai sekitar 3,4 juta orang dan 2,9 juta orang (Tabel 

4.11). 

 

Pencapaian Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja  

Tahun 2015-2019 

Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Pelatihan*) ribu orang 875,13  570,84  694,60 801,20 363,07***) 

2. Jumlah Sertifikasi*) ribu orang 587,00 371,17 472,00 1.561,50  358,78***) 

3. Jumlah Tenaga Kerja 

berkeahlian 

menengah yang 

kompeten**) 

persentase 30,53 30,75 29,85 30,30 31,00 

Sumber:  

*) Realisasi dari 13 K/L pelaksana pelatihan vokasi  

**) Badan Pusat Statistik (BPS) diolah, 2019 

***) Data pelatihan dan sertifikasi per triwulan II 2019 dari 9 kementerian/lembaga (Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, 

Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sd Juni 2019 

 

Dalam rangka menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dilakukan 

pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Meningkatnya 

kualitas hubungan industrial ditunjukkan oleh menurunnya kasus perselisihan 

hubungan industrial dari 1.588 kasus di tahun 2017 menjadi 1.532 kasus di tahun 

2018. Selanjutnya sampai dengan Mei 2019 jumlah kasus perselisihan mencapai 547 

kasus (Tabel 4.12).  

Tabel 4.12 

Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 

Tahun 2015-2019 

Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Perselisihan Hubungan 

Industrial 

Kasus 1.263 1.680 1.588 1.532 547 

Sumber: Ditjen PHI dan JSTK Kemnaker s.d. Mei 2019  

 Permasalahan dan Kendala 

Salah satu permasalahan utama di bidang ketenagakerjaan yang masih dihadapi 

sampai dengan saat ini adalah masih besarnya angka TPT pada kelompok usia muda 

dan kelompok berpendidikan menengah. Pada tahun 2019, angka TPT pada 

kelompok usia muda, 15-19 tahun dan 20-24 tahun masing-masing mencapai 17,16 
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persen dan 14,68 persen. Sementara itu angka TPT pada tingkat pendidikan SMK dan 

SMA masing-masing mencapai 8,63 persen dan 6,78 persen. Dari segi kewilayahan, 

tingkat pengangguran di perkotaan (6,30 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan 

di perdesaan (3,45 persen). 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 

diarahkan untuk: (1) meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing tenaga kerja 

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

mewujudkan iklim hubungan industrial yang harmonis, baik dari sisi pembinaan 

hubungan industrial maupun dari sisi pengawasan ketenagakerjaan.  

Percepatan peningkatan produktivitas kerja dan daya saing tenaga kerja dilakukan 

melalui strategi: (1) peningkatan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan 

dunia usaha/industri, (2) penguatan penyelenggaraan pelatihan vokasi yang 

terintegrasi dan bersifat lintas sektor, (3) perluasan informasi pasar kerja terutama  

bagi pencari kerja lulusan SMK/SMA, dan (4) peningkatan keterampilan tenaga kerja 

untuk melakukan wirausaha.  

Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan industrial yang 

harmonis diwujudkan melalui strategi: (1) peningkatan koordinasi dalam kerangka 

hubungan industrial dalam melakukan perundingan bersama yang berkualitas 

dengan menekankan dialog sosial hubungan industrial, (2) kepastian substansi 

pengupahan melalui hasil  evaluasi kebijakan pengupahan yang dapat diterima dan 

menguntungkan pihak terkait dari sisi pekerja dan dunia usaha, (3) mendorong 

kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan, dan (4) penegakan hukum 

ketenagakerjaan. 
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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 70,18 pada tahun 2016 menjadi 71,39 di tahun 2018. 

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 71,2 tahun; harapan lama sekolah 

menjadi 12,91 tahun; rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas menjadi 

8,17 tahun; dan pengeluaran per kapita menjadi Rp11,06 juta. Sedangkan untuk 

tingkat provinsi, sejak 2018 sudah tidak ada lagi provinsi dengan kategori IPM rendah 

(di bawah 60). 

Gambar 5.1 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Tahun 2015 – 2018   

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 
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5.1 Kependudukan 

5.1.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kependudukan pada pembangunan jangka menengah periode 2015-

2019 ditujukan pada pembangunan tata kelola kependudukan dan pengendalian 

penduduk baik kuantitas maupun kualitas. Dalam tata kelola kependudukan, 

penekanan dilakukan pada peningkatan cakupan NIK dan kepemilikan akta kelahiran. 

Sementara agenda pengendalian penduduk ditekankan kepada pengupayakan 

pertumbuhan penduduk yang seimbang. 

Administrasi kependudukan dan akta kelahiran menjadi awal dari kemudahan akses 

layanan dasar dalam pembangunan human capital sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas. Cakupan NIK sejauh ini telah mencapai sekitar 95 persen pada tahun 

2019. Sementara itu, cakupan nasional kepemilikan akte kelahiran berdasarkan Data 

Susenas 2014-2018 memperlihatkan adanya peningkatan sejak 2014. Capaian tahun 

2018, menggambarkan sekitar 83,55 persen anak di bawah 17 tahun yang saat ini 

memiliki akta kelahiran. Sedangkan untuk 40 persen penduduk berpendapatan 

terendah, cakupan kepemilikan akte kelahiran mencapai 77,11 persen. 

Tabel 5.1 

Capaian Pembangunan Kependudukan 

Tahun 2015 – 2018  

Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 

Laju pertumbuhan penduduk Persen 1,49a) 1,43c) 1,14i) 1,11i) 1,07i) 

Angka kelahiran total  Anak 2,41a) 

2,60b) 

2,28c) 2,34f) 2,40h) 2,38f) 

Prevalensi pemakaian kontrasepsi 

semua cara  

Persen 61,90b) 59,98d) 60,90f) 59,7f) 

63,60h) 

60,4f) 

Kebutuhan ber-KB yang tidak 

terpenuhi  

Persen 11,40b) 18,33d) 15,80f) 10,60h) 12,4f) 

Peserta KB Aktif MKJP Persen 18,30b) 17,29d) 21,50f) 23,40h) 23,1f) 

Tingkat putus pakai Persen 27,10b) 24,50e) 20,60f) 22,30f) 25f) 

Kepemilikan akta kelahiran anak 

usia 0-17 tahun (seluruh penduduk) 

Persen 77,71 79,92 81,68 83,33 83,55 

Kepemilikan akta kelahiran anak 

usia 0-17 tahun (40 persen 

terbawah) 

Persen 68,41 71,59 74,06 76,46 77,11 

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

RPJMN/SKAP, g) Statistik Rutin 2014-2017, h) SDKI 2017, i) proyeksi Penduduk 2015-2045 Bappenas-

BPS 

Di sisi lain, penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan 

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga kecil berkualitas dilakukan melalui 

Program Keluarga Berencana (KB). Pelaksanaan Program KB telah berhasil 

menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari 1,49 persen (SP 2010) 
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menjadi 1,43 persen (Supas 2015). Salah satu  faktor menurunnya LPP ditunjukkan 

dengan menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dari 2,60 (2012) 

menjadi 2,38 (2018). Hal tersebut dilakukan melalui pengendalian tingkat kelahiran 

baik dari segi kuantitas, jarak kelahiran, umur melahirkan, maupun umur pertama 

menikah. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya Prevalensi Pemakaian 

Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) semua cara dari  59,70 persen (2017) 

menjadi 60,40 persen (2018). Namun meningkatnya CPR belum seiring dengan 

peningkatan kualitas dan efektivitas pemakaian kontrasepsi yang ditunjukkan oleh 

menurunnya persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

dari 23,40 persen (2017) menjadi 23,10 persen (2018) dan meningkatnya tingkat putus  

pakai dari 22,30 persen (2017) menjadi 25 persen (2018). 

 

5.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Peningkatan cakupan akta kelahiran telah meningkat signifikan namun mulai 

mengalami perlambatan. Perlambatan cakupan disebabkan oleh keragaman dan 

keterjangkauan kelompok-kelompok tertentu. Isu pemerataan menjadi salah satu 

alasan perlambatan pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran. Pemerataan 

tidak hanya terkait dalam konteks lokasi dan wilayah namun juga terjadi 

antarkelompok pendapatan. Masih terdapat sekitar 28,64 persen (Susenas, 2018) dari 

kelompok berpendapatan 25,00 persen terbawah tidak memiliki akte kelahiran. 

Beberapa kendala yang ditemukan terkait pencatatan kelahiran antara lain: (1) 

penduduk tidak memiliki dokumen persyaratan, antara lain buku nikah/akta 

perkawinan; (2) tidak terjangkaunya biaya untuk mencapai titik layanan; (3) 

terbatasnya pengetahuan mengenai prosedur perngurusan dan pentingnya 

kepemilikan dokumen; (4) terbatasnya kapasitas fasilitas dan pemberi layanan, baik 

di kantor maupun layanan keliling (Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pencatatan Sipil); dan 

(5) belum optimalnya penerapan prosedur dan praktik pelayanan pencatatan 

kelahiran dan dokumen identitas hukum lainnya di berbagai daerah.  

Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kependudukan 

dan KB, antara lain:  (1) akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 

yang belum merata, terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan pulau 

terluar, termasuk akses KB di dalam Jaminan Kesehatan Nasional; (2) rendahnya 

pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang seluruh metode kontrasepsi 

modern dan pentingnya perencanaan berkeluarga dan KB; (3) rendahnya pemahaman 

remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko; (4) belum optimalnya 

peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas; (5) program 

KKBPK di Kampung KB belum dilaksanakan secara optimal; dan (6) belum 

harmonisnya kebijakan kependudukan dan KB, dan masih lemahnya kelembagaan 

KKBPK di daerah, serta kualitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan, 

KB, dan pembangunan keluarga yang belum optimal. 

5.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam rangka pemenuhan dan pengakuan terhadap identitas penduduk dibutuhkan 

kemudahan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan 
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melalui percepatan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati yang diwujudkan dalam 

strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan 

statistik hayati. 

Arah pelaksanaan administrasi kependudukan mencakup digitalisasi dan akurasi data, 

keamanan dan bagi-pakai data, dan menjadikan pencatatan Sipil sebagai salah satu 

prioritas kebijakan di semua tingkatan pemerintah. Arah tersebut dituangkan dalam 

lima strategi antara lain: a) perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; 

b) peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh Penduduk dan Warga Negara 

Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting; c) percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan 

Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus; d) pengembangan dan 

peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu 

untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan e) penguatan koordinasi, 

kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, 

pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statis tik Hayati. 

Selanjutnya, kebijakan pembangunan kependudukan dan KB diarahkan untuk: (1) 

penguatan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan 

berkualitas; (2) peningkatan advokasi kepada pembuat kebijakan dan KIE tentang 

program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK); 

(3) pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka pendewasaan usia 

perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga; (4) peningkatan peran dan fungsi 

keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas; (5) peningkatan koordinasi 

lintas sektor dalam rangka pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB;  dan (6) 

penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB serta penguatan 

kelembagaan, data dan informasi kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. 

 

5.2 Kemiskinan 

5.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur melalui tingkat 

kemiskinan. Pemerintah terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui 

pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan yaitu pengurangan beban dan 

peningkatan pendapatan penduduk miskin. Pada Maret 2019 tingkat kemiskinan 

terus menurun menjadi 9,41 persen (25,14 juta jiwa penduduk miskin), turun sebesar 

0,81 juta jiwa atau 0,41 persen dari 9,82 persen pada Maret 2018 (Gambar 5.2). 

Pengurangan tingkat kemiskinan terus diupayakan sehingga pada akhir tahun 2019 

target kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen dapat tercapai. 
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Gambar 5.2 

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia 

Tahun 2015 – 2019 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor baik dari kondisi makro ekonomi 

maupun dari implementasi program-program perlindungan sosial antara lain: (1) 

inflasi umum dapat dijaga rendah yaitu 0,96 persen pada periode Maret-September 

2018, yang berdampak pada turunnya harga beberapa komoditas pokok seperti 

beras, daging sapi, minyak goreng, dan gula pasir; (2) adanya kenaikan upah riil buruh 

tani sebesar 1,60 persen dalam 6 bulan terakhir, yang  berdampak pos itif karena 

pekerja miskin banyak yang bermata pencaharian sebagai buruh tani; (3) kenaikan 

daya beli masyarakat miskin yang ditandai dengan kenaikan konsumsi 40 persen 

penduduk terbawah sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan garis 

kemiskinan yang sebesar 2,36 persen; dan (4) penyempurnaan basis data dua kali 

dalam setahun yang digunakan sebagai dasar program-program penurunan 

kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan, dan 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (PBI-JK/KIS).  

Perkembangan penyaluran program bantuan sosial dalam lima tahun terakhir dapat 

dilihat dalam Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 

Bantuan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan 

Tahun 2015 – 2019  

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bantuan Tunai 

Bersyarat (PKH) 

Keluarga 

(Juta) 

2,90 3,50 6,00 5,89 10,00 10,00 

Bantuan Sosial 

Pangan   

Kepala Keluarga 

(Juta) 

15,53 15,53 15,53 15,61 15,60 15,60 

28,28 27,73 28,59 28,51 28,01 27,76 27,77 26,58 25,95 25,67 25,14

11,25
10,96

11,22 11,13
10,86

10,70 10,64

10,12

9,82
9,66

9,41

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

25,00

25,50

26,00

26,50

27,00

27,50

28,00

28,50

29,00

P
e
rs

e
n

 (
%

)

Ju
ta

 J
iw

a

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)



5-6 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT 

 

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bantuan Iuran 

Jaminan Kesehatan 

(KIS) 

Individu 

(Juta) 

86,40 88,20 92,40 92,40 92,40 96,80 

Bantuan Pendidikan 

Kartu Indonesia 

Pintar (KIP)  

Anak usia 

sekolah 

(Juta) 

11,20 20,37 19,54 19,50 19,60 20,10 

Sumber : RKP 2019 dan Kementerian Sosial 

5.2.2  Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang saat ini dihadapi pemerintah adalah semakin sulitnya 

menurunkan tingkat kemiskinan yang mulai menyentuh satu digit, yang berarti 

kemiskinan mulai masuk ke dalam akarnya. Selain itu, masih banyak penduduk miskin 

dan rentan usia kerja yang belum berdaya secara ekonomi, antara lain karena masih 

rendahnya keterampilan dan pengetahuan bekerja dan masih terbatasnya akses 

terhadap kredit dan keuangan untuk usaha. 

Program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang 

dilakukan untuk mengurangi penduduk miskin dalam pelaksanaannya juga menemui 

beberapa kendala antara lain: (1) permasalahan pemutakhiran data untuk 

meningkatkan ketepatan sasaran membutuhkan prosedur administrasi yang lama; (2) 

program-program kemiskinan yang belum terintegrasi dengan optimal, dan (3) 

bridging program dari strategi kemiskinan yang berbasis bantuan pengurangan 

beban masyarakat miskin ke strategi peningkatan pendapatan untuk masyarakat 

miskin dan rentan belum optimal. 

5.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan yang dilakukan sejalan dengan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 

tahun 2020 dan rancangan RPJMN 2020-2024 adalah dengan cara memperkuat 

pelaksanaan program-program perlindungan sosial serta meningkatkan kapabilitas 

penduduk miskin dan rentan agar berdaya secara ekonomi. 

Beberapa strategi yang dilakukan dalam mendukung arah kebijakan tersebut antara 

lain: (1) melakukan sinergi data dasar kependudukan, basis data terpadu (BDT) dan 

data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan BPJS 

ketenagakerjaan untuk meningkatkan akurasi ketepatan sasaran penerima program; 

(2) pengembangan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial untuk 

meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan; (3) peningkatan peran Pemerintah 

Daerah dalam melakukan pendampingan dan penyaluran bantuan; (4) pelatihan 

usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; dan 

(5) fasilitasi pendanaan lanjutan bagi usaha produktif dari kelompok miskin dan 

rentan. 
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5.3 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 8,45 tahun pada 2017 menjadi 8,52 tahun pada 2018, dan ditargetkan 

menjadi 8,70 tahun pada 2019. Peningkatan taraf pendidikan penduduk juga terlihat 

dari membaiknya tingkat keberaksaraan penduduk yang diukur dengan angka melek 

aksara penduduk usia 15 tahun keatas, meningkat dari 95,50 persen pada 2017  

menjadi 95,66 persen pada 2018 dan diperkirakan meningkat menjadi 96,40 di tahun 

2019 (Tabel 5.3). 

Tabel 5.3 

Capaian Pendidikan Tahun 2015 – 2019   

Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018  2019*) 

Rata-rata lama sekolah penduduk 

usia diatas 15 tahun (tahun) 

Tahun 8,22 8,25 8,36 8,45 8,52 8,70 

Angka melek aksara penduduk 

usia di atas 15 tahun  

Persen 95,12 95,22 95,38 95,50 95,66 96,40 

Persentase SD/MI berakreditasi 

minimal B 

Persen 68,70 63,90 69,59 63,01 80,28 80,6 

Persentase SMP/MTs 

berakreditasi minimal B 

Persen 62,50 61,45 63,05 60,35 71,61 75,7 

Persentase SMA/MA berakreditasi 

minimal B 

Persen 73,50 63,87 67,15 60,39 73,51 75,9 

Persentase Kompetensi Keahlian 

SMK berakreditasi minimal B 

Persen 48,20 51,45 54,96 60,17 72,68 79,80 

Rasio APK SMP/MTs antara 20% 

penduduk termiskin dan 20% 

penduduk terkaya 

Rasio 0,85 0,91 0,94 0,95 0,95 1,00 

Rasio APK SMA/SMK/MA antara 

20% penduduk termiskin dan 

20% penduduk terkaya 

Rasio 0,53 0,64 0,66 0,70 0,67 0,74 

APK PT**) Persen 31,05 25,26 27,98 29,93 30,19 33,39 

Sumber: Susenas 2014–2018 diolah 

Catatan: *) RKP 2020; **) 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 

Pada jenjang pendidikan dasar, kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok 

pendapatan terus menerus mengalami penurunan. Diharapkan pada tahun 2019, APK 

SMP/MTs/Sederajat antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk 

terkaya meningkat dari 0,94 pada tahun 2018 menjadi 1,00. Selain itu, penurunan 

kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok pendapatan ini terlihat pada 

jenjang pendidikan menengah, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Rasio APK 
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SMA/SMK/MA/Sederajat antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen 

penduduk terkaya dari 0,66 pada tahun 2016 menjadi 0,67 pada tahun 2018. 

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, pada tahun 2019 Pemerintah menyediakan Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dengan biaya satuan sebesar Rp800  ribu/siswa/tahun 

untuk jenjang SD/MI dan Rp1 juta/siswa/tahun untuk jenjang SMP/MTs, sedangkan 

untuk SMA sebesar Rp1,4 juta/siswa/tahun, untuk SMK sebesar Rp1,6 

juta/siswa/tahun dan untuk jenjang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) 

sebesar Rp2 juta/siswa/tahun. Hal ini sejalan dengan perluasan dan pemerataan 

pendidikan dalam mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Pada 

tahun 2018, BOS telah disalurkan bagi 47,02 juta siswa yang terdiri dari 25,93 juta 

siswa SD, 10,56 juta siswa SMP, 4,87 juta siswa SMA, dan 5,32 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 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. Sedangkan KIP pada tahun 2018 telah diberikan kepada 

18,70 juta siswa dari rencana awal sebanyak 18,20 juta siswa dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp12,60 triliun yang dilanjutkan dengan angka yang sama pada tahun 2019.  

Selain perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas satuan pendidikan juga terus 

menerus diperhatikan agar lulusan yang dihasilkan berkualitas. Peningkatan ini 

ditujukan agar dihasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Kualitas satuan pendidikan 

dapat digambarkan oleh tingkatan akreditasi pada satuan pendidikan. Satuan 

pendidikan berakreditasi A berarti memiliki kualitas yang sangat bagus, satuan 

pendidikan berakreditasi B berarti memiliki kualitas yang cukup bagus, satuan 

pendidikan berakreditasi C berarti memiliki kualitas yang kurang bagus. Adapun 

secara nasional peningkatan cakupan satuan pendidikan berakreditasi B keatas 

meningkat dari tahun ke tahun pada seluruh jenjang pendidikan, hal ini dapat 

dibuktikan dengan peningkatan Persentase SD/MI berakreditasi minimal B sebesar  

63,01 persen pada 2017 menjadi 80,28 persen pada 2018, peningkatan Persentase 

SMP/MTs berakreditasi minimal B sebesar 60,35 persen pada 2017 menjadi sebesar 

71,61 persen pada 2018, peningkatan Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 

dari 60,39 persen pada 2017 menjadi sebesar 73,51 pada 2018. Sementara itu, capaian 

akreditasi program studi di Perguruan Tinggi minimal B mencapai 57,35 persen pada 

tahun 2017 meningkat menjadi 59,40 persen pada 2018. 

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan terus diperbanyak. Pada tahun 2018 dilakukan pembangunan 

172 unit sekolah baru (USB). Selain itu, pada tahun 2018 melalui Dana Alokasi Khusus  

(DAK) telah dilakukan pembangunan 8.033 ruang kelas baru (RKB) yang terdiri dari 

4.236 RKB pada jenjang SD, 1.445 RKB pada jenjang SMP, 1.427 RKB pada jenjang  

SMA, 149 RKB pada jenjang SMK, dan 388 RKB pada jenjang SLB; rehabilitasi 52.386 
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ruang kelas yang terdiri dari 15.069 pada jenjang SD, 6.118 pada jenjang SMP, 2.794 

pada jenjang SMA, dan 69 pada jenjang SMK; pembangunan 571 unit perpustakaan 

pada jenjang SMP; serta pembangunan 1.851 laboratorium yang terdiri dari 942 

ruang pada jenjang SMP, 852 ruang pada jenjang SMA, dan 57 ruang pada jenjang 

SMK. Selain itu, untuk madrasah dan pondok pesantren juga telah dilakukan 

perluasan akses pendidikan melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 

1.614 unit, rehabilitasi ruang kelas sebanyak 1.421 unit, dan rehabilitasi asrama 

pondok pesantren sebanyak 703 unit.  

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 34,36 persen pada 2017 

menjadi 36,77 persen pada 2018.  

Untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pada tahun 2017 

404.910 guru telah dilatih kompetensinya dan meningkat menjadi 727.591 guru pada 

tahun 2018. Selain itu, dalam rangka menghasilkan guru-guru profesional dan 

berkualitas khususnya di daerah 3T, diselenggarkan program Guru Garis Depan 

(GGD). Program GGD bertujuan untuk menempatkan lulusan terbaik LPTK di daerah 

3T agar kualitas satuan pendidikan lebih merata. Pada tahun 2017 telah dikirim 

sebanyak 6.296 GGD di daerah 3T dan meningkat menjadi sebanyak 6.500 GGD pada 

tahun 2018. 

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan 

pendidikan tinggi, pemerintah juga berkomitmen melaksanakan berbagai program 

afirmasi, antara lain 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 367.887 mahasiswa pada 2017 dan meningkat menjadi 402.043 mahasiswa 

pada 2018. Sementara itu, jumlah penerima beasiswa ADik yang ditujukan bagi 

mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua, Papua Barat, dan daerah 3T meningkat 

dari 3.468 mahasiswa menjadi 5.039 mahasiswa dalam kurun waktu yang sama. Untuk 

beasiswa PPA yang diberikan bagi mahasiswa berprestasi, jumlah penerima mencapai 

129.953 mahasiswa pada 2017 dan 122.999 mahasiswa pada 2018.  

Selain itu, sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban 

operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam menyelenggarakan proses 

pembelajaran di Perguruan Tinggi, disediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi 

Negeri (BOPTN) untuk PTN dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 

Pada tahun 2017 dan 2018, alokasi BOPTN yang dibagi secara proporsional ke 122 

PTN, masing-masing mencapai Rp4,43 triliun dan Rp5,06 triliun. Sementara itu, 

alokasi BOPTN PTKIN pada kurun waktu yang sama, masing-masing mencapai 

Rp814,5 milyar dan Rp800,0 milyar.  

Dalam rangka mendorong kualitas pendidikan tinggi, pemerintah terus berupaya 

meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi minimal S2 dan S3 melalui penyediaan 
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beasiswa program Master dan Doktoral di dalam dan di luar negeri. Selama periode 

2017-2018, jumlah dosen berkualifikasi S3 mengalami peningkatan dari 32.533 dosen 

menjadi 41.549 dosen. Sementara itu, tingkat produktivitas SDM Pendidikan Tinggi 

dalam publikasi internasional juga meningkat dalam dua tahun terakhir, yakni dari 

20.459 publikasi pada tahun 2017 menjadi 32.792 publikasi pada tahun 2018. 

Peningkatan produktivitas ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas dosen 

dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada 

peningkatan kualitas PT.  

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Islam, pemerintah juga terus 

mendorong transformasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), antara lain 

melalui penyediaan sumber belajar dan fasilitas pendidikan yang memadai  melalui 

berbagai skema pembiayaan, termasuk Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) 

serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Upaya tersebut telah berhasil 

mendorong transformasi kelembagaan dari STAIN ke IAIN dan dari IAIN ke UIN 

disertai dengan pengambangan bidang-bidang pengembangan bidang-bidang 

keilmuan. 

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 Rp444,13 triliun 

pada tahun 2018 menjadi Rp492,46 triliun pada tahun 2019 yang 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 saat ini dan ke depan masih dihadapkan pada 

permasalahan dan kendala sebagai berikut: (1) kesenjangan partisipasi pendidikan 

dasar antarwilayah dan antarkelompok pendapatan yang masih perlu untuk terus 

dikurangi; (2) ketersediaan guru antarsekolah dan antarwilayah yang tidak merata; (3) 

kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan kualitas  

proses pembelajaran, terutama terkait dengan jaminan kualitas layanan pendidikan, 

kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme guru, pelaksanaan kurikulum, serta 

sistem penilaian pendidikan. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses 

pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat 

menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa; (4) banyak 

siswa putus sekolah karena pada saat Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan 

sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, masih ada beberapa 

masalah dalam pelaksanaan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum 

terselesaikan; (5) angka melek aksara di daerah 3T yang masih cukup rendah; (6) 

Identitas dan karakter bangsa yang makin dipertanyakan, dilihat dari penghormatan 

terhadap keragaman yang terus menurun melalui berbagai tindak kekerasan dan 

pemaksaan hingga isu globalisasi yang bersifat masif; (7) belum meratanya akses 

layanan PAUD yang berkualitas bagi seluruh anak usia 3-6 tahun; (8) perlunya 

peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (9) perlunya 

penguatan pendidikan masyarakat dan pendidikan keterampilan kerja ; serta (10) 
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masih terdapat diskoneksi antara lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan 

dunia kerja. 

5.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk: 

Pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui: (1) 

penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada 

kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; (2) penguatan 

pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan 

strategi pengajaran efektif dan tepat; (3) peningkatan kompetensi dan 

profesionalisme pendidik; (4) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, 

terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, 

serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan 

proses pembelajaran; (5) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model 

pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online; (6) 

integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, (7) peningkatan 

kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; (8) peningkatan kualitas  

pendidikan keagamaan; dan (9) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan 

dan pendidikan keaksaraan; 

Kedua, meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan 

percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, yang mencakup: (1) pemberian 

bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah 

afirmasi, dan anak berprestasi; (2) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, 

dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan 

kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk 

daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu 

atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; 

(3) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya 

tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan 

penguasaan sains dan teknologi; (4) Penanganan anak usia sekolah yang tidak 

sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan 

pendampinyan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model 

pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, serta anak etnik minoritas,  

berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, di daerah pascakonflik, dan daerah 

bencana; (5) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai 

pentingnya pendidikan; dan (6) peningkatan layanan satu tahun pra-sekolah; 

Ketiga, meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan 

pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup: (1) peningkatan kualitas  

pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); (2) pemenuhan kualifikas i 

akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); (3) peningkatan 

pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan 

berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; (4) 
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peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, 

peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan; dan (5) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan 

untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan; 

Keempat, memperkuat penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan 

pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, mencakup: (1) 

pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan 

standar mutu; (2) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk 

upaya peningkatan mutu layanan pendidikan (3) penguatan kapasitas dan akselerasi 

akreditasi satuan pendidikan dan program studi; dan (4) penguatan budaya mutu 

dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan 

manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di 

tingkat daerah dan satuan pendidikan; dan 

Kelima, meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, 

dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, mencakup: (1) 

peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah 

dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; (2) 

peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan 

minimal (SPM) bidang pendidikan; (3) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga 

kesinambungan pendidikan antarjenjang; (4) peningkatan efektifitas pemanfaatan 

anggaran pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing 

pendidikan, dan pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan di daerah; (5) 

penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan 

penggabungan perguruan tinggi; dan (6) peningkatan koordinasi lintas sektor dan 

antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini 

holistik integratif (PAUD HI). 

 

5.4 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 2015-2019 yaitu AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (2015) dan AKB 

sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (2017). Untuk menurunkan AKI dan AKB selama 

tahun 2018 telah dilakukan berbagai upaya, antara lain : 1) meningkatkan kualitas  

pelayanan dan kegawatdaruratan maternal neonatal serta  mendorong  persalinan di 

fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); 2) penyediaan rumah tunggu kelahiran 

(mendekatkan ibu hamil ke fasyankes menjelang kelahirannya); 3) meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat melalui kelas ibu dan pemanfaatan buku kesehatan ibu 

dan anak; 4) memberikan tablet tambah darah kepada ibu hamil dan remaja putri; 5) 

meningkatkan kualitas pelayanan di fasyankes melalui akreditasi puskesmas dan 
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rumah sakit; 6) perluasan dan pemerataan cakupan imunisasi dasar lengkap; 7) 

peningkatan kapasitas petugas kesehatan di berbagai tingkatan; 8) meningkatkan 

kerja sama lintas sektor; dan 9) meningkatkan dukungan Pemda dalam pencapaian 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar, perbaikan gizi telah menunjukkan hasil 

membaik yaitu terjadi penurunan prevalensi stunting pada anak balita dari 37,21 

persen pada 2013 menjadi 30,79 persen tahun 2018, demikian juga apabila 

dibandingkan dengan data prevalensi stunting pada balita tahun 2016 (Sirkesnas), 

yaitu 33,60 persen.  Selain itu perbaikan gizi juga tercermin dari penurunan 

kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dari 19,6 persen pada 2013 menjadi 

17,68 persen pada 2018, penurunan wasting atau anak balita kurus dari 12,12 persen 

pada 2013 menjadi 10,19 persen tahun 2018. Selain itu, terjadi juga penurunan 

kegemukan (obesitas) pada anak balita yaitu menurun dari 11,90 persen pada 2013 

menjadi 8,04 persen tahun 2018. Upaya perbaikan gizi didukung dengan komitmen 

yang tinggi dari pimpinan di semua tingkatan dan kementerian/lembaga, serta 

berbagai pemangku kepentingan non pemerintah seperti dunia usaha, kelompok 

masyarakat sipil, perguruan tinggi, mitra pembangunan, organisasi profesi, dan 

masyarakat secara luas. Gambaran status gizi anak balita, tahun 2013 dan tahun 2018, 

sebagaimana dalam Gambar 5.3. 

Gambar 5.3 

Status Gizi Anak Balita Tahun 2013 – 2018  

 
Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2013-2018 

Perbaikan gizi yang memerlukan perhatian khusus adalah penurunan stunting pada 

anak balita, karena berkaitan dengan kecerdasan dan berbagai penyakit terutama 

penyakit tidak menular. Pendekatan penurunan stunting pada tahun 2018 adalah 

mengkombinasikan intervensi spesifik (intervensi langsung ke sasaran) yang 

umumnya dilakukan sektor kesehatan dengan intervensi sensitif (intervensi tidak 

langsung) yang umumnya dikerjakan oleh sektor di luar kesehatan. Selain itu, untuk 

meningkatkan efektifitas kegiatan, intervensi terintegrasi tersebut difokuskan pada 

kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting tinggi, jumlah anak balita banyak, 
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angka kemiskinan tinggi, dan mewakili setiap provinsi. Pada tahun 2018 kegiatan 

fokus penurunan stunting terintegrasi dilakukan pada 100 kabupaten/kota dan pada 

tahun 2019 diperluas menjadi 160 kabupaten/kota. 

Upaya untuk mencegah dan menurunkan Tuberkulosis (TB) telah dilaksanakan secara 

terus menerus dengan strategi berupa (a) peningkatan penjangkauan kasus yang 

belum terdeteksi melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK), (b) peningkatan kepatuhan pengobatan TB melalui keterlibatan 

kader, peran keluarga, dan petugas puskesmas, (c) penanggulangan TB melalui 

perluasan pembentukan kelompok peer group bagi pasien dan mantan pasien, (d) 

peningkatan kemitraan, (e) peningkatan kemandirian masyarakat, dan (f) penguatan 

sistem kesehatan baik SDM, logistik, pembiayaan, regulasi, dan litbang. Dengan 

upaya ini, prevalensi TB berdasarkan metode berbasis mikroskopis diproyeksikan 

akan menurun dari 250 (2018) menjadi 245 per 100.000 penduduk (Juni 2019). 

Prevalensi HIV diestimasi kurang dari 0,5 persen sesuai target RPJMN. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan selama ini berhasil mengendalikan 

laju epidemi HIV. Pada tahun 2019, prevalensi HIV diperkirakan turun menjadi 0,32 

(Tabel 5.4). Upaya pengendalian prevalensi HIV dalam lima tahun terakhir terus 

dilakukan melalui berbagai upaya antara lain perluasan layanan deteksi dini HIV dan 

layanan pengobatan anti-retroviral (ARV). 

Tabel 5.4 

Capaian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Tahun 2015 – 2019   

Uraian Satuan 
2014 

(Baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Prevalensi 

Tuberkulosis 

(TB)
1)
 

per 

100.000 

penduduk 

297 

(2013) 

263 257 254 250 245 

Prevalensi HIV persen 0,46
2)
 

(Baseline 

RPJMN) 

0,33
3) 

(Updated 

Pemodelan 

2017) 

0,33
3)
 0,33

3)
 0,33

3)
 0,33

3)
 0,32

3)
 

Sumber : 1) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis, Kemkes Juni 2019; 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. 

 

Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular makin diperkuat dengan 

penerapan Inpres No.1/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). 

Gerakan ini memberikan kontribusi untuk mencegah dan menurunkan darah tinggi 

dan obesitas. Selain itu, penerapan Germas ditujukan untuk pengendalian rokok dan 

tembakau, mempromosikan upaya mengurangi makanan tinggi lemak, gula dan 

garam serta meningkatkan aktifitas fisik dan melaksanakan deteksi dini penyakit.   
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Kegiatan Germas juga didukung oleh Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK). Akses dan  mutu  pelayanan kesehatan juga  terus  meningkat 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.5, di bawah ini. 

Tabel 5.5 

Capaian Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Tahun 2015 – 2019   

Uraian Satuan 
2014 

(Baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Jumlah 

kecamatan 

yang memiliki 

minimal satu 

puskesmas 

yang 

tersertifikasi 

akreditasi
1)
 

Kecamatan N/A
*)
 

 

1.015 1.308 3.447 5.385 5.405 

Jumlah 

puskesmas 

yang minimal 

memiliki lima 

jenis tenaga 

kesehatan
1)
 

unit 1.015 1.179 1.618 2.641 2.641 4.339 

Persentase 

kabupaten/ 

kota yang 

mencapai 

80 persen 

imunisasi 

dasar 

lengkap 

pada bayi 

persen 71,20
1)
 

(2013) 

66,00
1)
 80,70

1)
 85,04

1)
 91,30

1)
 28,4

2)
 

 

Persentase 

ketersediaan 

obat dan 

vaksin di 

Puskesmas
1)
 

persen 75,50 79,38 81,57 89,30 92,47 93,61 

Persentase 

obat yang 

memenuhi 

syarat
3)
 

persen 92,00 98,67 98,74 99,18 98,16 96,38 

Sumber: 1) Kementerian Kesehatan, 2014-2019 (Juni 2019); 2) Kementerian Kesehatan, 2019 (Angka capaian 

sementara sampai bulan Juni 2019)  3) Badan POM, 2014-2018 (28 Juni 2019) 

Catatan: *) Indikator mulai digunakan pada tahun 2015 

Pencapaian akses dan  mutu pelayanan kesehatan tercermin dari peningkatan jumlah 

kecamatan dengan minimal satu puskesmas tersertifikasi akreditasi yang secara 
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kumulatif jumlahnya meningkat dari 3.447 kecamatan (2017) menjadi 5.405 

kecamatan (Juni 2019). Selain itu, puskesmas dengan minimal memiliki lima jenis 

tenaga kesehatan juga meningkat jumlahnya dari 2.641 puskesmas pada 2018 

menjadi 4.339 puskesmas (Juni 2019). Sebagai upaya untuk meningkatkan peran 

pemerintah hadir di masyarakat Indonesia yang hidup di Daerah Tertinggal, 

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), sampai dengan tahun 2018 telah dibangun 

sebanyak 249 Puskesmas Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang berada di 49 

Kabupaten, diantaranya 78 puskesmas pada 15 kabupaten di Provinsi Papua.  

Penguatan pelayanan kesehatan dalam hal pemenuhan SDM Kesehatan dengan 

berbagai jenis tenaga kesehatan, telah dilaksanakan Program Nusantara Sehat sejak 

tahun 2015 yang secara kumulatif telah menempatkan sebanyak 7.377 tenaga 

kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, tenaga 

kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan tenaga teknis  

laboratorium di DTPK. Upaya untuk meningkatkan persentase kabupaten/kota yang 

mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap terus dilakukan baik melalui penyiapan 

logistik, tenaga, dan sosialisasi. Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas 

mengalami peningkatan dari 92,47 persen pada 2018 menjadi 93,61 persen pada Juni 

2019. Keamanan obat beredar dan memenuhi syarat semakin membaik yaitu 98,16 

pada tahun 2018 lebih tinggi dari target sebesar 93,50. Selain itu, keamanan makanan 

juga semakin membaik yang ditandai dengan persentase makanan yang memenuhi 

syarat sebesar 86,91 persen. 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) sistem rujukan maternal, tata 

laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi 

yang belum optimal; (2) prevalensi stunting masih tinggi yang disebabkan 

pemahaman pola asuh, kesehatan lingkungan, serta kemampuan menyediakan 

makanan bergizi masih rendah; (3) masih tingginya faktor risiko perilaku dan 

lingkungan yang menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat 

penyakit tidak menular; (4) belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas  

pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan pulau 

terluar; (5) sistem pengawasan obat dan makanan terutama di tingkat 

kabupaten/kota yang belum optimal. 

5.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat 

kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk: (1) 

peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 

utamanya melalui peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan, 

perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap, serta perluasan akses dan pelayanan KB 

dan kesehatan reproduksi; (2) percepatan perbaikan gizi masyarakat terutama melalui 

percepatan penurunan stunting dengan peningkatan intervensi spesifik, penguatan 
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advokasi, komunikasi sosial dan perilaku hidup sehat yang mendorong pemenuhan 

gizi seimbang berbasis konsumsi pangan; (3) peningkatan pengendalian penyakit 

terutama dengan pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit; (4) penguatan 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) utamanya melalui pengembangan 

kawasan sehat, mendorong aktivitas fisik dan lingkungan sehat, penerapan regulasi 

yang mendorong pembangunan berwawasan kesehatan, serta penguatan kolaborasi 

multisektor untuk mendukung promotif dan preventif; dan (5) penguatan sistem 

kesehatan dan pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan pelayanan 

kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga 

kesehatan, serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. 

 

 Kebudayaan 

5.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Indonesia memiliki sumber daya kebudayaan yang beragam dan melimpah. 

Pembangunan kebudayaan telah mampu meningkatkan upaya pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan sumber daya kebudayaan untuk 

memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.  

Dengan diterbitkannya UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, telah 

memperkuat peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar 

pembangunan. Tata kelola pembangunan kebudayaan terus diperbaiki, antara lain 

melalui pengembangan Indonesiana sebagai platform pengelolaan festival 

kebudayaan di daerah secara terintegrasi agar membawa dampak lebih besar bagi 

pelestarian budaya dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2018, Indonesiana 

dilaksanakan melalui 9 festival yaitu: Festival Internasional Bambu di Ambon, Festival 

Internasional Gamelan di Solo, Festival Cerita di Blora, Festival Seni Multatuli di Lebak, 

Festival Tenun Nusantara di Sumatera Utara, Festival Parigi Moutung di Palu, Festival 

Internasional Silaek di Sumatera Barat, Festival Foho Rai di Nusa Tenggara Timur, dan 

Festival Tari Saman di Aceh. 

Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai festival budaya di tingkat internasional. 

Pada tahun 2017 Indonesia ikut serta pada Europalia Arts Festival yang 

diselenggarakan di berbagai kota di Eropa. 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. Sementara itu untuk memperkukuh 

kebudayaan Indonesia, pada tahun 2018 dilaksanakan Kongres Kebudayaan 

Indonesia sebagai wadah diskusi para budayawan dari berbagai bidang dan 

menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan pembangunan kebudayaan. 
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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) penguatan 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; 

dan (3) pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu. 

 

5.6 Perpustakaan 

5.6.1 Capaian Utama Pembangunan 

Perpustakaan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, sebagai wahana belajar 

sepanjang hayat. Perpustakaan memberikan layanan kepada masyarakat untuk 

memperluas wawasan, pengetahuan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam 

rangka meningkatkan peran perpustakaan dalam pembangunan, pada tahun 2018 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklus i 

sosial yang telah dilaksanakan di 60 perpustakaan kabupaten/kota dan 300 

perpustakaan desa/kelurahan. Kebijakan ini berupaya menempatkan perpustakaan 

sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis literasi.  

Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan telah mampu meningkatkan budaya 

kegemaran membaca masyarakat dari 36,48 pada 2017 menjadi 52,92 pada 2018 

(Indeks Kegemaran Membaca-Perpusnas RI, 2018). Meningkatnya budaya kegemaran 

membaca tersebut seiring dengan semakin baiknya kualitas pelayanan perpustakaan. 

Hal ini antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah perpustakaan umum 

daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah sesuai standard yaitu dari 16,97 persen 

pada tahun 2017 menjadi 19,48 persen pada tahun 2018. Berbagai upaya peningkatan 

kualitas pelayanan perpustakaan terus dilakukan antara lain melalui pengembangan 

dan pembinaan mitra jejaring perpustakaan  di daerah, pengembangan e-library, dan 

pendampingan literasi bagi masyarakat dan komunitas.  
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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 di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, dukungan pendanaan, 

utamanya APBD, masih belum optimal dalam rangka pembangunan perpustakaan 

dan minat baca di daerah. 

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) peningkatan sarana dan prasarana 

perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota melalui penyaluran DAK (Dana Alokasi 

Khusus); (2) pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat; dan (3) peningkatan layanan 

perpustakaan bergerak (mobil perpustakaan keliling, kuda pustaka, perahu pustaka, 

motor pustaka, dll). 

 

5.7 Inovasi dan Teknologi 

5.7.1 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam era digital ini, peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan Inovasi 

sangat vital, oleh karena itu pemerintah bersama-sama pelaku ekonomi perlu 

mendorong adanya kerjasama untuk menghasilkan produk riset yang mempunyai 

nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat dalam skema triple helix.  

Dalam rangka menginplementasikan skema triple helix pemerintah meluncurkan 

program pengembangan Science and Techno Park (STP). Pada tahun 2018 Cibinong 

Science and Technopark Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah 

menghasilkan: 16 lisensi teknologi, 20 Penciptaan dan Pengelolaan Start-Up 

Company/ Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT). Pengembangan STP juga 

dilakukan dengan basis universitas di Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas  

Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) 

dengan tahapan mendorong masuknya industri ke STP sebagai industri inwall. 

Pada tahun 2018 untuk bidang pangan, telah dihasilkan varietas padi “Mustaban 

Agritan” yang mempunyai keunggulan umur pendek 103 hari dan potensi hasil 10,86 

ton per hektar. Selain padi pada Maret 2019, juga telah dihasilkan varietas kedelai 

yang cocok ditanam dilahan kering. Untuk riset bidang kesehatan di tahun 2018, telah 

berhasil dilakukan riset Radiofarmaka Senyawa Bertanda 125I-Seed Brakhiterapi yang 

merupakan radiasi laju dosis rendah untuk terapi kanker payudara dan pr ostat. 

Senyawa ini ditanamkan (implantasi) ke dalam jaringan kanker dengan dampak yang 

kecil terhadap sel-sel tubuh disekitarnya dan penanganan tidak memerlukan rawat 

inap dan suntik morfin yang membuat jariang sel tubuh menjadi rusak.  

Dalam menjaga lingkungan negara kita dari risiko paparan radiasi, telah dipasang 

Radiation Portal Monitor (RPM) di Pelabuhan Batu Ampar (Batam), Pelabuhan Tanjung 
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Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Belawan (Sumatra 

Utara), Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara), Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan),  

dan Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang), juga telah dipasang Radiological Data 

Monitoring System (RDMS) sebanyak 14  unit yaitu kawasan nuklir Serpong (6 RDMS), 

Kawasan Nuklir Bandung (1 RDMS), Kawasan Nuklir  Yogyakarta (1 RDMS), Istana 

Merdeka (1 RDMS), CTBT BMKG (5 RDMS). 

Pada bidang roket, pada tahun 2018 telah dilakukan riset dan pengembangan Roket 

RX 1220 menjadi Roket Pertahanan RHan 122  dalam rangka mewujudkan 

kemandirian alutsista. Selama ini alutsista berupa roket adalah hasil impor, dan roket 

RHan 122 merupakan alutsista roket pertama yang akan diproduksi oleh Indonesia. 

Sampai dengan Juni 2019, sertifikasi R-Han 122 sudah mencapai 85 persen dan sudah 

dilakukan uji terbang roket sebanyak 92 buah. Disamping itu, juga telah 

dikembangkan Roket RX-450 yang sudah dilakukan uji statik dan uji terbang dengan 

jarak jangkau 60 kilometer. 

Dalam rangka mengatasi masalah sampah yang tidak terkendali, telah dikembangkan 

sistem Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Sampah, Sistem ini  berupa unit insinerator 

sampah kota yang dilengkapi dengan sistem konversi panas gas buang menjadi 

listrik. Tujuan  utamanya adalah memusnahkan sampah dan listrik sebagai hasil 

samping.  Pilot Project PLT Sampah dibangun dengan kapasitas  terpasang 50 ton/hari 

(atau setara 0,50 MW listrik) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar  

Gebang, Bekasi. Pilot Project PLT Sampah ini menjadi model alternatif pengolahan 

sampah bagi kota-kota besar di Indonesia yang  memiliki kendala dalam ketersediaan 

lahan. Selain itu juga dapat menjadikan  percontohan bagi kota-kota lain untuk 

melakukan pengelolaan sampah yang cepat, signifikan, ramah lingkungan dan 

menghasilkan listrik. 

Kolaborasi antara pemerintah dengan swata telah melahirkan sepeda motor listrik 

yang diberi nama “Gesits”. Sepeda motor listrik ini sudah melewati tahapan uji 

kesiapan produksi dan saat ini masuk untuk kesiapan komersialisasi. Produksi Gesits 

ini menjadi momentum yang baik untuk menunjukkan bahwa anak bangsa bisa 

menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat menyusul keberhasilan 

riset dan pengembangan pesawat N 219. 

5.7.2 Permasalahan dan Kendala 

Beberapa permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan 

Iptek antara lain: (1) masih tersebarnya anggaran riset yang membuat visi riset tidak 

sampai tahap komersialisasi; (2) belum munculnya skema perencanaan kolaborasi 

yang melibatkan masyarakat/industri/swasta; (3) belum terbentuknya ekosistem 

pendanaan dari angel investor/philantropis dan pendanaan gotong royong untuk 

mendorong tahapan commercial readiness level produk riset; (4) belum adanya 

kelembagaan untuk pendanaan abadi untuk riset; serta (5) belum optimalnya 

dukungan regulasi terutama kemudahan izin usaha bagi technoprenuer yang 

melakukan komersialiasi hasil riset dan pengembangan. 
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5.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mencapai sasaran pembangunan Iptek, arah kebijakan dan strategi yang 

dilakukan pada tahun 2019 antara lain: (1) penyusunan skema  flagship (kolaborasi 

perencanan terpadu) Prioritas Riset Nasional yang melibatkan semua pihak termasuk 

industri dengan target hasil riset berupa produk riset dengan skala nasional; (2) 

pembentukan lembaga pendanaan inovasi yang menangani kesiapan komersialisasi 

hasil riset; dan (3) penyiapan regulasi yang mendukung semangat riset dan 

memudahkan pertanggungjawaban kegiatan riset.  

 

5.8 Agama 

5.8.1 Capaian Utama Pembangunan 

Berbagai upaya peningkatan pembangunan agama terus dilakukan, antara lain 

ditandai dengan meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, 

kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan kerukunan hidup umat beragama, 

penyelenggaraan jaminan produk halal, dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 

dan umrah.  

Peningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan melalui 

berbagai langkah yang substantif, antara lain: penyediaan dan distribusi kitab suci 

khususnya untuk para difabel dan masyarakat di daerah terpencil, serta fasilitasi buku -

buku keagamaan dan digitalisasi naskah sebanyak 449.700 eksemplar pada tahun 

2018 untuk semua agama, atau meningkat dari tahun 2017 sebanyak 140.100 

eksemplar pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2018 telah diselenggarakan 

berbagai lomba keagamaan, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat 

Nasional ke-XXVII tahun 2018 di Medan Sumatera Utara; Pesta Paduan Suara Gerejani 

(Pesparani) yang telah dilakukan pada bulan November 2018 di Kota Ambon, Maluku; 

serta Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XII 2018 yang dilaksanakan 

di Pontianak, Kalimantan Barat.  

Pemerintah juga  terus melakukan upaya 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 

berbagai rumah ibadah (masjid, gereja, pura, dan vihara); yang kesemuanya dilakukan 

di 34 provinsi. 

Pada saat yang sama, upaya peningkatan layanan administrasi keagamaan tidak 

hanya dalam pelayanan, administrasi keagamaan, juga bimbingan dan manasik haji 

dilakukan melalui revitalisasi 245 gedung Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 

2018, sedikit menurun dari tahun 2017 sebanyak 256 gedung KUA. Dengan demikian, 

semenjak tahun 2015, jumlah gedung KUA yang telah direvitalisasi adalah sebanyak 

708. Adapun setiap gedung KUA yang direvitalisasi dilengkapi dengan bantuan alat 
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pengolah data, penyediaan sarana perkantoran bagi KUA, serta penyediaan dana 

operasional kepada seluruh KUA.  

Untuk meningkatkan kualitas pencatatan nikah, Kementerian Agama telah mencetak  

5,60 juta eksemplar buku nikah pada tahun 2017 dan ditingkatkan sasarannya pada 

tahun 2018 menjadi 8,00 juta eksemplar. Pencetakan buku nikah tersebut, 

diperuntukkan baik para pengantin baru maupun pasangan pengantin yang belum 

memiliki buku nikah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan 

mewujudkan keluarga sejahtera, pada tahun 2018 pemerintah melalui Kementerian 

Agama telah memberikan bimbingan pra nikah bagi 613.135 calon pengantin, atau 

meningkat dari tahun 2017 sebanyak 149.646 calon pengantin. Pada saat yang sama, 

terus dilakukan pembinaan bagi 5.254 keluarga Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan 

Buddha pada tahun 2018, atau menurun dari 8.200 keluarga pada tahun 2017. 

Demikian pula dalam upaya mengintensifkan peran penyuluh agama, dilakukan 

melalui peningkatan jumlah insentif tunjangan bagi 56.381penyuluh agama non -PNS 

untuk 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 No.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, hingga tahun 2018 telah dibentuk 52 Desa Sadar 

Kerukunan atau meningkat dari pilot project di tahun 2017 sebanyak 34 Desa Sadar 

Kerukunan di seluruh Indonesia. 

Sesuai dengan amanat UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada tahun 

2018 Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dioperasikan. 

BPJPH merupakan badan baru yang akan berperan dalam perumusan dan penetapan 

kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), penetapan JPH, penerbitan dan pencabutan 

sertifikat halal, registrasi produk halal impor, pembinaan auditor halal, serta 

sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. 

Peningkatan layanan embarkasi haji antara lain dilaksanakan melalui dengan program 

revitalisasi asrama haji termasuk asrama haji transit. Pada tahun 2018, 14 asrama haji 

telah direvitalisasi atau meningkat dari tahun 2017 sebanyak 11 asrama haji telah 

direvitalisasi dalam rangka meningkatkan standar pelayanan asrama setara 

akomodasi hotel bintang tiga. Sejak tahun 2014, 22 asrama haji telah direvitalisasi 

sesuai dengan kebutuhan jemaah di setiap lokasi. Untuk meningkatkan layanan di 

Arab Saudi meliputi penambahan jumlah catering di Makkah, dokumen perjalanan 

dengan mengikuti sistem E-Hajj, upgrade transportasi antarkota perhajian, serta 

upgrade kemah di Arafah. Selain itu, juga telah diterapkan sistem manajemen mutu 

penyelenggaraan haji sesuai sertifikasi ISO 9001: 2008. Berdasarkan survey kepuasan 
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jemaah haji BPS yang pada tahun 2018 peningkatan 0,38 poin menjadi 85,23 persen, 

dibandingkan 84,85 persen pada tahun 2017. 

5.8.2 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan agama sampai dengan tahun 2018 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-nila i 

kerukunan intern umat beragama; dan (b) peningkatan peran aparat dalam 

penegakan hukum terkait dengan konflik bernuansa agama; (3) Implementasi secara 

bertahap operasional penjaminan produk halal, sebagaimana amanat PP No.31/2019 

tentang Pelaksanaan atas UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal; dan (4) 

meningkatkan pengawasan dalam rangka perlindungan bagi para jamaah haji dan 

umrah, yaitu melalui pembentukan tim koordinasi pencegahan, pengawasan dan 

penindakan permasalahan (TP4) dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 

sebagaimana amanat UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.  

 

5.9 Pemuda dan Olahraga 

5.9.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan 

partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Upaya ini dilakukan melalui 

berbagai kegiatan yang memberikan kesempatan bagi pemuda untuk terlibat aktif 

dalam kegiatan organisasi; fasilitasi wirausaha; pengembangan wawasan, kapasitas, 

kepedulian, kesukarelawanan, dan kreatifitas; kepemimpinan dan kepeloporan; serta 

pengembangan pendidikan kepramukaan. 

Beberapa capaian pembangunan kepemudaan pada tahun 2018 di antaranya adalah: 

(1) meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dari 49.33 pada 2017 menjadi 

51,50 pada 2018; (2) menguatnya pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pengesahan Permenpora 

No.12/2018 tentang Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; (3) terlaksananya pendidikan 
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kepramukaan sebanyak 5.745 peserta pada 2018; (4) terfasilitasinya 2.565 pemuda 

dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan pada 2017 dan 2018; (5) 

terbentuknya 31.199 Kader Inti Anti Narkoba pada 2017 dan 6.517 kader pada 2018; 

(6) terfasilitasinya 8.340 kader kewirausahaan pada 2017 dan 4.050 pada 2018; (7) 

terfasilitasinya keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif 27.494 

pemuda pada 2017 dan 7.620 pemuda pada 2018; (8) pengembangan kepemimpinan 

3.305 pemuda pada 2017 dan 2.160 pemuda pada 2018; dan (9) terfasilitasinya 

peningkatan iptek dan imtaq 2.000 pemuda pada 2017 dan 2.150 pemuda pada 2018.  

Sementara itu, pembangunan olahraga bertujuan meningkatkan budaya dan prestasi 

olahraga di tingkat regional dan internasional. Upaya ini dilakukan melalui berbagai 

kegiatan untuk mendorong penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan 

olahraga; 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; 

penerapan Iptek olahraga dan kesehatan olahraga; serta penguatan pembinaan dan 

pengembangan olahragawan andalan. 

Hasil yang dicapai dalam pembangunan keolahragaan pada tahun 2018 antara lain: 

(1) sukses penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018; (2) peringkat 

ke-4 pada Asian Games 2018 dengan perolehan 31 emas/24 perak/43 perunggu dan 

peringkat ke-5 pada Asian Para Games 2018 dengan perolehan 37 emas/47 perak/51 

perunggu, yang dicapai melalui: (a) terbinanya 1.137 olahragawan andalan nasional; 

(b) terfasilitasinya 2.720 pelatih dan instruktur; dan (c) terfasilitasinya Pusat 

Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar/Mahasiswa, serta Sekolah Khusus  

Olahragawan (SKO) di 34 provinsi; (3) meningkatnya budaya olahraga yang 

ditunjukkan dengan: (a) terlibatnya 17.000 peserta didik pada tingkat pendidikan 

dasar, menengah, dan tinggi dalam olahraga pendidikan; (b) berpartisipasinya  47.300 

orang dalam olahraga massal, tradisional, petualang, tantangan, dan wisata; serta (4) 

penataan kelembagaan Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Komite 

Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam pelaksanaan Asian Games 2018.  

5.9.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang 

pemuda dan olahraga: (1) belum optimalnya intervensi permasalahan pemuda sesuai 

dengan indikator penyusun IPP; (2) masih kurangnya koordinasi lintas sektor 

pembangunan kepemudaan sesuai Perpres No.66/2017 tentang Koordinasi Strategis 

Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepemudaan lintas sektor kepemudaan; (3) belum 

masifnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar 

internasional; (4) masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

olahraga; (5) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (6) belum optimalnya 

penerapan Iptek olahraga; dan (7) belum optimalnya pembinaan olahraga nasional 

sesuai Perpres No.95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. 
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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; dan (b) peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda; (2) 

meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui: (a) 

pengembangan sentra pemberdayaan pemuda; (b) pengembangan wawasan, 

kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreativitas pemuda; dan (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 Sehat; dan (b) penguatan regulasi 

dalam rangka mendukung dan mengajak masyarakat dalam kegiatan berolahraga; 

dan (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 

dalam rangka mendukung pembibitan olahragawan berprestasi; (d) peningkatan 

efisiensi dan efektivitas peningkatan prestasi olahraga nasional sesuai Perpres 

No.95/2017; dan (e) pengembangan industri dan promosi olahraga. 

 

5.10 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, 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.  
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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; (2) pembentukan Gugus Tugas Revolusi 

Mental di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

 

5.11 Kesejahteraan Sosial 

5.11.1 Capaian Utama Pembangunan 

Penyelengaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi  rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal tersebut telah 

dilaksanakan oleh pemerintah melalui program-program yang tercantum dalam 

Tabel 5.6. 

a. Rehabilitasi Sosial 

Rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar. Pelaksanaan rehabilitasi sosial antara lain ditujukan 

kepada anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya (NAPZA). 

Tabel 5.6 

Capaian Program Rehabilitasi Sosial 

Tahun 2015 – 2019  

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019*) 

Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial Anak 

Jiwa 147.775 154.492 127.778 78.310 141.442 5.859 

Rehabilitasi Sosial Lanjut 

Usia 

Jiwa 46.141 54.084 54.335 35.010 25.300 214 

Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabilitas 

Jiwa 49.991 51.938 54.034 30.886 29.223 4.283 

Rehabilitasi Sosial Korban 

Penyalahgunaan NAPZA 

Jiwa 3.918 15.005 20.162 17.648 15.513 20.400 

Sumber : Kementerian Sosial 

*) realisasi s.d Juni 2019 
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b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 

Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga ditujukan bagi Komunitas Adat 

Terpencil (KAT), yang merupakan wujud ‘negara hadir’ bagi mereka yang tinggal di 

daerah terpencil. Pelaksanaan pemberdayaan sosial KAT dilaksanakan melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar (bantuan stimulan permukiman), sosial ekonomi 

(jaminan hidup, bantuan jaminan hidup, bibit, peralatan kerja, peralatan rumah 

tangga); peningkatan kapasitas (pelatihan keterampilan kerja, bantuan Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP) dan pendampingan sosial). 

Gambar 5.4 

Capaian Bantuan Stimulan Permukiman Sosial Bagi Warga KAT 

Tahun 2014 – 2019    

 

       Sumber : Kementerian Sosial 

       *) realisasi s.d Juni 2019 

c. Perlindungan Sosial Korban Bencana 

Perlindungan sosial korban bencana bertujuan untuk mengurangi risiko sosial dan 

menangani permasalahan sosial yang diakibatkan oleh guncangan akibat bencana, 

sehingga diharapkan warga penyintas mampu bertahan hidup dan dapat kembali 

memulihkan kondisi sosialnya. 

Tabel 5.7 

Capaian Perlindungan Sosial Korban Bencana 

Tahun 2014 – 2019   

Uraian Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019*) 

Korban Bencana Alam 

yang mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan 

dasar 

Orang 288.744 201.540 281.332 275.148 607.643 172.665 

Korban Bencana Sosial 

yang mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan 

dasar 

Orang 18.599 156.000 9.729 38.124 10.867 8.523 

Sumber : Kementerian Sosial  

*) realisasi s.d Juni 2019 
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Meningkatnya jumlah korban terdampak bencana tidak lepas dari peningkatan 

jumlah korban terdampak bencana di tahun 2018, yang apabila dibandingkan dengan 

tahun 2017, terdapat peningkatan sebesar 317,91 persen. Hal ini tidak lepas dari 

terjadinya beberapa bencana besar di tahun 2018 yaitu gempa bumi di Nusa 

Tenggara Barat; gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, serta tsunami 

di Selat Sunda yang mengakibatkan peningkatan korban terdampak. Dari sisi bencana 

sosial, pada tahun 2018 terdapat peningkatan kejadian kebakaran serta dampak dari 

aksi terorisme dan radikalisme.  

Terobosan yang dilakukan dalam penanganan korban bencana alam, yaitu melalui 

penyaluran bantuan pemulihan sosial secara non tunai sehingga bisa lebih akuntabel. 

Sementara itu, terkait dengan keterbatasan anggaran dalam penanganan bencana 

maka digunakan Dana Hibah Dalam Negeri untuk mendukung upaya penanganan 

korban bencana. Upaya penanganan bencana juga diarahkan dalam kerangka 

kesiapsiagaan bencana, sehingga dapat meminimalkan dampak ketika bencana 

terjadi. Untuk meningkatkan jangkauan dilakukan edukasi bencana melalui kegiatan 

Tagana masuk sekolah. 

d. Jaminan Sosial 

Melalui UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun skema jaminan sosial 

bagi seluruh penduduk. Sesuai amanat UU SJSN selanjutnya disusun UU No.24/2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Berdasarkan UU BPJS, 

program JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan dan pencapaian kepesertaan semesta atau Universal Health Coverage 

(UHC) sedangkan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencapaian 

kepesertaan semesta pada pekerja di berbagai sektor. 

 

Cakupan Kepesertaan Program JKN terhadap Jumlah Penduduk  

Tahun 2014 – 2018 

 
Sumber : BPJS Kesehatan (data peserta JKN) dan Bappenas & BPS (Proyeksi Hasil SUPAS 2015)  
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Dari awal implementasi program pada 1 Januari 2014 hingga akhir tahun 2018, 

cakupan kepesertaan program JKN meningkat secara bertahap dengan rata -rata 

kenaikan sekitar 6,4 persen per tahun. Pada akhir 2014, cakupan kepesertaan 

mencapai 52,9 persen jumlah penduduk dan pada akhir 2018 cakupan kepesertaan 

telah mencapai 78,5 persen jumlah penduduk. Dengan demikian, secara total cakupan 

kepesertaan telah meningkat sebanyak sekitar 25,6 persen dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun pelaksanaan program JKN. Namun demikian, masih dibutuhkan kenaikan 

sebesar 16,5 persen untuk mencapai amanat RPJMN 2015-2019 yang telah 

mentargetkan cakupan kepesertaan sebesar 95 persen jumlah penduduk di tahun 

2019 dimana angka tersebut jauh di atas rata-rata kenaikan cakupan kepesertaan per 

tahun. Sedangkan pada tahun 2017-2018, terdapat peningkatan jumlah peserta JKN 

dalam kisaran 20 juta jiwa.  

Di sisi lain, cakupan kepemilikan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 

peserta formal tahun 2016-2018 berturut-turut sebesar 22,59 persen; 24,73 persen; 

dan 28,76 persen. Sementara cakupan untuk peserta informal tahun 2016-2018 

berturut-turut yaitu sebesar 1,16 persen; 1,41 persen, dan 1,93 persen. Angka tersebut 

masih cukup jauh apabila dibandingkan dengan target sasaran RPJMN 2015-2019. 

Apabila dilihat lebih detail, data kepesertaan program Jaminan Sosial Bidang 

Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya memperhitungkan 

kepesertaan aktif dan tidak mengikutkan peserta non-aktif seperti halnya program 

JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

Gambar 5.6 

Cakupan Kepemilikan Program Jaminan Sosial 

Bidang Ketenagakerjaan terhadap Total Penduduk Bekerja 

Tahun 2016 – 2018  

 

5.11.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 

antaranya adalah (1) masih terbatasnya cakupan pelaksanaan bantuan, pelayanan dan 

rehabilitasi sosial penduduk rentan, seperti anak, lanjut usia dan penyandang 

disabilitas; (2) belum optimalnya kemampuan daerah dalam pengelolaan panti sosial 

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah; 

(3) kapasitas lembaga kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia (pekerja sosial) 

yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi; (4) inklusifitas layanan dasar dan situasi 

sosial masyarakat perlu dioptimalkan, khususnya bagi penduduk dengan kebutuhan 
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khusus; (5) terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan, 

koordinasi dan kapasitas SDM dalam penanganan bencana sosial dan bencana alam; 

dan (6) perhitungan biaya penyelenggaraan jaminan sosial yang masih mengalami 

ketidakcocokan (mismatch) dengan angka keekonomian.   

5.11.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah telah 

menetapkan SPM Bidang Sosial yang berarti pelayanan dasar bidang sosial menjadi 

prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Penerapan SPM bidang 

sosial memberikan tanggung jawab dan wewenang pemerintah provinsi atas 

pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar (penyandang disabilitas telantar, anak jalanan 

telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis) di dalam Panti, sementara 

itu pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dan wewenang atas 

pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar. 

Arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan yaitu: (1) penguatan pelaksanaan 

kelembagaan sosial melalui pengembangan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi 

sosial serta peningkatan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM Kesejahteraan 

sosial; (2) peningkatan sosialisasi dan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan 

untuk mendukung layanan publik dan pelaksanaan program yang lebih inklusif,  

seperti sosialisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berpihak 

kepada penyandang disabilitas pada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah 

daerah, serta sinergi perundang-undangan anak; (3) pengembangan skema 

pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat serta penguatan keluarga untuk 

mendukung fungsi pencegahan, respon, rehabilitasi dan pemulihan; (4) pelaksanaan 

Undang Undang Penyandang Disabilitas khususnya dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar mereka, seperti fasilitasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; (5) 

penguatan pelaksanaan program perlindungan sosial, untuk melindungi penyandang 

disabilitas, di antaranya melalui pengembangan skema jaminan sosial yang berpihak 

pada kelompok tersebut, seperti program Return to Work bagi penyandang disabilitas 

korban kecelakaan kerja sebagai bagian dari skema Jaminan Kecelakaan Kerja; (6) 

pencegahan korban bencana berbasis komunitas; (7) penguatan SDM dalam 

penanganan bencana; (8) modernisasi manajemen logistik, (9) peningkatan 

ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan 

dan kesejahteraan sosial melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian 

potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses; dan/atau 

Pemberian bantuan usaha; dan (10) peningkatan kemampuan, partisipasi dan 

tanggung jawab sosial masyarakat serta dunia usaha secara melembaga dan 

berkelanjutan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  

 

5.12 Perlindungan Anak dan Perempuan serta Pengarusutamaan Gender 

5.12.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan perlindungan anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin 

pemenuhan hak-hak hidup serta perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan 
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bentuk perlakuan salah lainnya. Sedangkan pengarusutamaan gender (PUG) 

merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif 

gender dalam proses pembangunan untuk memastikan keadilan dalam hal akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia 

baik perempuan dan laki-laki.  

Capaian utama bidang perlindungan perempuan dan anak antara lain: (1) 

meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani di unit 

pelayanan perlindungan perempuan dan anak; (2) menguatnya sistem data dan 

informasi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) meningkatnya 

peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

anak dan perempuan terutama di perdesaan melalui gerakan Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pengembangan desa-desa PATBM; (4) 

meningkatnya jumlah sarana dan prasarana publik yang ramah anak antara lain 

melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang ramah anak, 

dan  (5) meningkatnya kualitas dan cakupan penanganan terhadap kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Capaian utama pembangunan kesetaraan gender ditandai dengan meningkatnya 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG 

mengalami peningkatan dari 90,96 di tahun 2017 menjadi 90,99 di tahun 2018 yang 

berarti kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil 

di berbagai bidang pembangunan. Sementara itu, IDG juga mengalami peningkatan 

dari 71,74 di tahun 2017 menjadi 72,10 di tahun 2018 yang didukung oleh 

meningkatnya jumlah perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan 

pendapatan pekerja perempuan. 

Gambar 5.7 

Perkembangan IPG dan IDG  

Tahun 2014 – 2018   

 

 Sumber: BPS, 2018 
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untuk anak dan perempuan; (3) disharmonisasi antarperaturan perundang-

undangan/kebijakan, antara pusat dan daerah, dan belum lengkapnya aturan turunan 

dari undang-undang; (4) belum optimalnya koordinasi antarkementerian/ 

lembaga/perangkat daerah dan antara pusat-daerah; serta (5) terbatasnya 

ketersediaan data dan informasi mengenai pemenuhan hak tumbuh kembang 

maupun layanan khusus untuk anak rentan. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan PUG adalah masih perlunya 

peningkatan pemahaman dan komitmen pemerintah pusat, daerah, dan pemangku 

kepentingan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam sistem dan proses 

pembangunan. 

5.12.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak dan perempuan 

meliputi: (1) menguatkan kerangka regulasi dan optimalisasi penegakan hukum yang 

mendukung pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; (2)  

meningkatkan kapasitas SDM lembaga layanan bagi  korban kekerasan termasuk 

TPPO; (3) menguatkan sistem layanan terpadu dan responsif untuk perlindungan 

perempuan dan anak; (4) meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kapasitas para 

pemangku kepentingan untuk memastikan adanya perencanaan dan anggaran yang 

responsif gender dan memperhatikan kepentingan anak melalui penguatan sistem 

perlindungan anak; (5) menguatkan sistem data dan informasi yang terintegrasi, 

lengkap, dan meningkatkan koordinasi lintassektor baik antarinstansi pemerintah, 

maupun pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan, dan 

media termasuk efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. 

Arah kebijakan dan strategi untuk percepatan pelaksanaan PUG dilakukan melalui 

penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), meliputi:  

(1) meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG baik di kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah; (2) menyusun, mereviu dan mengharmonisasikan produk hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan PUG; (3) 

meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan serta kerja sama multipihak; (4) 

meningkatkan pengelolaan pengetahuan terkait pelaksanaan PPRG; (5) memperkuat 

sistem dan pemanfaatan data terpilah; dan (6)  memperkuat pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan PUG. 
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Pembangunan  nasional  bukan  hanya  ditujukan  untuk kelompok  tertentu,  tapi  

untuk  seluruh  masyarakat  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  

pembangunan  harus dapat  menghilangkan/memperkecil  kesenjangan  yang  ada, 

baik  kesenjangan  antarkelompok  pendapatan  di  masyarakat, maupun  kesenjangan  

antarwilayah. Program-program pembangunan  dalam  dimensi  ini  merupakan  

penjabaran dari Nawacita ketiga, kelima, dan keenam. Upaya pengurangan 

kesenjangan antarkelompok pendapatan dilakukan  dengan  memperbaiki  distribusi  

pendapatan sehingga  pendapatan  penduduk  kelompok  40  persen terbawah  dapat  

tumbuh  jauh  lebih  baik.  Perbaikan  distribusi ini  diharapkan  mampu  menciptakan  

kualitas  hidup  lebih  baik seperti  mengurangi  kemiskinan,  pengangguran,  dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, upaya pengurangan  kesenjangan 

antarwilayah  diselenggarakan  dengan  mendorong transformasi  dan  akselerasi  

pembangunan  Kawasan  Timur Indonesia,  dengan  tetap  menjaga  momentum  

pertumbuhan di  Kawasan  Barat  Indonesia,  antara  lain  melalui  percepatan 

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 
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Ruang Wilayah (RTRW), serta perlu didukung oleh pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi daerah yang konsisten. 

 Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat 

 Capaian Utama Pembangunan 

Saat ini Indonesia sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. 

Selanjutnya, peningkatan kualitas pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya 

indikator kesejahteraan sosial. Menurunnya rasio gini menunjukkan kondisi 

pemerataan yang semakin baik. Sejak tahun 2015, rasio gini mengalami penurunan 

secara bertahap menjadi 0,382 pada Maret 2019. Angka ini dapat digolongkan 

sebagai kesenjangan sedang. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio gini 

ini sudah relatif baik. Banyak negara maju dan emerging economies mempunyai rasio 

gini di atas 0,4 antara lain: Brazil (0,513), China (0,467), Malaysia (0,399), dan Argentina 

(0,424). Sebaliknya, penurunan rasio gini Indonesia termasuk yang paling besar. 

Gambar 6.1 

Perkembangan Rasio Gini 

Tahun 2015 – 2019 

 
Sumber:  Susenas Maret, BPS (diolah) 

 

 Permasalahan dan Kendala 

Ada beberapa indikasi penyebab ketimpangan di Indonesia di antaranya, adanya 

perubahan komposisi kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan penduduk dan upah yang tidak seimbang, pertumbuhan penduduk 

kelompok ekonomi menengah ke bawah yang relatif tinggi, namun tidak diiringi 

kemampuan penduduk untuk memperoleh akses sumber daya produktif. Akibatnya 

peluang untuk memperoleh pendapatan yang layak menjadi kecil. Dari sisi kebijakan 

tenaga kerja, pasar tenaga kerja formal belum mampu menyerap sejumlah yang 

dibutuhkan karena perlu didukung peningkatan kebijakan yang lebih kompetitif, 

termasuk ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Dalam hal akses 

pelayanan dasar, kesempatan memperoleh pelayanan dasar terutama sejak kelahiran 

(1000 hari pertama kehidupan) belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Tidak semua 
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kelompok pendapatan rendah memiliki aset produktif, yang mengakibatkan adanya 

ketimpangan dalam endowment (modal manusia maupun aset). 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan akan terus diperkuat 

melalui berbagai kebijakan antara lain: (1) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (2) 

penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok khusus seperti penyandang 

disabilitas dan penduduk lansia yang rentan miskin; (3) sinergi Basis Data Terpadu 

(BDT) dengan data dasar kependudukan untuk meningkatkan efektivitas bantuan 

sosial; (4) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan 

pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan melalui akselerasi penguatan ekonomi 

keluarga, keperantaraan usaha dan dampak sosial; serta (5) penataan penguasaan, 

dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial.  

Kebijakan tersebut dilakukan melalui serangkaian strategi, di antaranya: (1) 

pemanfaatan BDT untuk intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah 

secara menyeluruh; (2) pengembangan kesempatan kerja melalui pengembangan 

pendidikan dan peningkatan investasi padat pekerja; serta (3) peningkatan kontribusi 

ekonomi baik kelas menengah dan kelompok ekonomi terendah melalui bantuan 

sosial yang tepat sasaran dan terintegrasi, pemberdayaan ekonomi kelas menengah, 

dan kebijakan fiskal yang memihak pada redistribusi yang merata. 

 

 Pengembangan Wilayah  

6.2.1 Capaian Utama Pembangunan (Pengembangan Wilayah Per Pulau) 

Sasaran pengembangan wilayah tahun 2015-2019 ditujukan pada pengurangan 

kesenjangan antarwilayah dengan meningkatkan peran ekonomi wilayah luar Jawa 

melalui percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan 

kinerja pembangunan daerah di tahun 2018 terus meningkat diukur dari 

pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi serta penurunan kemiskinan dan 

pengangguran. Kinerja pembangunan daerah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif 

lebih baik dibandingkan Kawasan Timur Indonesia (KTI).  Wilayah Sumatera dan Jawa 

masih mendominasi perekonomian dengan kontribusi terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) sebesar 80,06 persen. Sementara wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, 

Sulawesi dan Kalimantan hanya menyumbang kurang dari 20 persen. Peran wilayah 

dalam pembentukan PDB selama periode 2015-2019 (semester I) dapat dilihat pada 

Tabel 6.1.  

Peran wilayah Sumatera dan sebagian wilayah di KTI selama periode 2017-2018 

menunjukan penurunan disebabkan adanya pengaruh turunnya harga komoditas 

ekspor, antara lain migas, batubara, dan Crude Palm Oil (CPO), yang hingga kini 

belum pulih kembali.  
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Tabel 6.1 

Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB 

Tahun 2015 – 2019  

Wilayah 2014 

(baseline)  

2015 2016 2017 2018 2019*) 

Sumatera 23,02 22,18 22,04 21,73 21,58 21,35 

Jawa 57,39 58,33 58,50 58,37 58,48 59,05 

Bali - Nusa Tenggara 2,87 3,07 3,12 3,12 3,05 3,04 

Kalimantan 8,77 8,16 7,88 8,24 8,20 8,13 

Sulawesi 5,64 5,91 6,04 6,12 6,22 6,24 

Maluku - Papua 2,31 2,35 2,42 2,42 2,47 2,19 

Keterangan: * Angka semester I Tahun 2019 

Sumber: BPS 

 

Upaya mengembangkan perekonomian wilayah dilakukan antara lain dengan 

pembangunan pusat-pusat pertumbuhan berupa kawasan strategis. Hingga tahun 

2019 (triwulan II) telah ditetapkan 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan 11 KEK 

di antaranya terdapat di luar Pulau Jawa, telah beroperasi 5 Kawasan Industri (KI), dan 

telah dibentuk 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). 

Dari 12 KEK yang telah ditetapkan, 9 KEK diantaranya merupakan KEK Industri dan 3 

KEK Pariwisata. Sembilan KEK yang sudah beroperasi adalah KEK/KI Arun 

Lhokseumawe, KEK/KI Sei Mangkei, KEK/KI Galang Batang, KEK Tanjung Lesung, KEK 

Mandalika, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK/KI Palu, dan KEK/KI Maloy Batuta Trans 

Kalimantan (MBTK). Sedangkan 3 KEK lainnya masih dalam tahap perpanjangan target 

operasional dan belum beroperasi, yakni KEK/KI Tanjung Kelayang, KEK/KI Sorong, 

dan KEK/KI Tanjung Api-Api.  

Kawasan Industri yang sudah beroperasi hingga Juni 2019 berdasarkan target RPJMN 

2015-2019 sebanyak 5 KI, yakni KI Bantaeng, KI Morowali, KI Konawe, KEK/KI Sei 

Mangkei, dan KEK/KI Palu. Adapun KPBPB yang sudah terbentuk dan beroperasi 

adalah KPBPB Sabang, KPBPB Batam, KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun. 

Tabel 6.2 

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Pulau Jawa  

Tahun 2015 – 2019  

Indikator Satuan  2014 

(baseline) 

2015 2016 2017 2018 2019* 

Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) di Luar Jawa  

Kawasan 7 7 9 11 11 11 

Kawasan Industri (KI) Kawasan N/A 2 3 4  5 5 

Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan 

Bebas (KPBPB) 

Kawasan 4 4 4 4 4 4 

Sumber: Bappenas, 2018 

Catatan: *) Realisasi sampai dengan Juni 2019 
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6.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan pembangunan wilayah yang menghambat pencapaian sasaran 

pembangunan adalah: (1) tingginya ketergantungan pada sektor primer; (2) 

lambatnya perkembangan sektor manufaktur berbasis keunggulan daerah; (3) 

kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (4) masih rendahnya 

aktivitas perdagangan antarwilayah (provinsi dan pulau); (5) belum memadainya 

kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; dan (6) belum meratanya pelayanan dasar 

di seluruh wilayah. 

Pengembangan kawasan strategis masih memiliki beberapa kendala diantaranya 

adalah: (1) belum seluruhnya lahan di KEK/KI tersedia dan tersertifikasi; (2) belum 

optimalnya peran badan usaha pembangun dan pengelola; (3) belum meratanya 

pembangunan infrastruktur baik di dalam maupun di luar kawasan pendukung KEK, 

KI, maupun KPBPB; (4) kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung 

pembangunan KEK, KI, maupun KPBPB; (5) masih rendahnya kualitas dan daya saing 

SDM yang berkualitas dan profesional sesuai dengan bidang usaha; dan (6) belum 

terpenuhinya kriteria penetapan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di beberapa 

daerah yang diusulkan menjadi KEK.  

6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pengembangan wilayah difokuskan pada upaya mempercepat 

pengurangan kesenjangan dengan mendorong transformasi dan akselerasi 

pembangunan di KTI, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-

Bali dan Sumatera, serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di 

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Strategi pengembangan 

wilayah yang dilaksanakan antara lain: (1) pengembangan sektor manufaktur berbasis 

keunggulan daerah; (2) penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan inklusif; (3) penguatan interaksi spasial antarwilayah (provinsi dan 

pulau) melalui peningkatan perdagangan antarwilayah serta pembangunan 

infrastruktur darat dan laut; (4) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; dan (5) 

peningkatan kualitas hidup masyarakat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan 

pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Sedangkan, 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 pengembangan yang dilaksanakan antara lain: (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; (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; serta 

(6) peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal di bidang industri dan pariwisata 

dengan pemanfaatan sekolah vokasi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan politeknik. 
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 Otonomi Daerah 

 Capaian Utama Pembangunan  

Capaian utama sasaran penguatan tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan 

RPJMN 2015-2019 dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, 

dan kinerja aparatur pemerintah daerah.  

Tabel 6.3 

Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah 

Tahun 2015 – 2018 

Uraian  Satuan 2014 

(baseline)  

2015 2016 2017 2018*) 

Realisasi Belanja 

Pegawai Provinsi 

persen 17,62 16,11 16,52 33,03 29,58 

Realisasi Belanja 

Pegawai 

Kabupaten/Kota 

persen 47,27 42,27 39,97 49,36 44,38 

Realisasi Belanja 

Modal Provinsi 

persen 18,28 19,94 19,35 8,50 7,93 

Realisasi Belanja 

Modal 

Kabupaten/Kota 

persen 25,09 25,20 25,05 11,62 7,74 

Ketergantungan Dana 

Transfer Provinsi 

persen 42,16 39,52 52,87 74,37 65,50 

Ketergantungan Dana 

Transfer 

Kabupaten/Kota 

persen 72,56 69,47 74,61 74,40 54,80 

Keterangan: * Angka Realisasi Semester I Tahun 2018 

Sumber: DJPK, Kemenkeu 2019 

 

Capaian kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kualitas belanja Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ketergantungan daerah terhadap dana 

transfer. Kualitas belanja APBD dapat dilihat melalui indikator rata-rata persentase 

belanja pegawai (langsung dan tidak langsung) provinsi dan kabupaten/kota 

terhadap total belanja APBD. Tabel 6.3 menunjukkan realisasi persentase belanja 

pegawai provinsi dan kabupaten/kota pada semester I tahun 2018 masing-masing 

sebesar 29,58 persen dan 44,38 persen. Kondisi tersebut masih memerlukan kerja 

keras untuk menurunkan rata-rata persentase belanja pegawai tersebut menjadi 13 

persen untuk provinsi dan 35 persen untuk kabupaten/kota sesuai target tahun 2019. 

Sementara itu capaian realisasi belanja modal provinsi dan kabupaten/kota pada  

semester I tahun 2018, yaitu masing–masing sebesar 7,93 persen dan 7,74 persen, 

masih perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai target sebesar 30 persen di tahun 

2019.  

Ketergantungan daerah pada dana transfer, baik di provinsi maupun kabupaten/kota 

pada tahun 2018 menurun, namun masih relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh 

menurunnya proporsi dana perimbangan dalam persentase realisasi pendapatan 

daerah tingkat provinsi dari 74 persen pada semester I tahun 2017 menjadi 55 persen 
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pada semester I tahun 2018. Sementara itu untuk tingkat kabupaten/kota, proporsi 

dana perimbangan dalam total pendapatan daerah menurun dari 74 persen semester 

I tahun 2017 menjadi 65 persen pada tahun 2018. Mengingat data tersebut masih 

data semester I, diperkirakan proporsi tersebut masih akan menurun dan akan 

semakin membaik, yaitu mencapai atau bahkan melampaui target pengurangan 

ketergantungan pada dana transfer tahun 2019, yaitu 50 persen untuk provinsi dan 

70 persen untuk kabupaten/kota.  

Capaian kinerja kelembagaan pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek 

peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan 

kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) di daerah. Untuk mendukung penerapan SPM, telah ditetapkan regulasi berupa 

PP No.2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan sudah ditetapkan peraturan 

turunan standar teknis (melalui peraturan menteri terkait) enam bidang SPM 

berdasarkan UU No.23/2014. Untuk tahun 2018, telah terlaksana penerapan SPM 

antara lain bidang: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum; (4) perumahan 

rakyat; (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) 

sosial di 34 Provinsi, melalui integrasi indikator SPM dalam dokumen perencanaan. 

Untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB), telah 

dilakukan  pembinaan umum dan pembinaan khusus. Berdasarkan Permendagri 

No.23/2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom 

Baru (EPDOB), telah dilakukan evaluasi terhadap 18 DOB hasil pemekaran tahun 2012-

2014. Pada tahun 2018, secara umum 18 DOB tersebut meningkat kinerja 

pemerintahannya. Lima daerah masuk kategori baik dengan nilai di atas 90, dan 13 

daerah lainnya masuk kategori sedang dengan total nilai rata-rata 80.  

Dukungan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat dilihat dari capaian 

pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), fasilitasi dan pembinaan teknis 

PTSP Prima, serta fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). 

Pada tahun 2018 telah terbentuk kelembagaan PTSP untuk layanan terintegrasi 

perizinan dan nonperizinan di 540 daerah, dengan rincian 34 provinsi,  413 kabupaten 

dan 93 kota. Kondisi ini meningkat dari capaian pada tahun 2017 dimana terdapat 

PTSP di 538 daerah dengan rincian 34 provinsi, 411 kabupaten, dan 93 kota. Selain 

itu pada tahun 2018 telah terbangun Sistem e-Monev PTSP guna mendukung 

pelaksanan pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single 

Submission/OSS).  

Berdasarkan keputusan MK No.137/PUU-XIII/2015, Pemerintah tidak memiliki 

kewenangan untuk membatalkan Perda Provinsi karena telah menjadi kewenangan 

konstitusional Mahkamah Agung. Sejak saat itu peran pemerintah adalah sebagai 

fasilitator dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Pada tahun 2018 telah 

dilakukan fasilitasi di 34 provinsi dengan rincian sebagai berikut: 253 Ranperda, 271 

Ranpergub, dan 22 Ranperda yang diinisiasi oleh DPRD dari 34 provinsi. Selain itu 

telah dilakukan konsultasi dan review regulasi daerah di pusat sebanyak kurang lebih 

250 kegiatan konsultasi. 
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Capaian kinerja aparatur pemerintah daerah antara lain terkait pelaksanaan 

pengembangan kompetensi SDM ASN di daerah. Untuk mendukung peningkatan 

kapasitas aparatur pemerintah daerah Pemerintah menyelenggarakan pendidikan 

dan pelatihan (diklat) bagi ASN baik pejabat struktural maupun staf di daerah, 

masing-masing sebanyak 298 angkatan pada 2017 dan 304 angkatan pada 2018. 

Hingga bulan Mei 2019, sebanyak 153 angkatan diklat telah dilaksanakan dari total 

target 538 angkatan diklat bagi ASN di daerah dengan tema yang bervariasi fokus 

pada perbaikan kualitas manajemen penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Diklat 

diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN di daerah yang diamanatkan dalam UU 

No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural 

dan teknis.  

Selain itu, capaian tingkat pendidikan aparatur pemerintah daerah jenjang S1-S3 juga 

terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2018, sebanyak 55,00 

persen aparatur pemerintah daerah memiliki tingkat pendidikan S1, S2, dan S3. Angka 

ini meningkat sebesar 2,35 persen dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 52,65 persen. 

Capaian ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah aparatur pemerintah daerah yang 

berlatar pendidikan S1, S2, S3 hasil rekrutmen PNS pada tahun 2017 dan 2018. 

 Permasalahan dan Kendala  

Dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah 

terdapat berbagai permasalahan dan kendala terkait capaian keuangan daerah, 

kelembagaan pemerintah daerah, dan aparatur pemerintah daerah.  

Dari segi keuangan daerah, permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah masih 

belum optimalnya persentase belanja APBD yang berorientasi pada kegiatan yang 

mendukung pencapaian SPM. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, di 

antaranya: (1) masih fokus pada belanja pegawai; (2) keterbatasan pemahaman 

pemda dalam mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan dan 

penganggaran; (3) belum ada mekanisme reward dan punishment bagi daerah yang 

belanjanya belum berorientasi kepada SPM; serta (4) belum adanya regulasi dan 

pedoman teknis sebagai acuan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen 

penganggaran (pedoman umum APBD).  

Permasalahan lainnya yang turut mempengaruhi kinerja keuangan daerah adalah 

adanya ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang dipicu oleh masih 

rendahnya persentase penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini 

disebabkan belum sinkronnya regulasi mengenai PDRD dalam rangka meningkatkan 

PAD yang sekaligus dapat meningkatkan investasi di daerah.  

Dari segi kelembagaan daerah, permasalahan yang dihadapi secara umum adalah 

kurangnya kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, belum sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, serta tata kelola 

penyelenggaraan Pemda. Secara khusus, permasalahan pada aspek pelayanan publik 

adalah masih belum optimalnya penerapan pelayanan publik melalui SPM serta masih 

terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan PTSP. Permasalahan pada 

penyelenggaraan PTSP disebabkan oleh: (1) kewenangan penandatanganan perijinan 
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dan nonperijinan belum didelegasikan seluruhnya kepada PTSP; (2) kualitas dan 

kuantitas SDM Penyelenggara PTSP belum memadai; dan (3) penyelenggaraan PTSP 

belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, antara lain perkantoran, sistem 

pelayanan online, dan ketersediaan jaringan internet.  

Sementara itu, kendala khusus yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas DOB 

adalah kapasitas fiskal yang masih tergantung pada dana transfer pusat, rendahnya 

kualitas dan kuantitas ASN DOB, dan keterbatasan aset gedung pemerintahan. 

Permasalahan pada fasilitasi produk hukum daerah selain karena minimnya tenaga 

perancang hukum di daerah, juga karena masih banyaknya materi muatan ranperda 

dan ranperkada yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau belum sesuai dengan 

peraturan di atasnya, serta bertentangan dengan kepentingan umum atau kesusilaan. 

Dari segi aparatur pemerintah, kendala dan permasalahan yang dihadapi yaitu masih 

terbatasnya aksesibilitas aparatur pemerintah di daerah terhadap informasi 

ketersediaan beasiswa pendidikan dan pelatihan gelar. Selain itu, masih banyaknya 

ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan aparatur pemerintah dengan 

kebutuhan organisasi perangkat daerah tempat bekerjanya. Sebagai contoh, hanya 

0,06 persen ASN di Kalimantan dengan latar belakang perminyakan/ 

pertambangan/geologi dan hanya 0,10 persen ASN di Sulawesi berlatar belakang 

perikanan. Permasalahan lain yang dihadapi oleh ASN di daerah adalah tidak 

meratanya persebaran jumlah ASN di daerah serta belum adanya pola karir yang jelas 

dan terintegrasi dengan kebutuhan daerah terkait kompetensi dan penempatan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah, diterapkan berbagai 

kebijakan yang menyasar aspek kinerja keuangan daerah, kelembagaan pemerintah 

daerah, serta aparatur pemerintah daerah.  

Peningkatan kinerja keuangan daerah difokuskan pada: pertama, pada optimalisasi 

proporsi belanja daerah yang berorientasi pada kegiatan yang mendukung 

pencapaian SPM melalui peningkatan kualitas dan kinerja belanja APBD; dan kedua, 

melalui pengurangan ketergantungan daerah terhadap dana transfer melalui 

peningkatan kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut dilakukan dengan cara: (1) 

melakukan supervisi prioritas alokasi belanja APBD pada kegiatan yang mendukung 

pencapaian SPM; (2) fasilitasi pemerintah daerah dalam sinkronisasi regulasi PDRD 

untuk peningkatan potensi sumber PAD dan investasi di daerah; (3) sosialisasi regulasi 

terkait pengelolaan keuangan daerah, pendampingan penyusunan dan perubahan 

APBD, fasilitasi konsultasi penyusunan APBD, serta pemberian sanksi kepada Dewan 

Perwakilan Daerah (DPRD) dan kepala daerah sesuai UU No.23/2014 atas 

keterlambatan penetapan APBD; dan (4) fasilitasi pemerintah daerah dalam 

menyusun APBD serta penyelesaian evaluasi APBD dan perubahan APBD provinsi 

secara tepat waktu, yaitu paling lambat 15 hari kerja sesuai peraturan perundang-

undangan.  

Peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah mencakup peningkatan 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mendorong percepatan 
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penerapan PTSP Mantap berbasis elektronik, dan percepatan penerapan SPM di 

daerah. Percepatan penerapan PTSP Mantap berbasis elektronik di daerah, khususnya 

daerah tertinggal. Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong pencapaian 

penerapan PTSP di antaranya: (1) menyamakan persepsi terkait dengan nomenklatur 

kelembagaan PTSP di daerah; serta (2) mendorong pendelegasian seluruh 

kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP berbasis elektronik. Dalam 

rangka mendukung peningkatan kapasitas DOB, arah kebijakan kedepan adalah 

penguatan regulasi turunan UU No.23/2014 terkait pembentukan daerah persiapan 

dan peningkatan kriteria dan evaluasi 3 tahun masa daerah persiapan. Sementara itu 

guna menjamin produk hukum daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku 

diperlukan penguatan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyusunan Perda di 

daerah. 

Dari sisi aparatur pemerintah daerah, pendekatan kebijakan yang diambil adalah 

melalui penataan kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM aparatur pemerintah 

daerah. Pertama, penataan kelembagaan SDM aparatur pemerintah daerah dapat 

dilakukan dengan: (1) mengimplementasikan kebijakan afirmasi bagi aparatur 

pemerintah daerah dengan tingkat aksesibilitas terbatas terhadap informasi beasiswa 

pendidikan dan pelatihan gelar serta nongelar; dan (2) meningkatkan proses 

koordinasi antar-K/L dan pemerintah daerah terkait peningkatan kapasitas bagi 

aparatur pemerintah daerah dalam bentuk program/kegiatan diklat yang terintegrasi, 

holistik, efektif, dan efisien. Kedua, penguatan kapasitas SDM aparatur pemerintah 

daerah dapat dilakukan dengan: (1) menata dan mengembangkan sistem dan pola 

karier yang berlaku nasional bagi ASN di daerah; dan (2) memetakan kebutuhan 

pendidikan formal dan keterampilan yang tepat sasaran bagi semua aparatur 

pemerintah daerah dalam OPD tertentu.  

 

 Perkotaan dan Perdesaan 

 Capaian Utama Pembangunan  

Capaian pembangunan perkotaan hingga pertengahan tahun 2019 adalah: (1) 

fasilitasi legislasi untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan (Metropolitan) 

eksisting yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan 

(Gerbangkertosusilo) dan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan 

Cianjur  (Jabodetabekpunjur); (2) perencanaan penyusunan Raperpres KSN perkotaan 

(metropolitan) baru di luar Jawa yakni Bitung, Minahasa dan Manado (Bimindo) dan 

Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Baritokuala dan Tanahlaut (Banjarbakula) serta 

penyusunan materi teknis untuk Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir dan Ogan Komering 

Ilir (Patungraya Agung) di tahun 2019; (3) tindak lanjut kegiatan inkubasi kota baru 

publik yakni penyusunan Detailed Engineering Design (DED) di Tanjung Selor, 

Pontianak, Palembang, Manado, Makassar, Manado, Makassar, Palembang, Sorong 

dan Jayapura  dan masterplan kota baru di tiga lokasi meliputi Pontianak, Tanjung 

Selor, dan Sofifi serta delineasi untuk Padang, Banjarbaru, Maja, Sorong dan Jayapura; 

serta (4) optimalisasi 20 kota otonom berukuran sedang di luar Jawa sebagai Pusat 

Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah (PKN/PKW) dan penyangga urbanisasi 

melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan RDTR.  
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Selain sasaran yang tercantum di dalam RPJMN,  terdapat kegiatan penting yang 

telah dilakukan sejak tahun 2017 yakni kajian mendalam tentang Ibu Kota Negara 

pada berbagai hierarki perencanaan dari level pusat, provinsi, dan daerah yang 

meliputi pertimbangan multi sektor.   

Tabel 6.4 

Sasaran RPJMN 2015 – 2019  

No. Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018*) 2019**) 

1 Terbangunnya kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali 

 a. Jumlah materi teknis NSPK Perencanaan 

Tata Ruang Wilayah Perkotaan yang 

tersusun (dokumen) 

2a) N/A N/A 1 

b. Penyusunan Raperpres Perencanaan 

Tata Ruang Wilayah Perkotaan yang 

tersusun (dokumen) 

N/A N/A N/A 3 

2 Meningkatnya peran dan sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di kawasan 

perkotaan Metropolitan yang sudah ada 

 a. Jumlah sosialisasi pembentukan 

mekanisme dan lembaga kerja sama 

(perkotaan metropolitan) 

2a) 5a) 7 12 

b. Jumlah sosialisasi pemantapan teknis 

updating basis data informasi 

(perkotaan metropolitan) 

2a) 5a) 7 12 

3 Optimalisasi kota sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi 

di Luar Jawa  

 a. Jumlah bimbingan teknis penyusunan 

RDTR (kota otonom sedang) yang 

terlaksana (bimbingan teknis) 

13a) 14a) N/A 20 

b. Jumlah kota yang difasilitasi melalui 

pemantapan teknis updating basis data 

informasi (kota otonom sedang) 

3a) 5a) 10 3 

4 Terbangunnya 10 Kota Baru 

 a. Jumlah kebijakan, strategi, dan program 

penataan kawasan perkotaan dan 

perintisan kota-kota baru yang tersusun 

(dokumen) 

1 3a) 4 2 

b. Jumlah dokumen teknis perencanaan 

kota baru (dokumen) 

3 3a) 4 2 

Sumber: a) KemenPPN/Bappenas, 2019. 

Keterangan: *) Realisasi sampai Juni 2019 ; **) Target ; N/A: Tidak ada kegiatan di tahun tersebut. 

Selanjutnya, capaian pembangunan desa hingga awal tahun 2019 meliputi: (1) 

pemberdayaan masyarakat desa yang difasilitasi oleh 37.104 orang pendampingan 

desa di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa; (2) peningkatan kapasitas 

aparatur desa melalui: pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) di 

33 provinsi, dengan jumlah aparatur sebanyak 147.325 aparatur, dan pelatihan tata 
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kelola pemerintahan lingkup regional bagi aparat desa/kelurahan sebanyak 6.175 

orang; (3) penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di 69.875 desa (93,22 persen 

dari 74.953 desa); (4) peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan 

pemerintah desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, 

dan perangkat desa; (5) penguatan 3.050 BUMDes untuk mendukung pengembangan 

produk unggulan Desa; (6) penurunan jumlah desa tertinggal menjadi desa 

berkembang sebanyak 6.518 desa; dan (7) peningkatan jumlah desa berkembang 

menjadi desa mandiri sebanyak 2.665 desa. 

Pada tahun anggaran 2019 telah disalurkan dana desa dari Rekening Kas Umum 

Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahap I sebesar Rp14,0 triliun (20 persen dari 

total Rp70 triliun) kepada 434 kabupaten/kota yang mencakup 74.958 desa. 

Sedangkan, penyaluran dana desa tahap II sebesar Rp26,97 triliun (38,53 persen dari 

40 persen dari total Rp70 triliun), dan akan dilanjutkan dengan penyaluran dana desa 

tahap III (bulan Juli) sebesar 40 persen dari total Rp70 triliun. Penyaluran Dana Desa 

dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I sebesar Rp12,07 triliun 

(mencapai 17,25 persen dari 20 persen dari total Rp70 triliun), tahap II sebesar Rp6,12 

triliun (sekitar 8,75 persen dari 40 persen dari total Rp70 triliun) dan tahap III akan 

dilakukan sebesar 40 persen dari total Rp70 triliun).  

Dalam upaya peningkatan keterkaitan desa-kota dan ekonomi kawasan perdesaan 

untuk percepatan peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri, hasil capaian 

mulai dari tahun 2017 hingga akhir tahun 2018 adalah terlaksananya fasilitasi 

penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan di 39 kawasan pusat 

pertumbuhan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan penyusunan rencana 

pembangunan kawasan perdesaan di satu kawasan yang lain pada tahun 2019. 

Diharapkan akan tersusun rencana pembangunan di 40 KPPN yang tersebar di 60 

kabupaten, hingga akhir tahun 2019.  

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, capaian 

utama hingga awal tahun 2019 adalah: (1) penetapan 140 kawasan transmigrasi; (2) 

pengembangan 18 Kawasan Perkotaan Baru (KPB); (3) penataan persebaran 

penduduk di kawasan transmigrasi sebanyak 11.238 kepala keluarga; (4) 

pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 11.238 

unit; (5) pembangunan jembatan/jalan/gorong-gorong sepanjang 1.483,29 km; (6) 

fasilitasi pengembangan wirausaha di kawasan transmigrasi sebanyak 3.938 orang; 

(7) pembentukan dan pengembangan lembaga ekonomi di kawasan transmigrasi 

sebanyak 354 lembaga; (8) fasilitasi penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 

88.099,66 ha; (9) penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) transmigrasi sebanyak 107.392 

bidang; dan (10) penyelesaian masalah pertanahan di kawasan transmigrasi sebanyak 

70 kasus. 
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Tabel 6.5 

Capaian Target Tahun 2018 – 2019 

No. Sasaran 2018 Perkiraan 2019 

Target Realisasi Target 

RPJMN 

Perkiraan 

Realisasi 

1. Penurunan desa 

tertinggal menjadi desa 

berkembang 

4500 6518 5000 7018 

2. Peningkatan desa 

berkembang menjadi 

desa mandiri 

1800 2665 2000 2865 

3. Penguatan 39 pusat 

pertumbuhan untuk 

meningkatkan keterkaitan 

kota dan desa 

39 kawasan 39 kawasan 39 

kawasan 

39 kawasan 

4. Pembangunan dan 

pengembangan 

transmigrasi 

120 

kawasan/ 18 

KPB 

120 

kawasan/ 18 

KPB 

144 

kawasan/ 

20 KPB 

144 

kawasan/ 20 

KPB 

Sumber: Bappenas, (2019), diolah  

 

 Permasalahan dan Kendala 

Menuju akhir pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019, permasalahan dan kendala yang 

dihadapi untuk pembangunan perkotaan saat ini adalah: (1) belum maksimalnya 

koordinasi dan pemantauan antar-K/L, antarprogram, antarkegiatan, dan lokus target 

kegiatan yang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan pembangunan perkotaan, 

contohnya pembangunan kota cerdas dan kota hijau; serta (2) belum efektifnya 

koordinasi yang dilaksanakan melalui Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan 

Nasional. 

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan masih 

dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar, antara lain: (1) belum 

optimalnya pendampingan pada masyarakat desa dalam pelaksanaan tata kelola 

pembangunan desa yang baik dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel; (2) 

kurangnya pemahaman dan kapasitas pemerintah desa (Tabel 6.3), termasuk 

perangkat desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa yang efektif, transparan 

dan akuntabel, serta pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN; (3) belum 

optimalnya BUMDes dalam mendukung pengembangan produk unggulan di desa 

dan kawasan perdesaan; (4) belum optimalnya pengelola kawasan perdesaan, baik di 

tingkat pusat, maupun daerah; dan (5) belum optimalnya peran dan kontribusi 

kementerian/lembaga dalam pelaksanaan masterplan pengembangan Kawasan 

Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).  
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Tabel 6.6 

Taraf Pendidikan Kepala Desa/Lurah Tahun 2018 

Sumber : BPS 2018 

 

Selanjutnya, permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi adalah: (1) terbatasnya sarana konektivitas menuju dan di dalam 

kawasan transmigrasi; (2) belum optimalnya pendampingan dalam meningkatkan 

kewirausahaan masyarakat di kawasan transmigrasi dan sekitarnya; (3) belum 

optimalnya pemenuhan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan transmigrasi; (4) belum 

sinergisnya pembagian urusan pemerintah konkuren yang diatur dalam UU 

No.23/2014 dengan regulasi di bidang ketransmigrasian, terkait pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan transmigrasi; dan (5) 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/daerah (K/L/D) melalui Tim Koordinasi 

Pembangunan Perkotaan Nasional yang telah dibagi menjadi kelompok kerja sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, saat ini upaya percepatan pelaksanaan 

pembangunan perkotaan sedang dilakukan adalah finalisasi RPP Perkotaan sebagai 

dasar yuridis pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan perkotaan. 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan ke depan adalah: (1) 

optimalisasi KSN Perkotaan (Metropolitan) dan Kota Besar di pulau jawa termasuk 

perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap 

mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk 

KSN Perkotaan dan Kota Besar di Pulau Jawa; (2) pengembangan rencana 

pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial 

dan ekonomi; dan (3) peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-

menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan. 

Sedangkan, arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan pedesaan 

adalah: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa, meliputi aparatur 

pemerintahan desa, pendamping desa, dan pengelola kawasan perdesaan untuk 

mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang baik; (2) fasilitasi pengembangan 

produk unggulan di desa dan kawasan perdesaan, melalui penguatan BUMDes; (3) 

peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk mendorong percepatan 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SMP/Sederajat atau di bawahnya 11.125 13,82% 

2 SMA/Sederajat 46.567 57,85% 

3 Akademi/Diploma I – III 2.235 2,78% 

4 Diploma IV/S1 atau di atasnya 20.571 25,55% 

Jumlah 80.498 100% 
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pembangunan desa; dan (4) mengoptimalkan kontribusi lintas pelaku dalam 

pelaksanaan masterplan pengembangan KPPN. 

Sementara itu, arah kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan 

transmigrasi, yaitu: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi 

transmigrasi, khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal, meliputi pelatihan dan 

pendampingan pengembangan produk unggulan; (2) fasilitasi sertifikasi tanah 

transmigrasi dan penanganan kasus tanah di kawasan transmigrasi; dan (3) integrasi 

dan koordinasi program pembangunan secara lintas sektor dan lintas pelaku, baik di 

tingkat pusat maupun daerah, dalam mendukung pembangunan di kawasan 

transmigrasi. 

 

 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 (2) penyelesaian Rancangan 

Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif 

dalam Perwujudan Rencana Tata Ruang.  

RTRW memiliki peran penting sebagai dasar perizinan pembangunan di daerah. 

Sampai dengan tahun 2019 telah ditetapkan Perda RTRW Provinsi di seluruh provinsi 

(100 persen), 394 Perda RTRW Kabupaten (95 persen) dan 88 Perda RTRW Kota (95 

persen).  Dalam upaya menegakkan rencana tata ruang, pedoman pemberian insentif 

dan disinsentif dalam perwujudan rencana tata ruang merupakan kebutuhan 

mendesak bagi Pemerintah Daerah, terutama bagi daerah yang sudah memiliki 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ketersediaan peta dasar skala 1:5.000 merupakan 

prasyarat utama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh pemerintah 

daerah. Namun demikian, capaian peta dasar skala besar skala 1:5.000 pada tahun 

2019 baru mencapai 2,1 persen.  

Capaian utama bidang pertanahan dan reforma agraria meliputi: (1) pembuatan peta 

dasar pertanahan tahun 2015 s.d Juni 2019 sebesar 31,55 juta ha. Dengan demikian 

sampai saat ini penyusunan peta dasar mencapai 49,05 persen dari seluruh wilayah 

Indonesia di luar kawasan hutan; (2) legalisasi aset tanah sebesar  14,22 juta bidang 

(3.641.937 ha). Sampai saat ini jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat mencapai 

54,42 juta bidang. Namun cakupan bidang tanah bersertipikat yang telah terdigitasi 

dengan baik baru mencapai 20,91 persen dari seluruh wilayah Indonesia diluar 

kawasan hutan; dan (3) publikasi tata batas kawasan hutan dalam skala kadastral 

sepanjang 15.390 Km. Kegiatan ini mendukung kebijakan perubahan sistem 

pendaftaran tanah menjadi stelsel positif sebagai upaya meningkatkan jaminan 

kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.  

Selain itu, terkait dengan kebijakan redistribusi tanah yang bertujuan untuk 

memperbaiki proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah (P4T), telah dilaksanakan redistribusi sebesar 558.700 bidang (418.748 ha).  
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Redistribusi berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis yang tidak diperpanjang dan 

tanah terlantar serta pelepasan kawasan hutan.  

Tabel 6.7 

Capaian Utama Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria  

No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019*) 

1 Penyusunan Peta 

Dasar Pertanahan 

(Hektar) 

15.275.254 4.280.000 583.568 3.601.500 7.809.940 

2 Legalisasi Aset Tanah 

(Bidang) 

871.749 1.024.861 4.331.460 5.741.928 2.253.765 

3 Redistribusi Tanah 

(Bidang) 

95.741 143.234 23.214 283.236 13.275 

4 Publikasi Tata Batas 

Kawasa Hutan 

(Km)**) 

- - 1.303 14.087 - 

Sumber : Kementerian ATR/BPN 2019 

Catatan: *) Realisasi sampai dengan Juni 2019 

              **) Kegiatan baru dimulai tahun 2017 

 

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum, telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 

Bank Tanah.  RPP tersebut masih dibahas antar-K/L untuk penyempurnaan. 

Pembentukan bank tanah untuk penyediaan tanah untuk kepentingan umum menjadi 

salah satu poin krusial yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU 

Pertanahan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah dengan 

DPR RI.  

Selain itu, untuk menunjang peningkatan pelayanan pertanahan, tahun 2015-2018 

telah dilakukan penerimaan CPNS juru ukur pertanahan sebagai ujung tombak 

pengelolaan pertanahan sebanyak 850 orang. Pada tahun 2019 direncanakan 

penerimaan juru ukur pertanahan sebanyak 1.700 orang untuk memenuhi 

kekurangan kebutuhan juru ukur pertanahan sebanyak 3.917 orang. 

 Permasalahan dan Kendala  

Dalam bidang tata ruang, kendala utama yang dihadapi adalah belum memadainya 

kemampuan SDM bidang penataan ruang di pusat dan di daerah dalam menyusun 

RTRW/RDTR yang berkualitas. Untuk itu dilakukan pelatihan dan pembinaan teknis 

penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), baik bagi SDM di lembaga pemerintahan 

maupun pihak-pihak lain yang turut berperan dalam penyusunan rencana tata ruang. 

Kedepannya konsep pembinaan teknis akan lebih bersifat aplikatif, dengan semakin 

memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi dan informasi.  

Berikut beberapa permasalahan di bidang pertanahan dan reforma agraria adalah: 1) 

masih rendahnya cakupan peta dasar pertanahan; 2) masih rendahnya cakupan 

bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik; 3) belum semua 

batas kawasan hutan dan nonhutan dipetakan secara kadastral dan belum terintegrasi 

dalam sistem pendaftaran tanah nasional; 4) kelembagaan bank tanah belum bisa 
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operasional karena RPP sebagai payung hukum belum diterbitkan; 5) pelepasan 

kawasan hutan dan penetapan tanah terlantar sebagai sumber Tanah Obyek Reforma 

Agraria (TORA) masih rendah; 6) pelaksanaan reforma agraria baru sebatas legalisasi 

aset dan redistribusi tanah (asset reform), namun belum dilengkapi dengan program 

pemberdayaan masyarakat (access reform), dan 7) masih kurangnya SDM PNS juru 

ukur pertanahan.   

 Arah Kebijakan dan Strategi  

Arah kebijakan 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 operasionalisasi arah kebijakan penataan ruang adalah 

sebagai berikut: 1) melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis SDM tata ruang di 

daerah dan pusat secara lebih aplikatif; 2) memantapkan kebijakan dan pedoman 

penyelenggaraan penataan ruang, terutama dalam harmonisasi dengan peraturan 

perundang-undangan sektoral dan mendukung penegakan rencana tata ruang; dan 

3) mengembangkan sistem informasi terutama dalam rangka percepatan penyusunan 

RDTR. 

Berikut arah kebijakan dan strategi bidang pertanahan dan reforma agraria sebagai 

berikut: 1) percepatan pendaftaran tanah  dilaksanakan melalui: (a) pendaftaran 

Tanah Sistem Lengkap (PTSL), (b) pembangunan sistem administrasi pertanahan 

berbasis elektronik, (c) kerja sama dengan Bank Dunia dan Netherlands Kadaster 

dalam pengukuran dan pemetaan bidang tanah berbasis partisipasi masyarakat 

dengan metode pemetaan tepat guna (fit for purpose) maupun pemetaan kadastral 

multiguna (Multi Purpose Cadaster); 2) pelaksanaan reforma agraria melalui: (a) 

peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dari pusat hingga daerah dalam Gugus 

Tugas Reforma Agraria untuk pelaksanaan asset reform dan access reform, (b) 

mewajibkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kolaborasi sinergi bagi para 

pemegang hak penguasaan tanah skala besar yang akan memperpanjang atau 

memperbaharui haknya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat; 3) 

percepatan penerbitan PP tentang Bank Tanah melalui koordinasi lintas sektor 

melibatkan K/L terkait; 4) peningkatan jumlah SDM pertanahan melalui penerimaan 

CPNS juru ukur pertanahan secara terencana; 5) kerja sama dengan Bank Dunia dalam 

meningkatkan kepastian batas kawasan hutan dan Area Penggunaan Lain (APL) 

melalui kegiatan pemetaan batas kawasan hutan (Forest Boundary Demarcation) di 

tujuh propinsi, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah; 6) percepatan pelaksanaan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan 

melalui: (a) penyusunan Panduan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, (b) 

peningkatan kapasitas SDM maupun kapasitas kelembagaan Kementerian ATR/BPN 

dalam bidang pengadaan tanah, (c) konsolidasi tanah vertikal dan penataan kawasan 

kumuh di perkotaan melalui konsolidasi, serta (d) pengaturan hak atas ruang atas dan 

bawah tanah. 
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 Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama terkait pengelolaan batas negara hingga akhir tahun 2018 diantaranya 

yaitu: (1) peningkatan pengawasan batas wilayah negara dengan telah diterbitkannya 

Inpres No.1/2019 tentang pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di 5 

provinsi dan telah dimulainya pembangunan fisik PLBN khususnya di PLBN Sota; (2) 

selesainya 2 segmen batas sektor timur: Outstanding Boundary Problems (OBP) 

Simantipal dan OBP C500 - C600; (3) pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli 

Perbatasan (JIPP) RI-Malaysia sepanjang 869,84 km; (4) pemasangan 240 pilar RI-

RDTL dan RI-PNG sebanyak 45 pilar; dan (6) kegiatan Investigation Refixation and 

Maintenance (IRM) yang mencapai 70,6 km. Selain itu, capaian terkait dengan 

penyelesaian batas laut dan udara yaitu hingga akhir tahun 2018: (1) telah selesai 

dirundingkan Batas Laut ZEE RI-FIL dan Batas Laut RI-SIN; (2) telah diselesaikannya 

pembangunan POSAL Sei Pancang dan pembangunan 14 POSAL untuk pengamanan 

batas laut dan pulau-pulau kecil terluar; dan (3) telah disusun roadmap dan proposal 

Flight Information Region (FIR) dan Air Defense Identification Zone (ADIZ) dengan 

melibatkan K/L terkait, dan persiapan RI untuk menjadi anggota International Civil 

Aviation Organization (ICAO). 

Di samping pengelolaan batas negara, dilakukan pula pembangunan kawasan 

perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, 

pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, dan manajemen kelembagaan 

pemerintah. Capaian dari segi pembangunan infrastruktur dasar hingga tahun 2018 

antara lain: (1) ketersediaan SD dan SMP sudah 100% untuk 187 kecamatan lokasi 

prioritas (lokpri) dan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); (2) SMA/SMK sudah 

100% tersedia di PKSN dan 86% tersedia di lokpri; (3) distribusi tenaga pendidik 

sebanyak 26.955 orang (SD), 10.628 orang (SMP/MTs), dan 9.161 orang untuk Guru 

Garis Depan (SMA/SMK/MA); (4) puskesmas telah tersedia sebanyak 223 unit untuk 

seluruh lokpri dan 20 unit di 10 PKSN; (5) RS telah tersedia 49 unit di 34 lokpri dan 14 

unit di 8 PKSN; (6) pembangunan 46 embung, 271 jaringan air bersih SPAM, dan 

pembangunan 43 sumur bos/artesis/gali; (7) penyediaan Rumah Khusus Perbatasan 

sebanyak 1.887 unit, pembangunan perumahan transmigrasi lokal di perbatasan 

sebanyak 427 unit, dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 5.931 

unit; (8) pembangunan pasar di lokpri sebanyak 402 unit dan 40 unit di PKSN; (9) 

pembangunan PLTS/PLTD sebanyak 117 unit, LTSHE untuk 1.350 kepala keluarga (KK) 

dan 1.188 jaringan PLN; (10) penyediaan BTS 248 unit dan akses internet 644 unit.  

Selain itu, capaian pembangunan konektivitas kawasan perbatasan hingga tahun 

2018 diantaranya: (1) pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 1.906 km di 

Kalimantan, 1.098,2 km di Papua, dan 176,2 km di NTT; (2) percepatan penerapan 8 

trayek tol laut lintas kawasan perbatasan laut; (3) pembangunan Pelabuhan Subi dan 

Saumlaki, serta dermaga Miangas; (4) peningkatan Bandara Bomakia di Kabupaten 

Boven Digoel, Bandara Melonguane di Kabupaten Kep. Talaud, serta peningkatan 

sarana prasarana Bandara Mopah Kabupaten Merauke; dan (5) penyediaan moda 

transportasi darat sebanyak 113 unit.  
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Tabel 6.8 

Perkembangan (kumulatif) Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan di 

Kalimantan, Papua, dan NTT (per Desember 2018) 

Wilayah 

Pulau 

Panjang 

jalan 

(km) 

Panjang jalan (km kumulatif) 

2015 2016 2017 2018 Belum 

tembus 

Kalimantan 1.906,0  1.347,0  1.477,4  1.529,1  1.692  214,0  

Papua  1.098,2  848,9  884,3  891,2  908,7  189,5  

NTT 176,2  15,0  47,0  155,2  176,2  0,0   

Sumber: Kementerian PUPR, 2018  

 

Dalam hal pembangunan ekonomi lokal, telah dilakukan upaya pembangunan 

pertanian terpadu yang diwujudkan melalui: (1) cetak sawah seluas 2.343 ha tahun 

2016 dan 733 ha pada tahun 2019 di 9 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat serta 

2.115 ha tahun 2016 dan 2.841 ha di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua; (2) 

pengembangan pertanian organik berintegrasi dengan penggemukan sapi, di lahan 

seluas 500 ha di Kabupaten Belu.  

Selain itu hingga akhir tahun 2018 juga telah diselesaikan masterplan percepatan 

pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara yang direncanakan 

dilaksanakan di 7 kawasan di sekitar PLBN yang akan dipayungi dengan Inpres (saat 

ini dalam tahap finalisasi). Pembangunan pariwisata di kawasan perbatasan juga telah 

dilakukan melalui: (1) pembangunan pusat informasi wisata di Sabang, Natuna, 

Sambas, dan Bengkayang; (2) pembangunan Dive Center di Bintan, Bengkayang, dan 

Supiori; (3) kegiatan border tourism di Bintan, Sanggau, Kupang, dan Supiori.  

Dari segi sarana prasarana pemerintahan dan manajemen kelembagaan, sebanyak 

98% lokpri sudah memiliki kantor kecamatan dengan 141 unit dalam kondisi baik. 

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah perbatasan juga telah dilakukan melalui 

serangkaian pelatihan dan bimtek sejak 2015 hingga 2018. Dalam rangka 

pemantapan kelembagaan dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), 

diberikan dana dekonsentrasi yang dialokasikan melalui Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan.   

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). 
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Tabel 6.9 

Capaian Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tertinggal 

No Sasaran Target 

RPJMN 

2017 2018 

Target Capaian Target Capaian 

1 Rata-rata pertumbuhan 

ekonomi daerah 

tertinggal (%) 

6.9-7.1 6.4-6.6 5.33 6.7-6.9 N/A* 

2 Persentase rata- rata 

penduduk miskin (%) 

15-15.5 16.0-16.5 18.04 15.5-16.0 17.41 

3 Rata-rata Indeks 

Pembangunan Manusia 

(IPM) 

62.78 61.34 61.19 62.06 N/A* 

Keterangan: *) Belum tersedia data di tingkat Kabupaten/Kota,   

Sumber: Data BPS. Diolah. 

 

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal, evaluasi terhadap daerah tertinggal terentaskan dilakukan setiap 5 (lima) 

tahun pada akhir periode pelaksanaan RPJMN. Berdasarkan hasil evaluasi 

pengentasan daerah tertinggal tahun 2019, terdapat 62 Kabupaten yang 

diindikasikan akan entas dari ketertinggalan pada akhir periode RPJMN 2015-2019. 

Selanjutnya, dalam PP 78/2014 juga dijelaskan terkait kebijakan terhadap daerah 

tertinggal terentaskan. Kebijakan tersebut berupa pembinaan paling lama 3 (tiga) 

tahun setelah terentaskan. Pembinaan tersebut fokus pada aspek penguatan 

koordinasi dan peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah. 

Terkait infrastruktur dan konektivitas, capaian pembangunan daerah tertinggal 

sampai akhir tahun 2018 antara lain: (1) pembangunan dan peningkatan jalan 

nonstatus di 31 kabupaten; (2) peningkatan jalan nonstatus sepanjang 333 Km di 20 

daerah perbatasan; (3) pengadaan 211 unit moda transportasi air di 29 kabupaten; (4) 

pengadaan 529 unit moda transportasi darat di 67 kabupaten; (5) pembangunan 209 

unit tambatan perahu di 48 kabupaten; (6) pembangunan 46 unit dermaga rakyat di 

22 kabupaten; (7) pembangunan embung pertanian di 44 kabupaten; (8) 

pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya di 21 kabupaten; (9) 

Pengadaan 19 unit Early Warning System (EWS) di 16 kabupaten; (10) penyediaan 

Infrastruktur BTS di 46 kabupaten daerah tertinggal; (11) penyediaan layanan akses 

internet di 50 kabupaten; (12) pembangunan pelabuhan di 4 kabupaten; (13) 

pengembangan pelabuhan dan fasilitasnya di 17 kabupaten; (14) revitalisasi PLT EBT 

di 12 kabupaten; (15) pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan 

fasilitasnya di 7 lokasi; (16) pembangunan 10 bendungan di 8 kabupaten daerah 

tertinggal; (17) pengadaan 27 unit kapal penumpang dan kapal barang di 22 

kabupaten; (18) pembangunan 32 unit embung di daerah tertinggal; (19) 

pembangunan 12 unit embung di 8 kabupaten daerah perbatasan; (20) 

pembangunan embung di daerah rawan pangan sebanyak 20 unit di 15 kabupaten; 

(21) pembangunan PLTS/ Biomasa di daerah tertinggal sebanyak 25 unit; (22) 

pembangunan 23 unit PLTS di 11 kabupaten daerah perbatasan; (23) pembangunan 



PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN   6-21 

 

PLTS di pulau kecil terluar sebanyak 4 unit di 4 kabupaten; dan (24) pembangunan 

jembatan penyebrangan orang di daerah tertinggal sebanyak 10 unit. 

Dalam hal pemenuhan pelayanan dasar publik, capaian pembangunan sampai akhir 

tahun 2018 di antaranya adalah: (1) pembangunan ruang kelas sekolah di daerah 

tertinggal sebanyak 10 unit; (2) pembangunan sarana air bersih di daerah tertinggal 

sebanyak 26 unit; (3) peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang kesehatan di 5 

kabupaten; (4) pembangunan 100 unit rumah khusus di 5 daerah tertinggal dan 

perbatasan; (5) pembangunan 33 unit sarana air bersih di 18 kabupaten daerah 

perbatasan; (6) pembangunan sarana air bersih di pulau kecil terluar sebanyak 17 unit 

di 15 kabupaten; (7) pembangunan sarana air bersih di daerah rawan bencana 

sebanyak 10 unit di 9 kabupaten; (8) pembangunan asrama siswa dan guru di daerah 

tertinggal sebanyak 16 unit; dan (9) pembangunan 10 unit pusat belajar masyarakat 

di daerah tertinggal. 

Capaian pembangunan penting lainnya sampai akhir tahun 2018 terkait 

pengembangan ekonomi lokal di antaranya: (1) bantuan permodalan usaha BUMDesa 

di 18 kabupaten daerah tertinggal; (2) pemberian peralatan pasca panen untuk 

BUMDes/UMKM di 20 kabupaten daerah tertinggal; (3) pembangunan gudang 

pangan lokal dan lantai jemur di 10 daerah rawan pangan; (4) pengembangan 

agrowisata di 10 kabupaten; (5) pembangunan pasar kecamatan di derah tertinggal 

sebanyak 13 unit; (6) revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di 19 daerah 

tertinggal, perbatasan dan pasca bencana; (7) penyediaan benih unggul tanaman 

Perkebunan di 50 kabupaten; dan (8) pengolahan dan pemasaran hasil tanaman 

pangan di 56 kabupaten. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang harus dihadapi dalam pengelolaan batas wilayah 

negara dan pembangunan kawasan perbatasan antara lain: (1) konektivitas kawasan 

perbatasan yang masih rendah; (2) masih terdapat permasalahan batas negara yang 

belum diselesaikan, salah satunya disebabkan oleh organisasi perundingan dan 

penyelesaian, penetapan, dan penegasan batas wilayah negara, termasuk 

penyelesaian OBP masih bersifat ad hoc sehingga kurang efektif dan efisien; (3) belum 

optimalnya sinkronisasi dan sinergitas antar-K/L dalam pembangunan kawasan 

perbatasan sehingga banyak kegiatan belum tepat sasaran; (4) pembangunan PLBN 

belum dilengkapi sarana prasarana penunjang sehingga belum berdampak signifikan 

pada pengembangan ekonomi masyarakat; (5) rendahnya peran aktif lembaga 

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sendiri dalam pengamanan 

kawasan perbatasan negara dan pengembangan potensi kawasan perbatasan; (6) 

belum optimalnya peran camat di kawasan perbatasan sebagai aparat yang 

melaksanakan tugas pemerintah pusat. 

Sementara itu, permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal 

antara lain: (1) kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah 

tertinggal yang masih rendah; (2) rendahnya aksesibilitas dan konektivitas daerah 

tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) ketersediaan sarana dan 

prasarana publik dasar di daerah tertinggal yang terbatas; (4) pengelolaan potensi 

sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal masih 
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belum optimal; (5) koordinasi lintas pemangku kepentingan yang masih lemah dan 

belum optimalnya kebijakan yang afirmatif dalam mendorong percepatan 

pembangunan daerah tertinggal dan (6) belum adanya insentif terhadap pelaku 

usaha dan sektor swasta dalam berinvestasi di daerah tertinggal. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam 

pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yaitu: (1) 

percepatan penyelesaian jalan paralel perbatasan sebagai infrastruktur konektivitas; 

(2) penyelesaian permasalahan batas negara melalui upaya pengintegrasian 

organisasi perundingan yang bersifat ad hoc menjadi kelembagaan yang bersifat 

permanen di bawah koordinasi BNPP; (3) peningkatan koordinasi, integrasi, dan 

sinergi lintas K/L melalui penyusunan rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah 

Negara dan Kawasan Perbatasan 2020-2024; (4) Percepatan pembangunan kawasan 

ekonomi di sekitar PLBN berbasis masterplan yang diharapkan berdampak pada 

peningkatan sosial ekonomi masyarakat perbatasan; (5) pembentukan forum 

perguruan tinggi sebagai bentuk peran aktif lembaga pendidikan dalam 

pengembangan kawasan perbatasan; (6) penguatan peran camat perbatasan melalui 

bimtek maupun pelatihan untuk melaksanakan tugas di luar tugas camat pada 

umumnya yaitu untuk membantu pengawasan di bidang kepabeanan, keimigrasian, 

dan karantina.  

Sedangkan, arah kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan dan kendala 

dalam pembangunan daerah tertinggal yaitu: (1) peningkatan kualitas SDM di daerah 

tertinggal melalui pemerataan distribusi tenaga pendidikan, peningkatan kapasitas 

tenaga pendidikan dan pemberian tunjangan khusus; (2) peningkatan aksesibilitas 

dan konektivitas ke pusat pertumbuhan melalui pembangunan jalan, pembangunan 

dan peningkatan bandar udara, pembangunan pelabuhan/dermaga dan fasilitasnya, 

pengadaan moda darat dan moda air, pembangunan BTS, serta penyediaan akses 

listrik dan internet di daerah tertinggal; (3) pemenuhan SPM pelayanan dasar publik 

di daerah tertinggal melalui pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, asrama siswa dan 

guru, pembangunan/rehabilitasi rumah sakit pratama, puskesmas dan puskesmas 

pembantu, pembangunan air bersih dan sanitasi, serta pembangunan rumah khusus 

di wilayah Papua dan Papua Barat; dan (4) pengembangan ekonomi lokal di daerah 

tertinggal melalui pembangunan pasar dan sentra UKM, pengembangan sentra 

kelautan perikanan terpadu (SKPT), bantuanT permodalan dan pelatihan pelaku 

usaha, peningkatan akses pasar melalui e-commerce, peningkatan sarana perbankan 

dalam mendukung akses pembiayaan di daerah tertinggal,  serta  bantuan promosi 

dan pelatihan pemasaran produk daerah tertinggal. 

 

 

 

 







BAB 7 

Pembangunan Kelautan, Sumber Daya Alam, 

Dan Lingkungan Hidup 

Pengelolaan kelautan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup memiliki peran yang 

sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan 

keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara. Bidang ini menjadi tulang punggung 

sebagai penyedia energi dan air, kelestarian laut, dan penyangga sistem kehidupan 

secara menyeluruh baik untuk saat ini maupun keberlanjutan kehidupan generasi 

mendatang. Kebijakan dan capaian pengelolaan kelautan, sumber daya alam, dan 

lingkungan hidup merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya 

saing ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup. 

 

7.1 Sumber Daya Mineral dan Pertambangan 

7.1.1 Capaian Utama Pembangunan 

Ketersediaan energi primer diperkuat melalui optimalisasi lifting minyak dan gas bumi 

serta prioritasi produksi batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang 

ditandai dengan kenaikan domestic market obligation (DMO). Pada tahun 2018 

realisasi lifting minyak bumi mencapai 778,00 ribu Barrel Oil per Day (BOPD) atau 

97,25 persen dari target lifting minyak bumi sebesar 800 ribu BOPD, dan per Juni 2019 

lifting minyak bumi mencapai 752,30 ribu BOPD. Sementara realisasi lifting gas bumi 

pada tahun 2018 mencapai 1.139,00 ribu Barrel oil equivalent per day (BOEPD) atau 

95,75 persen dari target lifting gas bumi 1.200,00 ribu BOEPD. Sampai dengan Juni 
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2019, tercatat lifting gas bumi sudah sekitar 1.055,70 ribu BOEPD atau sudah sekitar 

84,4 persen dari target tahun 2019 sebesar 1.250 BOEPD (Tabel 7.1).  

Perbaikan tata kelola migas terus dilakukan untuk mendorong investasi industri hulu 

migas. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memperbaiki iklim investasi sektor 

migas tersebut adalah melalui implementasi skema gross split. Kontrak bagi hasil gross 

split adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan 

prinsip pembagian produksi bruto (gross production) tanpa mekanisme pengembalian 

biaya operasi. Sampai dengan Juni 2019, sebanyak 42 wilayah kerja migas telah 

menggunakan skema gross split yang terbukti dapat mendorong kegiatan eksplorasi 

dan produksi dengan lebih efektif, efisien dan cepat. Beberapa keuntungan skema 

gross split bagi negara, antara lain: (1) mempersingkat proses bisnis, (2) penerimaan 

negara menjadi lebih pasti, dan (3) mendorong industri migas lebih kompetitif 

Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura akan dimulai pada tahun 2020 dan akan 

mulai berproduksi di tahun 2027 dengan kapasitas 9,5 juta ton LNG dan 150 juta kaki 

kubik gas pipa per hari yang akan digunakan untuk membangun industri petrokimia 

di wilayah Indonesia Timur. Investasi Blok Masela adalah investasi dari luar negeri 

terbesar sepanjang sejarah penanaman modal dari luar negeri di Indonesia sejak 

tahun 1968 yang diperkirakan antara US$18,5-19,8 miliar. Investasi tersebut 

diharapkan akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian wilayah timur. 

Tabel 7.1 

Sasaran Utama Sumber Daya Mineral dan Pertambangan 

Tahun 2015-2019 

Uraian Satuan 
2014  

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019** 

Lifting Minyak 

Bumi 

Ribu BOPD 794,00 779,00 829,00 804,00 778,00 752,30 

Lifting Gas Bumi Ribu BOEPD 1.216,00 1.190,00 1.188,00 1.141,00 1.139,00 1.055,70 

DMO Gas Bumi Persen 54,00 56,00 58,00 59,00 60,00 65,10 

Produksi 

Batubara 

Juta Ton 458,00 461,00 456,00 461,00 557,00 169,00 

DMO Batubara Persen 17,00 19,00 20,00 21,00 21,00 27,00 

Jaringan Gas 

Kota* 

Sambungan 

Rumah (SR) 

200.000 220.363 319.514 373.190 463.440 Dalam 

proses 

lelang 

Pembangunan 

FSRU 

Unit 2 1 2 1 0 0 

Jaringan Pipa 

Gas* 

Km 7.987,36 9.169,49 10.186,98 10.670,55 13.840,62 14.223,79 

Pembangunan 

SPBG (APBN)* 

Unit 26 44 46 46 46 46 

Sumber: Kementerian ESDM, (2019) 

Catatan: *) Kumulatif, **) Realisasi Triwulan II (Juni) 
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Keberhasilan meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri 

ditunjukkan dengan peningkatan DMO gas bumi. Adanya tata kelola gas bumi yang 

baik telah dapat memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri, khususnya dalam 

memenuhi kebutuhan untuk jaringan gas kota (Jargas), transportasi, pupuk dan 

petrokimia, kelistrikan, dan industri. Saat ini pemerintah mendorong optimalisasi 

bauran energi untuk pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia. Penetapan alokasi 

dan pemanfaatan gas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan energi 

nasional, kepentingan umum dan negara, neraca gas bumi Indonesia, rencana induk 

infrastruktur gas bumi nasional, cadangan dan peluang pasar, serta keekonomian 

lapangan dari cadangan migas yang akan dialokasikan. 

Sejak tahun 2003, konsumsi gas domestik terus meningkat dengan pertumbuhan 

rata-rata 8,00 persen per tahun. Alokasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri tahun 

2018 mencapai 60,00 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selama periode 

Januari-Juni 2019 realisasi DMO gas bumi sudah mencapai 65,10 persen dan sudah 

melebihi target yang DMO tahun 2019 sebesar 64,00 persen. Peningkatan realisasi 

DMO gas bumi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur gas bumi terutama 

jaringan pipa gas dan jaringan gas kota. Secara kumulatif, panjang pipa gas yang 

sudah dibangun sampai dengan bulan Juni tahun 2019 mencapai 14.223,79 km. 

Dalam pengembangan jargas, pada tahun 2018 telah terealisasi tambahan jargas 

sebanyak 90.250 sambungan rumah (SR), sehingga terjadi peningkatan jumlah jargas 

secara akumulatif dari  373.190 SR menjadi 463.440 SR pada tahun 2018 (Tabel 7.1). 

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional pemerintah menetapkan kebijakan 

pembangunan kilang minyak baru (grass root refinery/GRR) dan pengembangan 

kilang eksisting (refinery development master plan/RDMP). Pembangunan kilang 

minyak baru menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan ketahanan energi 

dalam RPJMN 2015-2019. Progres pembangunan kilang minyak baru per Juni 2019 

telah masuk dalam tahap koordinasi penyediaan lahan. Pemerintah telah memberikan 

dukungan legalitas untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan kilang 

minyak, antara lain dengan diterbitkannya Perpres No.146 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. 

Perpres ini mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan skema pendanaan, lahan, 

off-take product, dan insentif perpajakan. 

Untuk mendukung pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia Pemerintah 

telah menerapkan kebijakan BBM (Bahan Bakar Minyak) Satu Harga sejak tahun 2017. 

BBM Satu Harga hingga saat ini telah dilaksanakan pada 165 titik dan akan 

diselesaikan sampai 170 titik (kumulatif) pada bulan September 2019, serta akan 

dilanjutkan sampai 500 titik pada tahun 2024 untuk kecamatan yang belum terdapat 

SPBU saat ini. Kebijakan ini telah berdampak pada menurunnya harga premium dan 

solar yang sebagian besar berada di daerah 4T (terpencil, tertinggal, terdepan dan 

terluar). Sebelum penerapan kebijakan ini, harga BBM di daerah 4T jauh lebih mahal 

dibandingkan harga di perkotaan. Harga BBM per liter di Kabupaten Puncak, Provinsi 

Papua yang semula mencapai Rp50.000,00-Rp100.000,00 berhasil diturunkan menjadi 

sama dengan harga di daerah lain, yaitu Rp6.450,00 untuk premium dan Rp5.150,00 

untuk solar.  
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Dalam rangka diversifikasi BBM, Pemerintah telah penggunaan minyak kelapa sawit 

(FAME) sebesar 20 persen untuk minyak solar telah berjalan dan mengurangi dampak 

polusi udara, serta mengurangi impor minyak di tahun 2019 dan akan ditingkatkan 

menjadi 30 persen di tahun 2020 sehingga akan terus mengurangi impor minyak dan 

pada gilirannya akan memperbaiki posisi neraca perdagangan. 

Produksi batubara pada tahun 2018 mencapai 557,00 juta ton, meningkat dari 

produksi tahun 2017 (461,00 juta ton) dan jauh lebih besar dari target produksi tahun 

2018 sebesar 406,00 juta ton sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. 

Produksi batubara yang cukup besar tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan 

peningkatan ekspor batubara yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit 

perdagangan.  Di sisi lain, Pemerintah mendorong pemanfaatannya sebesar-besarnya 

untuk kepentingan dalam negeri melalui implementasi kebijakan DMO untuk 

batubara, meskipun dalam implementasinya masih mengalami banyak kendala. 

Alokasi pemanfaatan batubara dalam negeri pada tahun 2018 hanya mencapai 21,00 

persen, dan pada triwulan II tahun 2019 pemanfaatan dalam negeri hanya mencapai 

sekitar 27,00 persen dari total produksi. 

Peningkatan nilai tambah sumber daya alam menjadi salah satu prioritas 

pembangunan. Pemerintah mendorong pelaku usaha pertambangan untuk 

membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) melalui Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.5/2017 tentang Peningkatan 

Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, 

yang kemudian direvisi melalui Permen ESDM No.28/2017. Regulasi tersebut 

mengatur bahwa hanya pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang 

membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri yang mendapat 

izin ekspor konsentrat. Revisi regulasi memberikan waktu kepada pemegang izin 

Kontrak Karya (KK) untuk melakukan perubahan ke IUPK. Pemberian waktu ini 

ditujukan untuk menjaga stabilitas investasi. Pada tahun 2018 terdapat penambahan 

pembangunan 2 smelter. 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. 

7.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Pelaksanaan pembangunan di sektor sumber daya energi, mineral dan pertambangan 

tentu tidak terlepas dari permasalahan dan kendala yang harus dihadapi antara lain: 

(1) penurunan cadangan dan produksi migas nasional dalam kurun waktu tahun 2006 

hingga 2018 yang disebabkan masih minimnya aktivitas eksplorasi juga terkendala 

masalah pengadaan tanah dan perizinan; (2) kebijakan pengendalian produksi 

batubara pada tahun ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar karena disisi 

lain produksi batubara masih diperlukan guna mengimbangi tingginya impor minyak 

dan gas bumi yang berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan. Selain itu, 

pemenuhan DMO batubara juga belum banyak meningkat disebabkan oleh belum 

maksimalnya penyerapan produksi batubara akibat terlambatnya pembangunan 

pembangkit listrik, pertumbuhan industri dalam negeri pengguna batubara yang 



PEMBANGUNAN KELAUTAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP 7-5 

 

belum maksimal, belum adanya program hilirisasi batubara yang terimplementasi 

secara komersial dalam skala besar; (3) pembangunan beberapa infrastruktur energi 

mengalami kendala dan keterlambatan pembangunan selain disebabkan 

permasalahan teknis, perizinan, dan lahan, juga terkendala masih minimnya 

partisipasi badan usaha untuk turut mengembangkan beberapa jenis infrastruktur 

terutama yang tidak memenuhi syarat keekonomian; 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. 

7.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan sektor sumber daya mineral dan pertambangan diarahkan untuk 

mewujudkan ketahanan energi, antara lain: (1) meningkatkan cadangan dan produksi 

minyak dan gas bumi dilakukan pengembangan kegiatan eksplorasi terutama di laut 

dalam dan daerah lepas pantai di wilayah timur Indonesia, penerapan enhanced oil 

recovery (EOR), artificial lift, stimulasi sumur, pengelolaan sumur tua, dan akuisisi data 

seismik melaui pemanfaatan kapal-kapal Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT) atau TNI Angkatan Laut, meningkatkan penawaran wilayah kerja migas kepada 

investor, koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah untuk menangani masalah 

pengadaan lahan dan perizinan, serta penyederhanaan perizinan untuk 

meningkatkan iklim investasi dan mempermudah proses bisnis sehingga dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; (2) mengeluarkan 

kebijakan DMO batubara melalui Kepmen ESDM No.78/2019 tentang Penetapan 

Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 

2019, mendorong komersialisasi hilirisasi batubara (gasifikasi, pencairan, dan 

upgrading), meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam 

pelaksanaan kegiatan produksi batubara dan pasokan batubara untuk penggunaan 

dalam negeri, melaksanakan pengawasan kepada pengguna akhir batubara domestik 

agar melaksanakan kesepakatan jual beli batubara dengan produsen batubara yang 

memiliki legalitas hukum, serta meningkatkan koordinasi dan mendorong sinergi 

kebijakan dan perencanaan dengan pemakai batubara dalam negeri, seperti PLN, 

perusahaan semen, perusahaan tekstil, perusahaan pulp, kertas, dan metalurgi; (3) 

penyederhanaan proses perizinan, penyederhanaan proses penyediaan lahan, serta 

pembentukan forum bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha 

untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi dan kegiatan pada 

wilayah kerja migas nasional; serta (4) mendorong pembangunan fasilitas pengolahan 

dan pemurnian dengan  menerbitkan kebijakan yang 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. 
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7.2 Kelautan 

7.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kelautan dan kemaritiman  dalam RPJMN 2015-2019  diarahkan dalam 

rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim, melakukan pemberantasan 

Illegal, Unreported, and Unregulated (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 Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(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 diselesaikan pembakuan nama dan 

pencatatan/deposit pulau-pulau kecil sebanyak 13.466 pulau di PBB. Selanjutnya 

sampai dengan tahun 2019, jumlah pulau yang telah masuk pecatatan/deposit ke PBB 

bertambah menjadi sejumlah 16.671 pulau, terdiri dari 1.766 pulau berpenduduk dan 

sejumlah 14.905 pulau tidak berpenduduk. Diperkirakan proses pembakuan nama 

seluruh pulau di Indonesia akan selesai pada akhir tahun 2019.  

Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan 

yang berlaku perlu didorong dalam rangka pemberantasan (IUU) fishing. Pada tahun 

2018, persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan 

mencapai 96,38 persen, meningkat dari tingkat kepatuhan tahun 2017 sebesar 93,57 

persen. Dalam kurun triwulan I 2019, ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan 

mencapai 92,76 persen (Gambar 7.1). Tingkat capaian tersebut cukup tinggi dan telah 

melampaui target akhir yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu sebesar 

87,00 persen. 

Tingkat ketaatan yang tinggi menggambarkan keberhasilan operasional pengawasan 

yang didukung oleh ketersediaan kapal-kapal pengawas. Hingga tahun 2019, operasi 

pengawasan dilakukan dengan dukungan 34 unit kapal pengawas milik Kementerian 

Kelautan dan Perikanan yang melakukan operasi pengawasan sebanyak 84 hari dalam 

setahun. Dalam periode sampai triwulan II tahun 2019 kapal-kapal pengawas telah 

melakukan operasi pengawasan sebanyak 41 hari.  

Terkait dengan operasi pengawasan dalam rangka pemberantasan IUU fishing, 

beberapa upaya lain yang telah dilakukan antara lain: (1)  operasi mandiri dan terpadu 

antarinstansi dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan berkala setiap tahun; 

(2) pemeriksaan terhadap 21.802 unit kapal ikan, termasuk di dalamnya 396 unit kapal 

berbendera asing; (3) penangkapan 618 unit kapal perikanan illegal  dan penindakan 

pelanggaran, berupa penenggelaman dan pemulangan kapal asing masing-masing 

sebanyak 10 unit; dan (4) pemulangan 883 orang nelayan Indonesia yang ditangkap 

otoritas luar negeri (mayoritas dari Malaysia dan Australia).  
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Gambar 7.1 

Ketaatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (persen) 

Tahun 2015-2019 

 

Sumber :  Kementerian Kelautan dan Perikanan  

Catatan :     *) = Angka Sementara 

                                 **) = Capaian s.d TW I 2019 

Pembangunan kapal perintis dalam rangka meningkatkan kapasitas sarana dan 

prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas 

prasarana transportasi dan sarana antarmoda dan antarpulau ditargetkan sebanyak 

50 unit pada kurun waktu 2015-2019. Hingga tahun 2018, telah terbangun 84 unit 

kapal perintis pada tahun 2019 direncanakan pembangunan kapal perintis sebanyak 

19 unit. 

Pengembangan pelabuhan perikanan dilaksanakan dalam rangka pengembangan 

ekonomi maritim dan kelautan. Dalam kurun waktu 2015-2018 pengembangan 

pelabuhan perikanan dilakukan melalui peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan 

pada 22 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat, yaitu pada enam unit pelabuhan 

perikanan samudera (PPS) dan 16 unit pelabuhan perikanan nusantara (PPN). Pada 

akhir tahun 2019 ditargetkan pembangunan pelabuhan perikanan di 24 UPT Pusat 

(kumulatif).  

Di samping itu, pemerintah telah meningkatkan status beberapa pelabuhan 

perikanan daerah menjadi PPS atau PPN. Pada tahun 2016, pelabuhan perikanan 

Lampulo ditingkatkan statusnya menjadi PPS Lampulo. Pada tahun 2017 pelabuhan 

perikanan daerah Muara Angke ditingkatkan statusnya menjadi PPN Muara Angke 

dan pelabuhan perikanan Merauke menjadi PPN Merauke pada 2018. 

Dengan demikian sampai dengan tahun 2018 jumlah pelabuhan perikanan dengan 

status PPS meningkat menjadi tujuh unit PPS dan pelabuhan perikanan dengan status 

PPN meningkat 18 unit PPN. Ketiga unit pelabuhan perikanan tersebut hingga saat 

ini masih berproses untuk menjadi pelabuhan perikanan UPT Pusat.     
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Pada kurun waktu 2015-2019 juga telah dilakukan pembangunan beberapa fasilitas 

pelabuhan perikanan milik daerah meliputi pengembangan fasilitas pokok, fasilitas 

fungsional, dan tempat pendaratan ikan (TPI Higienis), termasuk di lokasi Sentra 

Kelautan dan Perikanan Terpadu. Selain itu, telah dilakukan pula rehabilitasi 

pelabuhan perikanan Labuan-Pandeglang yang rusak akibat bencana tsunami.     

Pembentukan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumber 

daya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan 

pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat 

menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting serta 

menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah, dan akses masyarakat 

lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi. Hal ini akan mengurangi laju degradasi 

habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan 

ekonomi bagi masyarakat. Sampai dengan triwulan I tahun 2019, luas kawasan 

konservasi laut telah mencapai 22,66 juta hektar, sehingga telah melampaui target 

dalam RPJMN 2015-2019 seluas 20,00 juta ha (Gambar 7.2).   

Meningkatnya pemahaman dan kepedulian pemerintah pusat dan daerah tentang 

pentingnya kawasan konservasi perairan sangat berperan dalam pencapaian target 

luas kawasan konservasi.  

Gambar 7.2 

Luas Kawasan Konservasi (juta hektar) 

Tahun 2015-2019 

 

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Catatan :   *) = Angka Sementara 

                         **) = Capaian s.d TW I 2019 

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan 

pengelolaan kelautan antara lain: (1) rehabilitasi pesisir meliputi: (a) penanaman 
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vegetasi pantai, diantaranya seperti: cemara laut, ketapang, dan kelapa, dan 

penanaman 4,30 juta batang mangrove, (b) kegiatan bersih pantai, (c) pembangunan 

sabuk pantai sepanjang 2,75 km, dan (d) mitigasi abrasi pesisir melalui struktur 

rekayasa hybrid (pemecah gelombang dan penangkap sedimen) sepanjang 13,28 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, 22 provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). 

7.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan kemaritiman antara 

lain: (1) IUU fishing dan destructive fishing sudah ditangani dengan baik, sehingga 

pelanggaran menurun, meskipun demikian upaya pengawasan armada kapal tetap 

perlu dilakukan secara intensif guna memanfaatkan sumber daya ikan untuk nelayan; 

(2) upaya pengendalian dan penataan perizinan yang mendukung investasi perlu 

ditingkatkan; dan (3) perlunya peningkatan pengelolaan dan pengawasan kawasan 

konservasi, baik melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun sarana 

prasarana kawasan.  

Dalam pengembangan angkutan laut perintis, kendala utama yang dihadapi adalah: 

(1) belum terpenuhinya standar keselamatan dan keamanan pelayaran nasional dan 

internasional, dan (2) anggaran pemerintah yang terbatas belum dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut. Selanjutnya 

dalam pengembangan pelabuhan perikanan, level kewenangan sesuai peraturan 

perundang-undangan perlu untuk diperhatikan. 

7.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam rangka peningkatan pengelolaan kelautan, arah kebijakan dan strategi yang 

ditempuh adalah: (1) peningkatan penanganan/ pemberantasan IUU fishing melalui 

penguatan koordinasi  antarinstansi (operasi mandiri dan operasi terpadu); (2) 

penguatan sarana dan prasarana pengawasan, diantaranya melalui peningkatan 

dukungan operasi 34 unit kapal pengawas dan pesawat patroli (airborne surveilance); 

dan (3) peningkatan  kualitas,  daya  dukung, dan kelestarian fungsi lingkungan laut 

melalui peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi kawasan pesisir 

melalui penanaman vegetasi  pantai, seperti mangrove dan padang lamun,  

pembangunan  sabuk  pantai dan rekayasa hybrid,  serta  pengurangan pencemaran 

wilayah pesisir dan laut. 

Selanjutnya dalam rangka pengembangan angkutan laut perintis, arah kebijakan dan 

strategi yang ditempuh antara lain: (1) mendorong industri galangan kapal dalam 

negeri untuk mengikuti standar internasional dalam pembangunan kapal dengan 

memberikan insentif bagi galangan kapal; dan (2) meningkatkan optimalisasi 

pemanfaatan sumber-sumber pendanaan non APBN dalam agenda infrastruktur laut 

dan meningkatkan kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim kondusif bagi 

para investor. 
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7.3 Kehutanan dan Sumber Daya Air 

7.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Untuk memperbaiki kualitas lahan dan meningkatkan ketersediaan air, telah 

dilakukan konservasi tanah dan air di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas 

melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara vegetatif. Dalam kurun waktu 2015 

hingga 2018 telah dicapai RHL seluas 787.608 hektar dengan rata-rata 196.902 hektar 

per tahun. Pada tahun 2019 RHL meningkat signifikan seluas 375.750 hektar atau 

sebesar 100,05% dibanding tahun 2018. Luasan ini termasuk RHL untuk 

meningkatkan dan menjaga mata air di 15 DAS priotitas (DAS Asahan Toba, Siak, 

Musi, Way Sekampung, Citarum, Ciliwung, Cisadane, Bengawan Solo, Serayu, Brantas, 

Kapuas, Jeneberang, Saddang, Limboto serta Moyo). Disamping kegiatan RHL juga 

telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi DAS seluas 12.035,56 hektar dan reklamasi 

hutan seluas 1.982,78 hektar, pada areal yang sangat kritis dan kritis. 

Gambar 7.3 

Luasan RHL (hektar) 

Tahun 2015-2018 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019 

Dampak jangka menengah/panjang dari kegiatan RHL khususnya penanaman secara 

insentif (penanaman Kebun Bibit Rakyat, bibit Persemaian Permanen dan bibit 

produktif) adalah tersedianya standing stock kayu sebesar 86,5 juta m³. Penanaman 

bibit di lokasi RHL dengan jenis Multy Purpose Tree Species (MPTS) juga diharapkan 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.  

Selain RHL secara vegetatif, juga dilakukan pembangunan sipil teknis yang bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas atau kesehatan 15 DAS prioritas. Hingga tahun 2018 

telah terbangun 32.223 unit bangunan sipil teknis (4 unit dam pengendali, 4.804 unit 

dam penahan, 10.800 unit gully plug dan 16.615 unit sumur resapan air). Peningkatan 

parameter kesehatan di 15 DAS prioritas sekaligus terjaganya keberadaan mata air 

ditunjukkan dengan semakin baiknya indikator rasio debit maksimum dan debit 

minimum atau Koefisien Rezim Aliran (KRA) di 15 DAS prioritas. Semakin kecil nilai 

KRA, menujukkan semakin baiknya parameter kesehatan dan keberadaan mata air. 

Penurunan nilai KRA terlihat pada 8 DAS, yaitu DAS Asahan Toba, Ciliwung, Citarum, 

Bengawan Solo, Brantas, Moyo, Kapuas serta Jeneberang sedangkan DAS lainnya 

seperti DAS Siak, Musi, Way Sekampung, Cisadane, Serayu, Limboto serta Saddang 

masih menunjukkan nilai KRA yang berfluktuatif sebagaimana ditampilkan pada 

Gambar 7.4. 
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Gambar 7.4 

Parameter Kesehatan di 15 DAS Prioritas 

Berdasarkan Nilai KRA (Qmak/Qmin)  

Tahun 2014-2018 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019 

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. 

Peningkatan kualitas sumber daya hutan ditunjukkan juga dengan penurunan laju 

deforestasi di dalam kawasan hutan pada tahun 2017-2018 yang cukup signifikan dari 

1,09 juta ha pada tahun 2014-2015 menjadi 0,44 juta hektar (Gambar 7.6). 

Keberhasilan pengurangan laju deforestasi merupakan hasil dari upaya pengamanan 

di setiap lokasi kawasan hutan dengn tujuan menjaga sumber daya hutan yang 

dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan kesatuan pengelolaan hutan (KPH), 

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. 
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Gambar 7.5 

Laju Deforestasi Indonesia (dalam juta ha) 

Tahun 2014-2018 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019 

Sebagai penggerak sektor riil, hutan berkontribusi dalam bentuk penyediaan bahan 

baku industri berupa kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dengan luas hutan 

produksi 68,82 juta hektar atau sepertiga luas daratan Indonesia, produksi kayu bulat 

sampai dengan Juni 2019 tercatat sebanyak 18,71 juta m3, sedangkan pada 2018 

sebesar 48,73 juta m3 atau meningkat 7,38 persen dari tahun 2017. Produksi HHBK 

pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 358.79 ribu ton, 

dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 316,95 ribu ton (Gambar 7.6). 

Gambar 7.6 

Produksi Kayu Bulat dan HHBK 

Tahun 2014-2018 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019 

Nilai ekspor hasil hutan yang terdiri dari ekspor kayu olahan, serta tumbuhan dan 

satwa liar juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka nilai ekspor kayu olahan 

tahun 2018 sebesar USD12,18 miliar, meningkat 11,33 persen dari tahun 2017. 

Sementara itu, nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar tahun 2018 tercatat Rp13,16 

triliun, atau meningkat 59,32 persen dari tahun 2017.  

Jasa lingkungan wisata alam dari kawasan hutan konservasi juga berkontribusi pada 

perekonomian nasional. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisata alam ke kawasan 
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konservasi tercatat 13,16 juta orang, meningkat sebesar 59,32 persen dibandingkan 

tahun 2017.  

Pemerintah juga telah berupaya memperbaiki ketimpangan distribusi sumber daya 

ekonomi dan akses kesejahteraan bagi masyarakat, dengan menerapkan Program 

Perhutanan Sosial melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat lokal dengan 

target seluas 12,70 juta hektar. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pencadangan 

oleh pemerintah berupa Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 13,85 

juta hektar. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Peta Hutan Adat dan 

Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I seluas 472.981 hektar yang terdiri dari Peta Hutan 

Adat Fase I seluas 19.149 hektar dan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase I seluas 

453.831 hektar. Hingga Juni 2019 telah diberikan akses kelola hutan kepada 

masyarakat melalui Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa, Hutan 

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat 

seluas 3.133.847,20 hektar kepada 692.470 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada 

setidaknya 2.296 desa (Tabel 7.2). Capaian pemberian akses kelola hutan kepada 

masyarakat pada tahun 2018 meningkat sebesar 137,76 persen dibandingkan tahun 

2017. Jumlah KK yang mengakses sumber daya kawasan hutan juga meningkat 79,87 

persen dibandingkan tahun 2017. 

Tabel 7.2 

Perkembangan Luas Izin Perhutanan Sosial 

Tahun 2015 – Juni 2019 

Tahun Luas (Ha) Jumlah KK Jumlah Unit SK 

2014 455.845,87 105.897 3.246 

2015 98.558,47 26.059 126 

2016 151.017,03 32.276 165 

2017 519.004,26 156.038 506 

2018 1.234.914,13 280.661 1.307 

Juni 2019 674.507,44 91.539 409 

Jumlah 3.133.847,20 692.470 5.759 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Juni 2019 

Selain itu, dilakukan juga pengembangan SDM masyarakat menjadi pelaku usaha 

dengan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 92 unit, peningkatan 

kelas KTH sebanyak 1.667 unit serta pengembangan Lembaga Pelatihan dan 

Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebanyak 95 unit. 

7.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adalah: (1) masih luasnya 

lahan kritis dan tidak semua berstatus clean and clear untuk dilakukan kegiatan RHL; 

(2) laju deforestasi berkurang tetapi masih lebih tinggi dibandingkan kemampuan 

RHL; (3) separuh dari DAS prioritas masih menunjukkan KRA yang besar; (4) 

produktivitas hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan bukan kayu memang terus 
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mengalami tren peningkatan namun belum optimal jika dibandingkan dengan luas 

kawasan hutan produksi seluas 69,82 juta hektar; (5) kurangnya akses modal dan 

keterbatasan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha Perhutanan Sosial 

setelah diterbitkan izin; dan (6) masih terbatasnya akses menuju kawasan konservasi, 

kelengkapan sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata serta kapasitas 

sumber daya manusia pengelola kawasan wisata. 

7.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan sektor kehutanan diarahkan untuk pembangunan kehutanan yang 

berkelanjutan, melalui: (1) peningkatan kegiatan RHL; (2) penguatan sistem 

pengelolaan hutan dengan memperkuat KPH, pengembangan informasi geospasial, 

dan penguatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; (3) pendampingan 

sertifikasi legalitas kayu kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (4) penerapan 

teknik silvikultur intensif (SILIN) pada pengelolaan hutan alam; (5) peningkatan 

pengelolaan sistem informasi antara produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP); (6) pengembangan Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu (SIHHBK). 

Sementara itu, kebijakan untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan 

usaha Perhutanan Sosial dilakukan dengan: (1) Pendampingan kepada Kelompok 

Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, akses 

pasar dan akses modal, (2) Pemberian Fasilitasi kredit usaha rakyat dari bank 

pemerintah dan Badan Layanan Umum (BLU), dan (3) Pemberian bantuan alat 

ekonomi produktif dan Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang PeSoNa). 

 

7.4 Lingkungan Hidup 

7.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pada tahun 2018 indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) adalah sebesar 65,14. Dari 

ketiga anasir pembangun IKLH yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan 

indeks kualitas tutupan lahan, peningkatan pada periode 2017-2018 terdapat pada 

indeks kualitas tutupan lahan (0,72 poin), sedangkan indeks kualitas air dan indeks 

kualitas udara mengalami penurunan pada periode 2017-2018, masing-masing 

sebesar 2,19 dan 2,29 poin. Meskipun mengalami penurunan, indeks kualitas udara 

tersebut masih memenuhi target yang ditetapkan sebesar 83,00 pada tahun 2018 

(Gambar 7.8). 
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Gambar 7.7 

Perkembangan Indeks Kualitas  

Lingkungan Hidup Indonesia 

Tahun 2015-2018 

 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019 (diolah) 

Dalam hal penanganan sampah, pada tahun 2018 timbulan sampah yang ditangani 

sebesar 45,28 juta ton dan pengurangan timbunan sampah mencapai 1,81 juta ton. 

Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 

44,12 juta ton untuk penanganan dan 1,39 juta ton untuk pengurangan. Selain itu 

pemerintah juga telah berhasil mengolah dan memanfaatkan sampah plastik menjadi 

bahan baku aspal untuk ruas jalan sepanjang 39 km di 10 provinsi.  

Ancaman pencemaran merkuri dari penambangan emas rakyat diantisipasi melalui 

kebijakan ratifikasi Konvensi Minamata yang kemudian diikuti dengan penanganan 

dan penataan. Selama periode 2017-2018 terindikasi jumlah tambang rakyat 

sebanyak 1062 lokasi, dengan 352 diantaranya telah terverifikasi dan segera dilakukan 

penanganan melalui pemulihan dan pengendalian perdagangan merkuri.   

7.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah: 

(1) peningkatan aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan 

memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak diikuti dengan 

pengelolaan lingkungan yang memadai serta mengakibatkan meningkatnya beban 

pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) masih tingginya pencemaran akibat 

limbah domestik dan limbah industri; (3) sistem retribusi persampahan yang belum 

optimal, kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah masih lemah, termasuk di 

dalamnya adalah belum tersedianya teknologi pemilahan sampah dan lemahnya 

budaya masyrakat dalam memilah sampah; dan (4) masih tingginya aktivitas 

penambangan emas skala kecil yang menggunakan merkuri.   
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7.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk: (1) 

meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan 

pengelolaan lingkungan hidup bagi aktivitas yang dilakukannya; (2) mempercepat 

penyediaan infrastruktur lingkungan untuk mengolah limbah dari masyarakat dan 

penegakan hukum bagi industri pencemar, khususnya dalam penanganan 

pencemaran sungai; (3) 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 serta reformasi retribusi pengelolaan sampah; dan (4) 

menyediakan fasilitas pengolahan emas skala kecil non merkuri bagi masyarakat dan 

memperkuat koordinasi dalam pengaturan penggunaan merkuri. 

 

7.5 Perubahan Iklim dan Bencana 

7.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam upaya mengatasi pemanasan global, komitmen Pemerintah Indonesia 

termanifestasi dalam implementasi Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas 

Rumah Kaca (RAN-GRK 2010-2020). Rencana aksi ini dilaksanakan oleh 6 K/L dan 34 

provinsi. Hingga tahun 2017, tercatat telah dilaksanakan 12.430 kegiatan dengan 

potensi penurunan emisi GRK kumulatif hingga tahun 2017 sebesar 2,95 Giga Ton 

CO2e atau setara dengan penurunan emisi sebesar 22,5 persen, mendekati target 

RAN-GRK tahun 2020 sebesar  26 persen. Persentase potensi penurunan emisi GRK 

nasional kumulatif 2014-2017 diuraikan pada Gambar 7.8. 

Gambar 7.8 

Persentase Potensi Penurunan Emisi  

GRK Nasional Kumulatif (Giga Ton CO2e)  

Tahun 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sekretariat RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas, 2019 

Keterangan: Data 2018 sedang dalam proses perhitungan 
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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 dan IRBI secara nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2019 (Gambar 

7.9). 

Gambar 7.9 

Indeks Risiko Bencana 

Tahun 2015-2019 

 

Sumber: BNPB, 2019 

Indeks risiko bencana rata-rata prioritas nasional mengalami penurunan sebesar 1,70 

sedangkan indeks risiko bencana rata-rata nasional mengalami penurunan sebesar 

6,60 dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Penurunan indeks risiko bencana 

merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh K/L 

bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, relawan dan pelaku usaha. 

Dalam hal pengurangan risiko bencana, pemerintah telah mengembangkan sistem 
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Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akurasi berbagai data dan informasi 

di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Data dan informasi tersebut 

berperan penting bagi perencanaan pembangunan nasional maupun regional, 

pengurangan risiko bencana, peningkatan keselamatan transportasi, dan dukungan 

terhadap ketahanan pangan. 

7.5.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam perubahan iklim di Indonesia adalah: (1) belum 

optimalnya sinergi upaya penanganan perubahan iklim dalam perencanaan 

pembangunan di pusat dan daerah; (2) masih rendahnya kapasitas fiskal, 

kelembagaan dan sumberdaya manusia untuk menerapkan pembangunan yang 
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rendah karbon dan berketahanan iklim; (3) masih rendahnya implementasi teknologi 

penurunan emisi gas rumah kaca; dan (4) belum optimalnya pengumpulan informasi 

aksi mitigasi yang dilakukan oleh pihak swasta. 

Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya pengurangan resiko bencana di 

tahun 2019 adalah: (1) masih rendahnya kajian dan penelitian tentang kebencanaan; 

(2) masih minimnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;  

(3) tingginya laju pembangunan di daerah rawan bencana dan belum memperhatikan 

keamanan bangunan dari bencana; (4) belum optimalnya penyediaan sarana dan 

prasarana mitigasi bencana, termasuk bagi observasi sistem informasi peringatan dini 

cuaca ekstrim untuk keselamatan penerbangan dan maritim; dan (5) belum 

optimalnya sinergitas pemulihan pasca bencana daerah terdampak. 

7.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dalam penangangan perubahan iklim adalah menciptakan sinergi 

upaya penurunan emisi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan 

pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan. Strategi yang dilakukan antara lain: (1) sinergisasi perencanaan 

pembangunan rendah karbon di pusat dan daerah; (2) 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); (3) peningkatan inventarisasi GRK di 

pusat dan daerah; dan (4) harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai 

pengembangan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi 

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; (3) pengembangan sistem logistik kebencanaan nasional yang dapat 

menjangkau wilayah terluar dan terpencil; (4) peningkatan kajian dan penelitian di 

bidang kebencanaan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan (5) 

penguatan sistem operasional, termasuk sistem jaringan komunikasi dan database di 

bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan (6) penguatan koordinasi dan 

sinergi antar K/L terkait penanggulangan bencana. 

 







 

 

 

Pembangunan sarana dan prasarana dalam RPJMN 2015-2019 merupakan bagian 

dalam dimensi pembangunan sektor unggulan. Pembangunan sarana dan prasarana 

mencakup pembangunan transportasi; perumahan dan kawasan permukiman; 

penyediaan dan pengelolaan air baku; kerja sama pemerintah dan badan usaha; 

pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengamanan pantai; serta komunikasi 

dan informatika.  

 

8.1 Transportasi 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan infrastruktur transportasi ditujukan untuk meningkatkan konektivitas 

dalam menunjang pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan dan 

ekonomi yang berkeadilan. Capaian utama pembangunan infrastruktur transportasi 

hingga Juni 2019 (Tabel 8.1) diantaranya adalah dalam rangka mendukung prioritas 

keselamatan dan keamanan transportasi, telah terjadi perbaikan indeks Fatalitas 

Keselamatan Jalan mencapai 2,17 per 10.000 kendaraaan yang diikuti dengan 

penurunan proporsi jumlah kecelakaan meninggal dan luka berat. Sementara itu 

capaian terkait prioritas dukungan aksesibilitas daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal 

(3T), telah terbangun jalan paralel perbatasan sepanjang 2.903,2 km di Kalimantan, 
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Nusa Tenggara Timur dan Papua, telah dikembangkan 131 bandara di daerah rawan 

bencana, perbatasan dan daerah terisolir, serta dukungan layanan transportasi 

perintis melalui subsidi pada 891 trayek Angkutan Jalan, Sungai Danau 

Penyeberangan, Kereta Api (KA), Laut, dan Udara. Dalam rangka penguatan 

infrastruktur konektivitas, telah berhasil dicapai pembangunan fasilitas pelabuhan 

yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan 

Papua, serta terbangunnya 18 rute tol laut, pembangunan 15 bandara baru, dan telah 

dibangun 3.793 km jalan baru, 1.461 km jalan tol, dan 811,89 km jalur kereta api baru 

dalam rangka penguatan konektivitas jalur utama logistik. 

Tabel 8.1 

Highlight  Pencapaian Pembangunan Sektor Transportasi 

Tahun 2015 – 2019  

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Pembangunan 

Pelabuhan untuk 

menunjang tol laut 

pelabuhan - 24 24 24 24 24 

Pengembangan 

Pelabuhan (unit) 

unit 278 45 22 37 12 20 

Dwelling Time 

Pelabuhan 

hari 6-7 4,40 3,53 3,40 3,09 3,32 

Pangsa Pasar 

Angkutan Umum 

Perkotaan 

persen 23 24 24 25 29.9 32 

Pengembangan / 

Rehabilitasi Pelabuhan 

Penyeberangan, 

Sungai, dan Danau 

unit 210 55 7 10 5 14 

Panjang jalan nasional 

yang dipelihara 

km 38.570 35.437 45.715 47.017 47.017 47.329 

Pembangunan Jalan 

Baru (Kumulatif 5 

Tahun) 

km - 1.286 1.845 2.621 3.387 3.793 

Pengembangan Jalan 

Tol (Kumulatif 5 

Tahun) 

km - 132 176 333 783 1.461 

Panjang Jalur Kereta 

Api (Kumulatif 5 

Tahun) 

km 5.434 5.535 5.578 5.803 6.154 6.246 

Pembangunan 

Bandara Baru 

(Kumulatif 5 Tahun) 

lokasi - 2 4 7 10 15 

On time performance 

Penerbangan 

persen 75 78,49 82,67 80,14 79,91 89,01 

Sumber: Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, 2019 

Catatan: *) Perkiraan capaian sampai semester I 2019 



 

 

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA 8-3 

   

Dalam upaya untuk memperkuat konektivitas multimoda dan antarmoda, juga telah 

dilakukan penerapan Bus Rapid Transit di 49 lokasi (Trans Jogja, Trans Batam, Trans 

Metro Bandung dan Trans Jakarta), dibangunnya kereta api perkotaan di 4 lokasi (KA 

Bandara Kualanamu-Medan, KA Akses Bandara International Minangkabau, KA 

Bandara Soekarno-Hatta dan Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan). 

 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan transportasi masih menghadapi kendala dan permasalahan antara 

lain: (1) ketersediaan jaringan jalan yang terbatas dengan kondisi kemantapan jalan 

daerah yang rendah; (2) pelayanan pelabuhan nasional masih belum memenuhi 

standar berdasarkan hierarkinya dan layanannya masih dibawah rerata global; (3) 

cakupan layanan perintis penerbangan yang terbatas dan tidak berkelanjutan; (4) 

belum optimalnya pemanfaatan jalur ganda kereta api untuk angkutan barang 

maupun penumpang; serta (5) jaringan rute pelayanan transporasi sungai, danau, dan 

penyeberangan, dan laut yang terbatas, khususnya dalam menjangkau pelayanan di 

wilayah 3T dan daerah kepulauan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan dan strategi yang diperlukan dalam rangka memperkuat konektivitas 

antara lain: (1) mengembangkan dan meningkatkan kondisi mantap jalan melalui 

pemenuhan dana preservasi serta skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Hibah 

untuk jalan daerah (provinsi, kabupaten/kota); (2) standarisasi pelayanan pelabuhan 

dan integrasi dengan hinterland; (3) optimalisasi pelayanan transportasi perintis 

penumpang dan barang yang mampu menjangkau wilayah 3T dan mendorong skema 

pendanaan perintis tahun jamak; (4) penguatan jaringan kereta api pada koridor 

logistik utama dan mengurangi perlintasan tidak sebidang; dan (5) pengembangan 

sistem jaringan transportasi yang terintegrasi (antarmoda dan multimoda) termasuk 

jaminan keterhubungan akses menuju simpul-simpul transportasi dan kawasan 

strategis nasional. 

 

8.2 Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk menyediakan hunian yang layak 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menurunkan angka kekurangan 

rumah (backlog). Dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah telah memfasilitasi 

penyediaan hunian layak bagi MBR sebanyak 957.643 unit melalui pembangunan 

rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), rumah khusus, Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya – Pembangunan Baru (BSPS PB), serta penyaluran Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Sementara 

dalam peningkatan kualitas hunian dan permukimannya, Pemerintah telah 

menyalurkan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 

735.400 unit, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman pada 23.407 ha dan 

191 kawasan kumuh dalam mendukung pengentasan kawasan kumuh perkotaan. 

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, 
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Pemerintah mendorong kolaborasi penanganan permukiman kumuh melalui sinergi 

Dana Alokasi Khusus (DAK) perumahan pada lokasi penanganan permukiman kumuh. 

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hunian menjadi layak, air minum dan 

sanitasi merupakan komponen kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus 

ditingkatkan pemenuhannya. Berdasarkan hasil Susenas BPS 2018, capaian akses air 

minum pada tahun 2018 adalah 73,60 persen. Apabila menggunakan metode 

perhitungan yang telah dikoreksi maka capaian akses air minum adalah 61,29 persen 

atau sudah dapat melayani 167,49 juta jiwa penduduk, dengan rata-rata peningkatan 

dari tahun 2014 sebesar satu persen per tahunnya. Kemudian untuk akses sanitasi (air 

limbah domestik), capaiannya pada tahun 2018 adalah 69,06 persen atau apabila 

menggunakan metode perhitungan yang telah dikoreksi maka capaian akses sanitasi 

(air limbah domestik) adalah 74,58 persen (termasuk 7,42 persen akses aman). Akses 

sanitasi ini mengalami rata-rata peningkatan sebesar 2,08 persen dari tahun 2014. 

Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus pada 

pemenuhan layanan dasar ini (Tabel 8.2). 

Tabel 8.2 

Capaian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Tahun 2015 – 2019  

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Perumahan1 

Fasilitasi 

penyediaan 

hunian layak 

unit 81.110 *) 127.607 184.849 278.594 285.483 188.929 

Fasilitasi 

peningkatan 

kualitas 

rumah tidak 

layak huni 

unit 153.622 61.489 107.457 164.498 248.334 243.816 

Penanganan 

kawasan 

permukiman 

kumuh 

perkotaan 

- 369 *) 

Kawasan 

3.140 

ha 

2.463  

ha 

5.962  

ha 

11.842 

ha 

888  

ha 

Air Minum dan Sanitasi2 

Akses Air 

Minum 

Layak 

persen 64,18 58,92 61,12 59,07 61,29 63,32 

Akses 

Sanitasi 

Layak 

persen 66,23 67,95 71,78 73,07 74,58 76,91 

Sumber: 1) Kementerian PU-PR (data tahunan), 2) BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (data kumulatif) 

Catatan: *) Berdasarkan Renstra 2010-2014, satuan yang digunakan dalam penanganan kawasan 

permukiman kumuh perkotaan adalah kawasan  
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Sebagai upaya pemenuhan akses air minum dan sanitasi, pemerintah pusat telah 

mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan implementasi 

perencanaan sektor air minum dan sanitasi serta peningkatan kapasitas pemda dalam 

melaksanakan pelayanan air minum dan sanitasi. Selain itu, dari sisi pendanaan 

Pemerintah telah membuka peluang pembiayaan alternatif selain APBN untuk 

penyediaan akses air minum dan sanitasi, antara lain DAK, Dana Desa, hibah sanitasi 

dan air minum, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mikro-kredit, Zakat-

Infaq-Sadaqah-Wakaf (ZISWAF), swasta, dan swadaya masyarakat yang dapat 

dimaksimalkan untuk pembangunan air minum dan sanitasi. 

Terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dapat 

diwujudkan apabila kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak, termasuk 

pembangunan air minum dan sanitasi layak dan aman ini dapat dipenuhi dengan 

baik, sehingga turut mendorong produktivitas bangsa sesuai dengan salah satu janji 

Presiden dalam Nawacita. 

 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 juga perlu ditingkatkan. 

Permasalahan dan kendala utama pemenuhan akses perumahan layak huni antara 

lain: (1) masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan komitmen pendanaan;  (2) 

masih kurangnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian 

dengan lingkungan; (3) belum optimalnya cakupan akses terhadap pembiayaan 

perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan 

membangun rumah secara swadaya; (4) kenaikan harga rumah di perkotaan yang 

tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan akibat kenaikan harga tanah yang 

eksponensial; serta (5) perumahan dan permukiman terjangkau yang semakin jauh 

dari pusat kota tanpa dukungan infrastruktur dan kesesuaian dengan rencana tata 

ruang.  

Pembangunan air minum dan sanitasi masih menghadapi banyak permasalahan dan 

kendala dalam pembangunannya, yaitu: (1) masih kurangnya keterpaduan antar 

sektor dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi; (2) belum optimalnya 

kapasitas dan dukungan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran 

(penyediaan SPAM dan penyertaan modal daerah ke PDAM) dan penyusunan 

peraturan perundangan yang mendukung penyediaan akses air minum (penetapan 

tarif); (3) masih rendahnya kapasitas lembaga penyelenggara atau operator air minum 

(PDAM, UPTD, KPPSPAM); (4) belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan 

pendanaan untuk penyediaan akses air minum dan sanitasi; (5) rendahnya cakupan 

layanan infrastruktur dasar permukiman, dimana hanya terdapat 20,14 persen rumah 

tangga (tahun 2018) yang menggunakan akses air minum perpipaan, serta hanya 7,42 

persen rumah tangga saja (tahun 2018) yang memiliki akses sanitasi yang sepenuhnya 

aman; (6) masih rendahnya akses air minum dan sanitasi di tingkat sekolah dasar; (7) 

rendahnya ketersediaan peraturan tingkat daerah mengenai pengelolaan sanitasi dan 

kapasitas pemerintah daerah terkait layanan pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota; 
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serta (8) masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya 

sanitasi layak.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan MBR serta menyelesaikan 

kendala yang ada, maka kebijakan pembangunan perumahan 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, termasuk pengembangan 

operasionalisasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA); 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. 

Sedangkan untuk bidang air minum, arah kebijakan dan strategi pembangunan air 

minum yang ditempuh adalah: (1) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan 

operator air minum melalui pendampingan dan fasilitasi yang lebih efektif; (2) 

peningkatan kehandalan air baku melalui bauran sumber air minum serta 

pemanfaatan air baku dari bendungan dan embung terbangun; (3) menjamin 

penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan melalui inisiatif Rencana 

Pengamanan Air Minum (RPAM) mulai dari sumber, operator (PDAM dan sarana 

komunal) sampai tingkat rumah tangga; (4) meningkatkan modernisasi tata kelola 

PDAM melalui pengembangan inisiatif pendanaan berbasis kinerja di PDAM dan 

pemerintah daerah; (5) meningkatkan keterpaduan program, kegiatan, dan 

pendanaan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa 

(mengoptimalkan dana desa), dan lainnya; serta (6) optimalisasi pemanfaatan dan 

pengembangan sumber pendanaan untuk penyediaan akses air minum.  

Selanjutnya untuk bidang sanitasi, strategi dan arah kebijakan pembangunannya 

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 Pemerintah 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 

daerah. 
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8.3 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pemenuhan air baku dalam periode tahun 2015-2019 ditargetkan dapat 

meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana air baku nasional sebesar 67,52 

m3/detik menjadi 118,60 m3/detik di tahun 2019.  

Dalam rangka penyediaan air untuk kebutuhan akses air minum yang layak,  dari 

tahun 2015-2018 Pemerintah telah melaksanakan kegiatan pembangunan sarana air 

baku dengan total kapasitas 48,11 m3/detik. Kegiatan penyediaan air ini mengalami 

peningkatan sebesar 4,79 m3/detik di tahun 2018 dan ditargetkan meningkat sebesar 

5,00 m3/detik di tahun 2019. Dengan demikian, capaian kegiatan penyediaan dan 

pengelolaan air baku hingga tahun 2019 menjadi sebesar 40,30 persen. 

Dalam rangka mewujudkan ketahanan air di Indonesia, Pemerintah menargetkan 

pembangunan 65 bendungan hingga tahun 2019. Pada tahun 2018 telah diselesaikan 

pembangunan 9 bendungan, 14 bendungan baru dan sebanyak 34 bendungan dalam 

tahap pelaksanaan. Sedangkan pada 2019 Pemerintah menargetkan pembangunan 

51 bendungan, terdiri dari pembangunan 10 bendungan baru dan 41 bendungan 

dalam tahap pelaksanaan. 

Tabel 8.3 

Capaian Strategis Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

Tahun 2015 – 2019  

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Peningkatan 

debit layanan 

sarana dan 

prasarana 

penyediaan air 

baku 

m3/dtk 51,44 6,97 6,15 4,34 7,46 5,00 

Pengembalian 

fungsi dan 

debit layanan 

sarana dan 

prasarana 

penyediaan air 

baku seperti 

semula 

m3/dtk 34,12 7,97 0,92 0,70 0,18 1,15 

  Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019 

  *) Sasaran RKP 2019 

Pembangunan 65 bendungan dalam  kurun 2015-2019 tersebut akan meningkatkan 

kapasitas tampung air dari 15,8 miliar m3  menjadi 19 miliar m3. Peningkatan kapasitas 

tampung tersebut salah satu manfaatnya adalah untuk meningkatkan cakupan 

jaringan irigasi dari 11 persen pada 2014 (sekitar 800 ribu hektar dari 7,2 juta hektar 
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lahan irigasi di Indonesia) menjadi 20 persen pada akhir tahun 2019 (1,64 juta hektar 

dari 8,2 juta hektar). 

Pada tahun 2015, ketersediaan air irigasi yang bersumber dari bendungan sebesar 

11,00 persen. Jumlah ini masih tetap sama di tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 

dan 2018 mengalami peningkatan menjadi 12,00 persen pada 2017 dan 12,50 persen 

pada 2018. Ketersediaan air irigasi bersumber dari bendungan ditargetkan akan 

meningkat menjadi 13,50 persen pada 2019. 

Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari bendungan merupakan upaya dukungan 

untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Upaya dilakukan melalui pengembangan dan 

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan tambak, peningkatan fungsi jaringan irigasi 

yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, dan memperhatikan kesiapan 

petani penggarap baik secara teknis maupun kultural serta membangun daerah 

irigasi baru seluas satu juta hektar dan rehabilitasi daerah irigasi seluas tiga juta 

hektar. 

Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, rawa dan tambak pada 2018 yang telah 

dilaksanakan sebesar 849.516 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan tambak 

sebesar 2.550.446 ha. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, rawa dan tambak 

pada tahun 2019 ditargetkan seluas 140.000 ha dan rehabilitasi jaringan irigasi, rawa 

dan tambak seluas 370.000 ha. 

Tabel 8.4 

Capaian Strategis Kegiatan Pembangunan Bendungan 

Tahun 2015 – 2019 

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Jumlah bendungan 

yang dibangun 

unit 10 29 32 36 46 51 

- Jumlah 

bendungan 

dalam tahap 

pelaksanaan 

unit 10 16 24 30 34 41 

- Jumlah 

bendungan baru 

dibangun 

unit 0 13 8 6 12 10 

- Jumlah 

bendungan yang 

selesai dibangun 

unit 11 5 2 2 9 11 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019 

*) Sasaran RKP 2019 

 Permasalahan dan Kendala  

Tingginya kebutuhan akan air dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan 

konsep hemat air menjadi tantangan penyediaan sarana air baku. Kondisi prasarana 

sumber air baku yang ada juga mengalami penurunan debit akibat degradasi daerah 
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tangkapan air. Penurunan kualitas air juga terjadi di kawasan perkotaan akibat 

pencemaran dari limbah rumah tangga, industri, peternakan, dan praktik pertanian 

yang tidak ramah lingkungan.  

Kualitas infrastruktur air baku terbangun juga mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan belum tersambungnya sarana air baku ke sarana air bersih secara baik 

sehingga pembangunan air baku belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Akibatnya, masyarakat memenuhi kebutuhan air baku dengan mengambil air tanah. 

Pengambilan air tanah ini dilakukan secara berlebihan, terutama untuk kebutuhan 

industri, yang berdampak seperti pada penurunan muka tanah, dan intrusi air laut, 

serta penurunan ketersediaan sumber air baku dari air tanah yang pembentukannya 

memerlukan proses cukup lama. Umumnya masalah ini terjadi di wilayah perkotaan 

seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan kota besar lainnya. 

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air, yaitu melalui pembangunan 

bendungan. Masih terdapat beberapa masalah terkait dengan proses penyelesaian 

konstruksi yang masih butuh perhatian agar dapat selesai tepat waktu. Masalah 

lainnya adalah masih rendahnya tingkat keamanan dan tingkat pemanfaatan 

bendungan.  

Selain masalah teknis, penyelesaian masalah-masalah sosial serta lingkungan, mulai 

dari perizinan, rencana pengadaan tanah, pemindahan penduduk, serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberlanjutan dari lingkungan sering menjadi kendala 

dimulainya pembangunan bendungan, yang akhirnya pemanfaatan menjadi tertunda. 

Selain itu, perlu diperhatikan kapasitas tampung bendungan telah berkurang jauh 

lebih cepat dari umur rencana akibat tingginya laju sedimentasi yang masuk ke 

daerah tampungan akibat degradasi di daerah hulu. 

Kendala lainnya yang dihadapi untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah masih 

kurangnya sinkronisasi antarpembangunan jaringan irigasi dan cetak sawah yang 

dilakukan di lapangan. Ketidaksesuaian ini akan menghambat outcome dalam 

mewujudkan ketahanan pangan karena output yang tidak sinkron. Kurangnya 

sinkronisasi ini menjadi salah satu indikasi bahwa keterpaduan pengelolaan irigasi 

antarinstansi dalam satu daerah irigasi belum terlaksana dengan optimal. 

Dalam hal pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada satu daerah 

irigasi perlu dioptimalkan agar dalam pengelolaan irigasi menjadi lebih baik dan 

efisien sehingga mampu menghasilkan produksi beras secara optimal. Dari segi 

infrastruktur, banyak ditemukan infrastruktur irigasi yang mengalami degradasi yang 

mengakibatkan efisiensi infrastruktur irigasi tidak maksimal. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan air baku difokuskan pada wilayah yang menjadi prioritas nasional (PN) 

dan pada daerah strategis, seperti di wilayah defisit air, wilayah tertinggal,  pulau-

pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan. Untuk 

memenuhi ketersediaan sumber air baku secara efektif dan efisien, diterapkan sistem 

penyediaan dan pengelolaan air secara regional (mencakup lebih dari satu 

kabupaten/kota) serta memenuhi kebutuhan wilayah defisit air dengan strategi 

interbasin transfer. Untuk daerah yang belum dapat terlayani dengan sistem  
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penyediaan  air  minum melalui air permukaan,  diarahkan melalui penggunaan yang 

seimbang dan berkelanjutan antara air permukaan dan air tanah sesuai ketersediaan 

sumber air lokal. Pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah juga terus dilakukan 

dan disertai dengan penegakan hukum. 

Untuk menjaga kualitas infrastruktur air baku tetap terjaga, dilakukan penguatan 

kelembagaan terpadu bersama seluruh lembaga pengguna air terkait agar 

infrastruktur air baku yang terbangun dapat langsung dimanfaatkan. Hal ini juga 

didukung dengan pengelolaan penggunaan air terpadu dengan melibatkan 

masyarakat agar mendorong perilaku masyarakat yang hemat air dan skema 

pemanfaatan air secara efisien, yaitu reduce, reuse, dan recycle serta penerapan 

teknologi penyimpanan air dan pemanenan air hujan. 

Untuk mendukung tercapainya ketahanan air, pembangunan 65 bendungan akan 

terus didorong melalui kerja sama aktif secara integratif antar-Pemerintah, Swasta 

dan Masyarakat. Selain itu, akan didorong sistem data dan informasi terkait kemajuan 

pembangunan bendungan secara terstruktur dan terhubung antarlembaga terkait 

agar dapat meminimalisir kesalahan teknis berdasar data yang berbeda-beda dari 

tiap lembaga dan pihak swasta terkait. Fungsi Unit Pengelola Bendungan akan 

didorong dalam rangka peningkatan keamanan bendungan dan optimalisasi pola 

operasi bendungan yang juga berguna meminimalisir konflik pemanfaatan air.  

Untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan yang timbul, dilakukan 

pendekatan kepada pihak terkait di area pembangunan bendungan oleh Pemerintah 

pusat dan daerah di lokasi pembangunan. Pendekatan ini dilakukan dari awal 

sebelum pembangunan bendungan dimulai untuk meminimalisir terjadinya konflik di 

lapangan. 

Strategi untuk mewujudkan produksi pangan optimal yang akan mewujudkan 

ketahanan pangan Indonesia adalah melalui pengembangan dan pengelolaan irigasi 

terpadu. Untuk itu, perlu kebijakan berupa peningkatan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 

dan penerapan modernisasi irigasi secara partisipatif seiring berakhirnya umur teknis 

sejumlah sistem irigasi, termasuk 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 dengan jelas. Selain itu, prinsip role sharing antar dan lintas 

kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, termasuk peran serta masyarakat dan dunia 

usaha perlu disempurnakan lagi. 

 

8.4 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 

 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 Kerja sama 

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Perubahan kebijakan tersebut menempatkan 
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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 / Lembaga 

(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 operasi sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku; serta (2) memberikan fasilitasi, 

koordinasi, dan capacity building untuk mempercepat proses pelaksanaan proyek 

KPBU.  

Dalam rangka mewujudkan ketersediaan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah terus 

mendorong agar skema KPBU untuk terus digunakan sebagai alternatif dari 

pendanaan. Terhitung mulai dari tahun 2015 hingga 2019 terdapat 86 total proyek 

yang menggunakan skema KPBU. 

Lebih detail, capaian pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat 

dilihat pada bagan berikut: 

Gambar 8.1 

Capaian Pembangunan Proyek Infrastruktur pada Proyek KPBU 

Tahun 2015 – 2019 

 
Sumber: Bappenas (diolah), 2019 
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Proyek KPBU dengan Pemerintah sebagai pemrakarsa memiliki total 70 proyek 

dengan rincian 44 proyek tahap perencanaan dan penyiapan, diantaranya jalan tol 

rute Yogya–Bawen, Jalan Lingkar Timur Riau, dan Proving Ground BPLJSKPB. Untuk 

tahap transaksi, terdapat 10 proyek, yang diantaranya Pengembangan Bandara Hang 

Nadim, Satelit Multifungsi, dan Jalan Tol rute Semarang–Demak. Pada tahap 

konstruksi terdapat 12 proyek dengan nilai estimasi proyek Rp138,65 trilliun, di 

antaranya adalah Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat, Sistem Penyediaan 

Air Minum Bandar Lampung dan Jalan Tol rute Manado–Bitung. Pada tahap operasi 

terdapat 4 proyek, yaitu Palapa Ring Paket Barat dan Tengah, Jalan Tol Pandaan–

Malang, dan Jalan Tol Batang–Semarang dengan total nilai Rp22,05 triliun. Sedangkan 

untuk proyek KPBU dengan Badan Usaha sebagai pemrakarsanya, terdapat 16 proyek 

dua di antaranya sudah beroperasi, yaitu Proyek Jalan Tol Jakarta–Cikampek Elevated 

II dan Jalan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar dengan total nilai Rp39,88 trilliun. 

 Permasalahan dan Kendala 

Melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Presiden mengarahkan 

Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur di 

Indonesia perlu melibatkan peran swasta dalam mengatasi keterbatasan APBN/D, dan 

salah satu solusi pelaksanaannya menggunakan skema KPBU. 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) perlunya penguatan regulasi KPBU yang sudah ada saat 

ini, sehingga terjadi penyelarasan dan penambahan aturan pelaksanaannya; dan (2) 

koordinasi antarkementerian/lembaga/instansi pusat maupun daerah selaku 

pemangku kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan penyiapan proyek KPBU yang 

masih perlu untuk ditingkatkan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi  

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan pemerataan pembangunan. Skema KPBU merupakan salah satu alternatif yang 

dapat digunakan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah 

keterbatasan APBN/D dengan cara melibatkan peran swasta. Pembangunan 

infrastruktur melalui skema KPBU dapat meningkatkan pelayanan pada infrastruktur 

layanan dasar, ekonomi dan perkotaan yang dapat menciptakan multiplier effect pada 

pertumbuhan ekonomi, serta menjadi sarana yang cukup efektif untuk menurunkan 

kesenjangan ekonomi antarwilayah. Untuk itu, lokasi pembangunan infrastruktur ke 

depan akan lebih difokuskan pada daerah luar Jawa.  

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan skema KPBU, saat ini sedang dilakukan kajian 

penyusunan peraturan dengan tingkat lebih tinggi tentang penyediaan infrastruktur 

yang mengatur pelaksanaan KPBU dan mekanisme lainnya. Berkaitan dengan 

peningkatan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan KPBU akan dikaji 

pembentukan unit/institusi yang akan menjadi koordinator satu pintu dan memiliki 

wewenang untuk mengambil keputusan serta melaporkan langsung kepada Presiden. 
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8.5 Pengendalian  Banjir,  Lahar  Gunung  Berapi,  dan Pengamanan Pantai 

 Capaian Utama Pembangunan 

Penyediaan prasarana sumber daya air untuk mencegah dampak daya rusak air 

difokuskan 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. 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. 

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. Sedangkan pada tahun 2018 telah dilakukan 

pembangunan sarana pengendalian banjir sepanjang 189,78 km dan sarana 

pengaman pantai sepanjang 22 km. Target pembangunan sarana pengendalian banjir 

pada tahun 2019 mencapai 131,44 km dan target pembangunan sarana pengaman 

pantai sepanjang 22 km. 

Tabel 8.5 

Capaian Strategis Kegiatan Pengendalian Banjir, 

Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai 

Tahun 2015 – 2019 

Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Rata-rata kapasitas desain 

pengendalian struktural 

dan nonstruktural banjir 

tahun 5-25 5-25 10-25 10-25 10-30 10-100 

Sarana dan prasarana 

pengendali banjir yang 

dibangun 

km 1.448,00 304,36 197,5 161,71 189,78 131,44 

Sarana dan prasarana 

pengendali banjir yang 

direhabilitasi 

km 1.448,00 135,78 31,00 30,00 7,00 60,00 

Sarana dan prasarana 

pengendali sedimen/ lahar 

yang dibangun 

buah 180,00 150,00 44,00 31,00 28,00 27,00 

Sarana dan prasarana 

pengendali sedimen/lahar 

yang direhabilitasi 

buah 180,00 21,00 2,00 11,00 11,00 3,00 
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Uraian Satuan 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Sarana dan prasarana 

pengaman pantai yang 

dibangun 

km 279,00 66,88 49,50 20,42 22,00 22,00 

Sarana dan prasarana 

pengaman pantai yang 

direhabilitasi 

km 279,00 1,00 0,20 0,20 0,11 20,00 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019 

*) Sasaran RKP 2019 

 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) kurangnya penataan kawasan menyebabkan 

daerah sempadan sungai dan badan sungai dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas 

dan sebagai 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. 

Sedangkan 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 didaerah pantai yang mengakibatkan rusaknya 

garis pantai; (2) penggalian dan 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. 

 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 
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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, pengendalian dan penegakan 

hukum bagi para pelaku pengambil ari tanah berlebihan, pengelolaan sampah dan 

sanitasi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan 

dan tanggap darurat terhadap bencana banjir.  

Untuk dapat mengurangi resiko banjir, diperlukan sistem monitoring hidrologi 

terpadu yang dapat memberikan informasi awal bagi masyarakat terhadap ancaman 

banjir. Strategi yang diterapkan melalui instalasi flood forecasting warning system 

(FFWS), khususnya di daerah-daerah yang memiliki resiko 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 eksisting baik melalui rehabilitasi maupun peningkatan kapasitas 

pengamanannya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kerangka 

perencanaan yang utuh, terpadu, dan berkesinambungan. Master Plan penanganan 

terpadu pantai utara Jakarta (NCICD) sebagai contoh penanganan yang berisifat utuh 

ini, akan dipercepat penyelesaiannya. 

 

8.6 Komunikasi dan Informatika 

 Infrastruktur Komunikasi dan Informatika 

8.6.1.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sepanjang satu 

tahun terakhir berpedoman pada kerangka arah pembangunan secara nasional dan 

tujuan pencapaian Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) yang mencakup pembangunan 

infrastruktur beserta 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 

(Mobile Broadband), uji coba Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah dan 

penyelesaian Paket Timur, dan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah 

perbatasan dan daerah 3T; (2) penyediaan informasi yang bermanfaat dan 

mencerdaskan bangsa, serta (3) dukungan untuk pertumbuhan e-commerce nasional 

melalui Gerakan 1000 Start-up Digital dan delapan juta UMKM Go Digital.  
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Pembangunan TIK, perlu didukung upaya untuk menyediakan informasi yang 

bermanfaat dan mencerdaskan bangsa. Konten negatif menjadi ancaman riil 

masyarakat Indonesia sehingga pemerintah menjadikan Literasi Digital sebagai 

program prioritas. Program Literasi Digital bertujuan untuk memberikan edukasi 

mengenai konten positif dan penanggulangan konten negatif di internet melalui 

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) #Siberkreasi. Di samping 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 2019, proyek Palapa Ring Paket Barat telah 

menghubungkan lima ibukota kabupaten/kota dan Paket Tengah telah 

menghubungkan 17 kabupaten/kota. Sedangkan untuk Paket Timur yang akan 

menghubungkan 35 ibukota kabupaten/kota kemajuan proyek telah mencapai 98,50 

persen. Sedangkan untuk layanan 4G layanan telekomunikasi bergerak seluler 4G 

hingga Desember 2018 telah hadir di 466 kabupaten/kota (90,66 persen dari total 514 

kabupaten/kota seluruh Indonesia), 5.954 kecamatan (82,98 persen dari total 7.175 

kecamatan seluruh Indonesia), dan 68.537 desa/kelurahan (82,36 persen dari total 

83.218 desa/kelurahan seluruh Indonesia). 

Gambar 8.2 

Capaian Pembangunan Proyek Infrastruktur pada Proyek KPBU 

Tahun 2015 – 2019 

 
Sumber: Kemkominfo, 2019 

Catatan: *) Realisasi sampai dengan akhir Juni 2019 (Angka Sementara)  

Tabel 8.6 

Capaian Penanganan Konten Negatif 

Tahun 2015 – 2019  

Kategori 2015 2016 2017 2018 2019* 

Pornografi 753.497 768.235 776.882 898.108 960.660 

SARA 21 87 183 186 187 

Penipuan/Dagang ilegal 452 946 2.868 5.889 7.399 

Perjudian 5 5 7.443 78.698 114.416 

Radikalisme 1.164 3.796 202 497 497 

Narkoba/Konten negative 

rekomendasi sektor 

37 88 89 519 845 

400 425 445 455 455
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Kategori 2015 2016 2017 2018 2019* 

Kekerasan Anak 3 3 6 8 10 

Keamanan Internet 1 4 15 35 38 

HKI 48 175 361 803 859 

Lainnya - - - - - 

Normalisasi 248 302 387 430 588 

Jumlah Konten  755.228 773.339 788.049 984.743 1.084.911 

  Catatan: *) Realisasi sampai dengan akhir Juni 2019 (Angka Sementara) 

 

Salah satu upaya pemerintah untuk memastikan kemajuan infrastruktur TIK dapat 

membawa manfaat baik kepada masyarakat adalah dengan menekan potensi 

dampak negatif kepada masyarakat, antara lain berupa penapisan konten negatif 

secara berkala (Tabel 8.6). Jenis konten yang menjadi sasaran penapisan antara lain 

pornografi, SARA, radikalisme dan lainnya. Selain itu, terdapat beberapa situs internet 

yang dinormalisasi kembali supaya kembali dapat diakses oleh masyarakat. Berikut 

daftar penapisan konten negatif yang telah dilakukan hingga Juni 2019. 

Tabel 8.7 

Daftar Positif/Sistem Whitelist Nusantara 

Tahun 2015 – 2019  

Kategori 2015 2016 2017 2018 2019* 

.co.id 67.635 97.107 67.635 107.464 110.437 

.web.id 23.769 23.769 19.794 25.262 31.554 

.sch.id 15.005 19.309 17.890 20.544 21.436 

.or.id 6.632 9.573 9.346 9.258 9.333 

.go.id 3.589 3.794 3.823 4.029 4.101 

.ac.id 3.664 4.072 4.359 4.693 4.837 

.net.id 397 410 417 451 488 

.mil.id 288 308 318 345 353 

.biz.id 1.043 1.621 1.839 2.067 2.019 

.my.id 2.614 9.648 5.289 6.096 6.643 

.desa.id 2.927 2.693 4.556 7.443 8.328 

.id 20.910 74.515 80.687 93.537 118.244 

.ponpes.id 57 239 237 278 317 

TOTAL 148.530 247.058 216.190 281.467 318.090 

Catatan: *) Realisasi sampai dengan akhir Juni 2019 (Angka Sementara) 

8.6.1.2 Permasalahan dan Kendala 

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur TIK terdapat kendala yang terjadi 

antara lain: (1) penyelesaian Proyek Palapa Ring Paket Timur yang ditargetkan selesai 

pada September 2019 memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

agar dalam pelaksanaannya tetap memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, 
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di samping kendala berupa kondisi geografis penggelaran Palapa Ring kedua baik 

pada segmen laut maupun segmen darat; (2) penyediaan konten bermanfaat masih 

terkendala adanya kesenjangan antara pembangunan TIK dengan kesiapan SDM dan 

meningkatnya konten negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, radikalisme. Hal 

lainnya seperti rendahnya kesadaran dan koordinasi lintas K/L untuk 

pengarusutamaan literasi digital; dan (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.  

8.6.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi  

Dalam menghadapi kendala-kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian target, 

berbagai strategi dilakukan antara lain: (1) melakukan koordinasi dan komunikasi 

intensif antarkementerian/lembaga agar diperoleh percepatan dukungan dan 

percepatan dalam penerbitan perizinan yang diperlukan; (2) mengembangkan Hub 

Literasi Digital di 100 kota di Indonesia yang menyediakan workshop-workshop 

intensif gratis untuk publik dan penyelesaian draft kurikulum Literasi Digital untuk 

dimasukkan dalam pendidikan formal mulai dari SD sampai universitas, maupun 

sekolah-sekolah kedinasan; dan (3) mendorong kerja sama lintas 

Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. 

Terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi, dilakukan pola kerja sama 

antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah dan pihak 

swasta. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia subsidi biaya, 

Pemerintah Daerah meminjamkan lahan, dan operator melaksanakan pembangunan 

dan pengelolaan menara telekomunikasi. 

 Informasi Geospasial 

8.6.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama bidang informasi geospasial meliputi: (1) penyediaan peta dasar skala 

1:5.000 sebesar 2,10 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia, (2) pembangunan 

Indonesia Continuously Operating Reference Station (INACORS) sebanyak 187 stasiun, 

(3) pembangunan pilar tanda batas negara 667 pilar, (4) pemetaan batas administrasi 

desa kartometrik sebanyak 79.215 desa, (5) pembangunan dan pembinaan Pusat 

Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) sebanyak 21 PPIIG, serta (6) 

Data batimetri pada wilayah prioritas sepanjang 231.486 LineKm. 

Ketersediaan peta dasar skala 1:5.000 merupakan prasyarat utama penyusunan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan acuan perijinan. Namun 

demikian, ketersediaan peta dasar skala besar skala 1:5.000 baru mencapai 2,10 

persen. Oleh karena itu, percepatan penyediaan peta dasar skala 1:5.000 perlu 

dilakukan.  

8.6.2.2 Permasalahan dan Kendala  

Beberapa permasalahan dalam bidang Informasi Geospasial adalah sebagai berikut: 

(1) belum mencukupinya data dan informasi geospasial dasar dan tematik skala besar, 

(2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dan keterbatasan SDM bidang 
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informasi geospasial di tingkat pusat dan daerah, dan (3) belum memadainya fungsi 

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagai instrumen berbagai pakai data 

dan informasi geospasial. 

8.6.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi  

Arah kebijakan dan strategi bidang informasi geospasial antara lain: (1) mempercepat 

penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan RDTR, (2) mengembangkan 

PPIIG sebagai perpanjangan tangan BIG di daerah, (3) melakukan optimalisasi dalam 

distribusi, penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial melalui pembinaan 

simpul jaringan baik pusat maupun daerah, serta (4) meningkatkan tata kelola JIGN 

dalam mendukung Satu Data Indonesia. 

 Data dan Statistik 

8.6.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam rangka mendukung RPJMN 2015-2019 dan pencapaian PN sesuai visi dan misi 

Presiden dan Wakil Presiden, diperlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. 

Data dan informasi statistik digunakan sebagai rujukan dalam menyusun 

perencanaan, evaluasi, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data dan informasi statistik juga 

dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program 

pembangunan pemerintah pada tingkat nasional sampai wilayah pemerintahan 

terkecil guna pengembangan potensi dalam menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan. Dengan data yang berkualitas (akurat, relevan, tepat waktu, mudah 

diakses, koheren, dan mudah di interpretasi), pemerintah dapat membuat kebijakan 

dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan atau 

berdasarkan perkembangan fakta terkini (evidence-based policy).  

Upaya yang telah dilakukan untuk menghasilkan beragam data dan indikator sosial-

ekonomi sampai dengan Mei 2019 meliputi kegiatan statistik rutin, kegiatan statistik 

periodik, kegiatan statistik ad-hoc (penugasan), dan dukungan terhadap PN pada 

RKP, serta penyediaan data terkait indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB/SDGs) yang mencakup empat hal berikut. 

Pertama, penyediaan data survei rutin: (1) Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 

(SPTK); (2) Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK); (3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); 

(4) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); (5) Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas, termasuk penyediaan data terkait stunting); (6) survei industri besar/sedang; 

(7) survei-survei harga; (8) kompilasi data ekspor dan impor; (9) survei bidang 

pariwisata; dan (10) data lainnya yang hasilnya digunakan untuk menghitung PDB dan 

PDRB; (11) survei di bidang perikanan, peternakan dan kehutanan; (12) survei di 

bidang tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan; serta (13) statistik neraca 

produksi dan neraca pengeluaran. 

 

Kedua, penyediaan statistik periodik yaitu: (1) Sensus Ekonomi 2016; (2) Pendataan 

Potensi Desa (Podes); (3) Survei Biaya Hidup; (4) Survei Konversi Gabah ke Beras 

(SKGB); (5) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS); (6) Survei Pertanian Antar Sensus 

(SUTAS); (7) Nilai Tukar Petani (NTP); dan (8) Survei Ongkos Usaha Tani (SOUT). 
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Ketiga, penyediaan data sesuai penugasan (ad-hoc) yaitu: (1) Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI); (2) Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT 2015). 
 

Keempat, dukungan data dan informasi statistik dalam rangka untuk mendukung PN, 

yaitu: (1) Passenger Exit Survey; (2) Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional 

(TSA); (3) Pendataan Wisatawan Nusantara (4) Pengembangan Data Statistik e-

Commerce; (5) Penyusunan Disagregasi Data PMTB Berdasarkan Institusi dan Sektor; 

(6) Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (PODES Mini); (7) Penyusunan 

Inter Regional Input Output (IRIO); (8) Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan); 

dan (9) Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode 

Kerangka Sampel Area (KSA). 

8.6.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Dalam  menyediakan  data  dan  informasi statistik yang  berkualitas, permasalahan  

yang dihadapi antara lain: (1) masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat 

terhadap pentingnya data dan informasi statistik yang tercermin dari tingkat respon 

(response rate) yang belum memuaskan, (2)  belum  maksimalnya  hubungan  dengan  

pengguna data (user) mengakibatkan data yang dihasilkan belum termanfaatkan 

dengan baik,  (3) meningkatnya  permintaan  terhadap  ragam data  dan keterbatasan 

SDM serta kondisi daerah yang sulit dijangkau, menyebabkan proses pengumpulan 

data terlambat dan waktu rilis data menjadi kurang tepat, serta (4) meningkatnya 

kebutuhan data sektoral untuk kementerian dan lembaga telah mendorong 

meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad-hoc. 

8.6.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan 

informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi 

statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, 

tepat waktu (timeliness), mudah diakses (accessibility), konsisten (koheren), mudah di 

interpretasi (interpretability) untuk mendukung perencanaan dan perumusan 

kebijakan yang lebih berbasis fakta (evidence-based policy). 

Untuk itu, strategi pengembangan data dan informasi statistik yang perlu 

ditindaklanjuti antara  lain:  (1)  meningkatkan  manajemen sensus dan survei  untuk  

memperbaiki response rate dan keengganan responden (respondent burden) dengan 

metode pengumpulan data berbasis teknologi dan pemanfaatan big data serta data 

registrasi, (2) meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses serta perbaikan layanan 

terhadap data dan informasi statistik, (3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

diseminasi data dan informasi statistik serta penerapkan penjaminan kualitas data 

(quality assurance framework), (4) menambah ragam data statistik dengan 

mengembangkan metodologi survei berbasis sampel berukuran kecil (small size 

sample), (5) melakukan rekayasa ulang proses bisnis (business process reenginering), 

dan (6) pengembangan data terpadu sebagai implementasi dari Satu Data Indonesia 

dan terciptanya Sistem Statistik Nasional (SSN). 
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Pada RPJMN 2015-2019, Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan 
keamanan merupakan kondisi-perlu untuk mencapai sasaran pembangunan nasional 
di bidang lainnya. Kondisi-perlu 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 

Dalam RPJMN 2015-2019 sasaran pokok bidang pembangunan politik adalah Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75, dan tingkat partisipasi pemilihan umum 
sebesar 77,50 persen. Angka IDI tahun 2018 sebesar 72,39, meningkat sebanyak 0,28 
poin dibandingkan IDI 2017 yang sebesar 72,11. Dari tiga aspek pengukuran IDI, 
hanya aspek Lembaga Demokrasi yg mengalami peningkatan (dari 72,49 menjadi 
75,25). Sedangkan dua aspek lainnya (aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak-hak 
Politik) mengalami penurunan. Aspek Kebebasan Sipil menurun sebesar 0,29 poin 
(dari 78,75 menjadi 78,46) dan aspek Hak-hak Politik menurun sebesar 0,84 poin (dari 
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66,63 menjadi 65,79). Angka IDI tersebut menunjukkan bahwa kinerja demokrasi 
Indonesia secara umum berada pada tingkat menengah dengan tren membaik. 
Pemerintah terus memperkuat Kelompok Kerja (Pokja) IDI dengan komitmen dan 
sinergi bersama lintas pemangku kepentingan, meningkatkan pendidikan politik, dan 
memperkuat lembaga-lembaga demokrasi untuk mendorong percepatan capaian IDI 
agar target pembangunan demokrasi dalam RPJMN 2015-2019 tercapai. 

Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 menunjukkan capaian 
yang progresif dalam tingkat partisipasi pemilih. Dalam pemilihan yang digelar 
serentak, tingkat partisipasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 81,97 persen, 
dan Pemilihan Legislatif dengan tingkat partisipasi 81,69 persen. Capaian ini telah 
melampaui target partisipasi pemilih dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 77,50 persen. 
Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan dari seluruh pihak melalui rangkaian 
program pendidikan pemilih yang menjadi Prioritas Nasional selama masa tahapan 
pemilu berlangsung.  

Rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan kondusif, lancar, dan hampir tidak 
terjadi peristiwa konflik sosial besar berskala nasional. Sekretariat Tim Terpadu 
Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) mencatat bahwa jumlah peristiwa konflik 
sosial terus menurun selama tiga tahun terakhir, dan selama tahun 2018 terjadi 47 
peristiwa konflik sosial.  Menurunnya peristiwa konflik sosial tersebut merupakan hasil 
dari tingginya komitmen dan kolaborasi semua unsur-unsur terkait dalam rangka 
memenuhi amanat UU No. 7/2010 tentang Penanganan Konflik Sosial. Hal ini 
ditunjukkan oleh fakta bahwa hingga Mei 2019 telah berhasil terbentuk Timdu PKS di 
34 provinsi dan 456 kab/kota.  

Pemerintah juga berhasil meningkatkan keikutsertaan Kementerian/Lembaga pada 
Program Sinergisitas Penanggulangan Terorisme. Hingga Juni 2019, terdapat 36 K/L 
yang ikut terlibat dalam program tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah telah ikut 
berperan dalam proses reintegrasi mantan narapidana terorisme ke masyarakat 
dengan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan. Sampai dengan akhir Juni 
2019, terdapat 8 (delapan) mantan narapidana terorisme yang terlibat dalam program 
deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Pelibatan mantan narapidana terorisme dalam 
kegiatan tersebut membuat mantan narapidana terorisme merasa diakui dan diterima 
oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak merasakan kekhawatiran atau ketakutan 
untuk dapat hidup berdampingan dengan mantan narapidana terorisme karena 
masyarakat dapat melihat dan mendengar secara langsung pengalaman serta 
kesaksian pelaku teror.  

Pelibatan generasi muda juga dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan 
kontra radikalisasi dan kontra propaganda dalam upaya pencegahan terorisme. 
Kegiatan tersebut dilakukan melalui Pelibatan Netizen Muda dalam Upaya Kontra 
Radikalisasi melalui sejumlah proyek, dengan capaian hingga Juni 2019: (1) 
Pembentukan Duta Damai Dunia Maya yang melibatkan 780 orang dari 65 kelompok 
Duta Damai Indonesia dan 50 orang dari 8 negara Asia Tenggara; (2) 
Penyelenggaraan 1.337 workshop Pembuatan Video Pendek Pencegahan Terorisme 
dengan jumlah video yang masuk sebanyak 205 video; dan (3) Pelaksanaan Upaya 
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Kontra Propaganda melalui Pusat Media Damai (PMD) oleh 128 media online dan 
media sosial. 

Terkait pembangunan Bidang Komunikasi, beberapa capaiannya antara lain : (1) 
Terlaksananya Forum Merdeka Barat (FMB) yang merupakan forum resmi pemerintah 
untuk menyampaikan informasi strategis, kebijakan lintas sektoral, dan klarifikasi isu 
yang berkembang di masyarakat; (2) Terbentuknya 695 Satuan Tugas Media Sosial 
(Satgas Medsos) di 271 K/L/D; (3) Tersedianya 22 Tenaga Humas Pemerintah (THP) di 
beberapa Kementerian dan Lembaga; (4) Terlayaninya 325 Kecamatan oleh 187 orang 
Petugas Informasi Publik; (5) Terselesaikannya sengketa informasi publik sebanyak 
76,67 persen sesuai amanat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
(6) Terlaksananya keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Pemerintah 
sebanyak 80 persen.   

Kesenjangan antara perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikas (TIK) 
dengan kesiapan SDM membuat dunia digital Indonesia rentan terhadap konten-
konten negatif seperti : hoaks, perundungan siber, ujaran kebencian, kejahatan siber, 
radikalisme digital, dan pornografi yang menjadi ancaman riil masyarakat Indonesia 
saat ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan literasi digital agar masyarakat mampu 
mengatasi hal tersebut. Literasi digital juga akan menjadikan masyarakat mampu 
menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan 
konten/informasi dengan kemampuan kognitif, etika, sosial emosional, dan aspek 
teknis teknologi digital yang baik dan benar.  

Program literasi digital telah dilakukan untuk pengembangan SDM dalam tiga hal 
utama, yaitu: 1) membangun kecakapan anti konten negatif, 2) meningkatkan 
kecakapan terkait konten positif, seperti bijak bermedia-sosial, pengembangan 
ekonomi digital termasuk startup, e-commerce, wirausaha digital, internet untuk 
pendidikan; 3) meningkatkan kecakapan transformasi digital seperti coding, big data 
analytics, keamanan siber, privasi, regulasi, kecerdasan buatan, dan advanced robotics. 

Selain itu, pada tahun 2019 juga dilanjutkan program Digital Talent Scholarships (DTS) 
untuk mempersiapkan talenta digital yang menguasai Cybersecurity, Cloud 
Computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, dan Digital Business bagi 
ASN/PNS/TNI/POLRI, lulusan D3/S1, lulusan SMK bidang TIK, dan pelaku industri. 
Tahun 2018 telah dilatih sebanyak 964 orang dan sebagian telah bekerja di berbagai 
sektor, terutama industri. Tahun 2019 ditargetkan 20.000 peserta, dan hingga Juni 
2019 telah mendaftar sebanyak lebih dari 40.000 orang. 

Beberapa capaian pada politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional 
(KPI), yakni: Pertama, tercapainya kesepakatan Pemimpin Negara ASEAN atas 
prakarsa Indonesia, diantaranya adalah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific pada 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN dan pengiriman tim Premilinary Needs 
Asssesment (PNA) dari ASEAN Humanitarian Assistance Centre (AHA Centre) dalam 
upaya repartriasi pengungsi di Rakhine State, Myanmar. Selain itu, selesainya 
pembangunan gedung baru Sekretariat ASEAN yang akan memfasilitasi sebagian 
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besar pertemuan ASEAN akan berdampak positif terhadap perekonomian serta 
menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.  Kedua, presidensi Indonesia pada Dewan 
Keamanan (DK) PBB telah meningkatkan peran dan kontribusi nyata Indonesia bagi 
perdamaian dunia. Capaian tersebut antara lain adalah: (1) berhasil  memprakarsai 
Press Statement DK PBB mengenai berbagai aksi teror di Afghanistan, Filipina, Iran, 
India, dan Selandia Baru; (2) Indonesia bersama Jerman menjadi co-penholders 
(negara penjuru) untuk isu Afghanistan; dan (3) memimpin pembahasan Resolusi DK 
PBB mengenai perpanjangan mandat Misi PBB di Afghanistan (UNAMA). Selanjutnya, 
Indonesia turut mendorong bina damai di berbagai wilayah konflik melalui adopsi 
resolusi mengenai United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA)  di Abyei 
Sudan Selatan, United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  di Irak, dan African 
Union Mission in Somalia (AMISOM)  di Somalia. Indonesia terus mendorong 
komitmen dunia internasional untuk meningkatkan pendanaan United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine (UNRWA)  bagi pengungsi Palestina, dengan 
menggandakan kontribusi rutinnya dari USD100.000 menjadi USD200.000 per tahun 
sejak 2018. Indonesia juga telah memberikan berbagai pelatihan peningkatan 
kapasitas bagi warga Palestina dan menandatangani perjanjian pemberian bantuan 
kemanusiaan sebesar USD1 juta bagi pengungsi Palestina. Indonesia secara terus 
menerus berpartisipasi aktif dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) dunia, 
dengan kontribusi sebanyak 3.545 personel (peringkat 7 dari 124 negara-negara).  

Ketiga, capaian Indonesia dalam diplomasi perbatasan antara lain: pengesahan UU 
No.4/2017 tentang Ratifikasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Filipina, 
pengesahan UU No.1/2017 tentang Ratifikasi Garis Batas Laut segmen Timur Selat 
Singapura, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Survei dan 
Demarkasi Batas Darat RI-Malaysia No.20 pada tanggal 7 Juni 2017, serta perapatan 
pilar batas (densifikasi) RI-Papua Nugini (PNG) dengan menambahkan 45 pilar di 
sepanjang perbatasan sejak tahun 2015 hingga 2018. Keempat, capaian dalam 
peningkatan penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri sejak 2015 hingga Juni 2019 
antara lain adalah telah terselesaikannya 75.265 kasus WNI, termasuk pembebasan 
278 WNI dari ancaman hukuman mati dan pengembalian hak pekerja migran yang 
bernilai lebih dari Rp574 miliar. Upaya peningkatan perlindungan bagi WNI/BHI di 
Luar Negeri telah diperkuat dengan berbagai aplikasi antara lain Safe Travel, Smart 
Embassy, Welcoming SMS Blast, serta Portal e-Perlindungan. Kelima, dalam diplomasi 
ekonomi untuk mendukung perluasan pasar dan ekspansi investasi, telah 
diselenggarakan kegiatan Indonesia-Afrika Forum (IAF) dengan sukses. Melalui forum 
IAF 2018, tercatat transaksi sebesar USD586,56 juta dan business announcement 
sebesar USD1,3 miliar. Sebagai kesinambungan kegiatan IAF, akan dilaksanakan 
kegiatan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) yang mendorong pelibatan 
BUMN dan perusahaan Indonesia dalam kerja sama ekonomi sektor infrastruktur di 
Afrika. Capaian dalam KPI adalah: (1) terselenggaranya 192 kegiatan Kerja sama 
Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam kurun waktu 2014-2017 dengan total 
pendanaan Rp324 miliar; (2) terlaksananya program KSST untuk mendukung 
peningkatan perdagangan dan investasi seperti kerja sama dengan Kirgistan pada 
bidang peternakan berupa pembangunan inseminasi buatan; dan (3) perluasan 
pemanfaatan KSST untuk menangani isu-isu lingkungan seperti kerja sama 
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pembangunan dalam penanganan sampah laut (marine debries) bagi negara-negara 
di kawasan Samudra Pasifik. 

9.1.2 Permasalahan dan Kendala  

Permasalahan yang menonjol dalam mencapai sasaran IDI adalah lembaga-lembaga 
demokrasi yang masih belum mampu melaksanakan fungsi-fungsi asasinya secara 
optimal. Lembaga-lembaga demokrasi perlu untuk mengoptimalkan fungsinya, 
termasuk kemampuan parpol untuk menjalankan fungsi pendidikan politik, serta 
mempersiapkan kepemimpinan nasional. Di samping itu, masyarakat juga masih 
memiliki keterbatasan pemahaman tentang  kebebasan sipil sebagai nilai utama 
dalam berdemokrasi. 

Hal lain yang masih terkait dengan permasalahan di atas adalah ekses dari 
pelaksanaan Pemilu 2019 dalam bentuk penguatan politik identitas dan polarisasi 
horizontal yang berlebihan. Dengan berakhirnya Pemilu diharapkan persatuan 
bangsa dapat kembali erat. Selain Pemilu, narasi Pancasila masih memudar di ruang-
ruang kehidupan publik pasca 20 tahun Reformasi.  

Permasalahan yang dihadapi dalam proses reintegrasi mantan narapidana terorisme 
adalah adanya kerentanan secara sosial, seperti stigma negatif masyarakat, 
dukungan/hubungan keluarga, kondisi rumah tangga, akses terhadap hak warga 
negara, dan jejaring serta modal sosial yang minim. Selain itu, mantan narapidana 
terorisme juga perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan usai menyelesaikan 
masa hukuman, sehingga beberapa di antara mereka cenderung tidak memiliki 
sumber penghidupan.  

Dalam keikutsertaan K/L pada Program Sinergisitas Penanggulangan Terorisme, 
masih terdapat sifat ego sektoral masing-masing K/L dalam melakukan program 
pemberantasan terorisme di Indonesia.  

Minimnya pengetahuan pada akses permodalan dan tidak adanya mentor pada 
pendampingan, menjadi kendala bagi mantan narapidana terorisme dalam merintis 
usaha. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara perencanaan dengan realita di 
lapangan. Pembinaan wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan juga kurang 
maksimal bagi mantan narapidana terorisme. Penggunaan internet dalam upaya 
pencegahan terorisme bagi generasi muda juga memiliki permasalahan. Kelompok 
jaringan terorisme banyak yang memanfaatkan dunia maya, khususnya media sosial, 
dalam upaya propaganda, indoktrinasi, dan rekrutmen masyarakat untuk menjadi 
kelompok teroris. Pemanfaatan internet tersebut memang menjadikan anak muda 
sebagai target utama penyebaran propaganda terorisme. Selain itu, masih belum ada 
koordinasi yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam penanganan terorisme 
di dunia maya. 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait program literasi digital adalah : (1) 
belum optimalnya keterlibatan para pemangku kepentingan terkait isu literasi digital 
terutama dalam mensinkronkan dan mensinergikan sektor-sektor yang 
bersangkutan; (2) peran relawan TIK yang masih perlu ditingkatkan agar program 
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dapat diimplementasikan secara lebih masif; (3) belum optimalnya peran social media 
influencers pada program/kegiatan. 

Dalam program Digital Talent Scholarship, permasalahan dan kendala yang dialami 
antara lain: (1) belum terkoordinasinya peran pemangku kepentingan dalam 
pelaksanaan program/kegiatan; (2) kurangnya komitmen para peserta dalam 
mengikuti pelatihan; dan (3) kesulitan menstandardisasi modul ajar karena 
beragamnya latar belakang peserta dengan kemampuan dasar yang berbeda. 

Permasalahan yang dihadapi dalam politik luar negeri dan KPI, meliputi: (1) belum 
terpadunya sentralitas ASEAN dalam menghadapi potensi gangguan stabilitas dan 
keamanan kawasan; (2) adanya perbedaan kepentingan dan political will antarnegara 
dalam kesepakatan perdamaian; (3) perubahan prioritas, geopolitik, dan pergantian 
pemerintahan di negara mitra yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan 
perundingan perbatasan; (4) belum terintegrasinya data WNI/BHI secara menyeluruh 
serta kompleksitas kasus yang ditangani; (5) belum terpadunya kebijakan dan 
koordinasi diplomasi ekonomi serta mekanisme koordinasi penyelenggaraan 
investasi di luar negeri; (6) pelaksanaan KPI untuk mendorong pencapaian 
result/outcome belum berkelanjutan; dan (7) rendahnya efektivitas KPI dalam 
mendukung perdagangan dan investasi. 

9.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh selama tahun 2019 adalah: (1) 
meningkatkan kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil 
dalam meningkatkan kualitas demokrasi; (2) memperkuat sistem dan kelembagaan 
partai politik melalui bantuan keuangan kepada partai politik melalui APBN atau 
APBD; (3) meningkatkan jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan 
kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik; 
(4) membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik, melalui strategi : a) 
pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi; b) pembentukan dan 
penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik 
dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi yang berkualitas; c) 
penyediaan konten informasi pubik berkualitas terutama di daerah terdepan, terluar, 
tertinggal, dan rawan konflik; d) penguatan media centre, media komunitas dan media 
publik lainnya, serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media penyebar 
informasi publik; e) penguatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika; f) 
penguatan Government Public Relations (GPR) untuk membangun komunikasi 
interaktif; serta g) penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Provinsi serta Dewan 
Pers; (5) mendorong masyarakat untuk mengakses informasi publik dan 
memanfaatkannya, melalui penguatan media literasi masyarakat, dan diseminasi 
informasi publik melalui berbagai media; (6) meningkatkan kualitas penyiaran publik, 
dengan strategi : penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
dalam menjaga keragaman dan kualitas konten Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan 
Lembaga Penyiaran Swasta (LPS); dan (7) menguatkan iklim kondusif bagi 
berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan 
meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 
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Arah kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri dan KPI adalah: (1) 
meningkatkan peran serta kepemimpinan Indonesia dalam menjaga sentralitas 
ASEAN; (2) memperkuat diplomasi politik dan keamanan Indonesia untuk 
mendukung perdamaian dunia melalui peningkatan pengiriman pasukan MPP dan 
optimalisasi keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB; (3) 
memperkuat diplomasi maritim khususnya percepatan penyelesaian perundingan 
perbatasan Indonesia dengan negara tetangga; (4) meningkatkan kualitas 
perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui penguatan sistem kelembagaan, 
diplomasi, dan penyelesaian kasus; (5) memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia 
melalui kemitraan ekonomi komprehensif dan promosi luar negeri terintegrasi untuk 
mendukung peningkatan perdagangan, pariwisata, dan investasi; (6) optimalisasi 
pelaksanaan KPI melalui pemanfaatan KSST oleh Aktor Non-Pemerintah untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi; dan (7) mempercepat pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang KPI melalui implementasi kemitraan multi-
pihak. 

 

9.2 Kepastian dan Penegakan Hukum 

9.2.1 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam rangka mencapai sasaran akhir RPJMN 2015-2019, Pemerintah terus 
meningkatkan upaya perbaikan dalam pembangunan hukum. Intervensi pemerintah 
dapat diukur 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 2015-2019 

Capaian 
2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019 

IPH *) 0,31 0,48 0,57 0,60 0,61 NA 

IPH Tipikor*) 84,62 81,72 74,11 85,33 79,59 NA 

IPAK **) 3,61 3,59 NA 3,71 3,66 NA 

Sumber: *Bappenas, **BPS 
Catatan: 

- IPH, skala 0 s/d 1 semakin baik 

- IPH Tipikor, skala 0% s/d 100% semakin tinggi pemberantasan korupsi semakin baik. 

- Untuk pengukuran IPAK, skala 0 s/d 5 semakin tinggi semakin anti korupsi. Tidak ada angka IPAK 
di tahun 2016 karena BPS tidak melakukan survei dimaksud. 

- Data di tahun 2019 belum tersedia, karena penghitungan menggunakan data Januari hingga 
Desember tahun berjalan. 

Peningkatan skor Indeks Pembangunan Hukum didasarkan pada capaian baik pada 
beberapa variabel, seperti : Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), pelaksanaan 
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Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bantuan hukum, dan peningkatan layanan 
hukum di pengadilan.  

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) 
sebagai upaya pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana 
mengalami perkembangan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui identifikasi seluruh 
dokumen penanganan perkara pidana umum oleh masing-masing instansi penegak 
hukum. Proses digitalisasi dokumen untuk kepentingan pertukaran data akan 
dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan dalam penanganan perkara tindak 
pidana dalam bentuk dashboard. 

Keberhasilan implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dapat dilihat dari 
peningkatan putusan diversi di pengadilan. Dari total perkara anak yang masuk ke 
pengadilan pada tahun 2017 sebesar 6388 perkara, sebanyak 214 perkara berhasil 
didiversi. Jumlah putusan diversi meningkat pada tahun 2018 menjadi 273 putusan, 
dari total 6018 perkara pidana anak.  

Pemerintah terus meningkatkan akses pelayanan keadilan bagi masyarakat miskin. 
Pelaksanaan program bantuan baik litigasi maupun non litigasi meningkat dari tahun 
2017 sebanyak 1.851 orang dan 405 kegiatan. Jumlah ini meningkat di tahun 2018 
menjadi 5.238 orang dan 628 kegiatan. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang 
memberikan pelayanan bantuan hukum meningkat dari 405 menjadi 524. 

Pelayanan hukum di pengadilan terus ditingkatkan, salah satunya melalui 
pengembangan sistem e-court (e-filling, e-summon, dan e-payment). Sistem ini 
bertujuan untuk memudahkan penyelesaian perkara berbasis elektronik. Inovasi 
lainnya adalah penyelesaian perkara perdata sederhana (small claim court) yang 
meningkat dari 2.135 perkara di tahun 2017 menjadi 6.469 perkara di tahun 2018. Hal 
ini menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakomodir kebutuhan masyarakat atas 
penyelesaian sengketa yang cepat, berkepastian hukum, dan mendukung kebutuhan 
bisnis di Indonesia. 

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, telah dilakukan penyelamatan 
keuangan negara. Terkait dengan hal ini, Kejaksaan melakukan penyelamatan dan 
pengembalian keuangan serta kekayaan negara melalui asset recovery. Sejak tahun 
2018 hingga Juni 2019, Kejaksaan melakukan penyelamatan sebesar Rp1,59 Triliun, 
SGD23,04 dan US$44.899,05 dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah 
menyelamatkan Rp890,94 miliar. 

Upaya pencegahan korupsi telah disinergikan melalui pelaksanaan Strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 
54/2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi. Fokus Stranas PK meliputi perbaikan 
di sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan 
reformasi birokrasi yang dituangkan melalui rencana aksi pencegahan korupsi (Aksi 
PK). 

Komitmen pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia 
(HAM) yang berat, dapat dilihat dari telah selesainya penyelidikan terhadap tiga kasus 
pada tahun 2018, yaitu: (1) kasus Aceh; (2) kasus pembunuhan dukun santet 1998-
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1999 di Banyuwangi; serta (3) kasus Wasior dan Wamena. Sebagai tindak lanjut 
pemenuhan hak-hak korban, telah dilakukan identifikasi pada kasus: (1) kerusuhan 
Mei 1998, (2) Trisakti, (3) Semanggi I dan II, (4) penghilangan orang secara paksa, (5) 
Talangsari, (6) penembakan misterius, dan (7) tragedi 1965-1966.  Sejak 2018 hingga 
Juni 2019 telah dikeluarkan 227 surat keterangan korban pelanggaran HAM yang 
berat, sebagai wujud pengakuan keberadaan korban dan akses bagi korban untuk 
bantuan psikososial, medis dan mendapatkan fasilitas pelayanan dasar bagi 
korban/keluarga pelanggaran HAM. 

9.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Untuk mencapai kepastian dan penegakan hukum yang berkualitas, diperlukan upaya 
penataan regulasi. Dalam praktik, tidak spesifiknya penentuan materi muatan turut 
berdampak pada lahirnya pelbagai produk peraturan perundang-undangan yang 
saling tumpang tindih, disharmoni dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar 
mendukung proses pembangunan. Kebutuhan sinkronisasi penyusunan perencanaan 
pembangunan dengan perencanaan legislasi tidak hanya pada tingkat pusat, namun 
juga diperlukan dalam perencanaan pembangunan dan peraturan di tingkat daerah, 
termasuk sinkronisasi perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat daerah 
dengan pusat. 

Potensi tumpang tindih regulasi terjadi apabila tidak ada optimalisasi penataan dan 
pendekatan baru dalam perumusan kebijakan dan regulasi. Pendekatan baru tersebut 
perlu memperhatikan aspek kebijakan yang strategis dan kebutuhan pembangunan 
dengan internalisasi metode analisis dampak biaya dan manfaat, partisipasi publik 
antarpelaku pembangunan, serta pemanfaatan teknologi informasi (artificial 
intelegence). Hal tersebut penting diperlukan agar kualitas regulasi menjadi semakin 
meningkat dan tidak hanya mengejar kuantitas semata, sebagaimana upaya 
pemangkasan (simplifikasi regulasi) yang terus diupayakan melalui paket kebijakan 
ekonomi, penyederhanaan pelayanan terpadu satu pintu, kemudahan berusaha (ease 
of doing business), dan upaya evaluasi peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, koordinasi dan kolaborasi 
antarinstansi penegak hukum belum optimal, termasuk upaya penyelamatan aset. 
Integritas aparat penegak hukum yang masih perlu untuk ditingkatkan, sehingga 
kedepan tidak ditemukan lagi praktik suap di lingkungan peradilan. Di sisi lain, 
terdapat beberapa peraturan yang belum diakomodir, seperti peraturan untuk setiap 
partai politik melakukan transparansi anggaran, dan peraturan yang mengatur sanksi 
bagi penyelenggara negara yang tidak melapor LHKPN. Hal ini masih memberi ruang 
praktik tindak pidana korupsi.  

Overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan masih menjadi tantangan kedepan. 
Dari 522 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, hanya 106 UPT atau 20,3 
persen yang tidak kelebihan penghuni. Sampai dengan bulan Juni 2019, terdapat 
263.938 tahanan dan warga binaan dari kapasitas 127.006 orang (overcrowding 208 
persen).  
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Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat, masih terdapat 10 hasil 
penyelidikan yang belum ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dikarenakan belum 
lengkapnya barang bukti yang diperlukan. 

9.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Upaya mengatasi permasalahan dan kendala bidang hukum pada tahun terakhir 
RPJMN 2015-2019, dijabarkan melalui arah kebijakan dan strategi RPJMN tahun 
2020-2024 yang difokuskan pada: (1) penataan regulasi; (2) perbaikan sistem 
peradilan; (3) optimalisasi upaya anti korupsi; serta (4) peningkatan akses terhadap 
keadilan.  

Penataan regulasi akan diwujudkan melalui pembentukan pusat legislasi nasional dan 
pembaruan substansi hukum, untuk mengatasi permasalahan disharmoni regulasi 
dan banyaknya peraturan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum 
masyarakat.  

Perbaikan sistem peradilan akan dilaksanakan melalui strategi optimalisasi sistem 
perdata, yang akan diarahkan melalui penyusunan regulasi yang mendukung 
kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, 
serta penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan 
pengadilan.  

Strategi selanjutnya adalah penerapan keadilan restoratif, yang diwujudkan melalui 
optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-
undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan 
lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk 
mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi 
korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu.  

Arah kebijakan optimalisasi upaya anti korupsi akan difokuskan pada strategi untuk 
meminimalisir praktik suap, serta optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset dalam 
sistem peradilan secara menyeluruh. Lebih lanjut, penguatan transparansi 
kepemilikan manfaat perusahaan akan didorong dalam rangka pencegahan praktik 
korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.  

Arah kebijakan peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui 
strategi penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dan 
pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan 
masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan. 

Dukungan teknologi informasi dioptimalkan untuk mendorong penyelenggaraan 
layanan hukum dan peradilan yang transparan dan akuntabel. 
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9.3 Keamanan dan Ketertiban 

9.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan keamanan dan ketertiban diukur dengan tiga Indikator Kinerja Utama 
(IKU), yaitu tingkat pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) tahap II, kontribusi 
industri pertahanan dalam negeri, dan angka laju prevalensi penyalahgunaan 
narkotika. Berikut tabel yang menggambarkan perkembangan capaian pada ketiga 
IKU tersebut.  

Tabel 9.2 
Capaian Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban 

Tahun 2015-2019 

Indikator Kinerja 
Utama Satuan 

2014 

(baseline) 
2015 2016 2017 2018 2019*) 

Pemenuhan MEF persentase 28,1 36,4 44,6 52,3 60,4 63,37 

Kontribusi Industri 
Pertahanan persentase 21,3 37,5 46 46,9 35,9 21,8 

*) Angka sementara sampai dengan Juni 2019 
Sumber: Kementerian Pertahanan 

Pembangunan pertahanan ditempuh melalui peningkatan kekuatan dan kemampuan 
pertahanan Indonesia yang didukung oleh Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) 
modern serta kontribusi industri pertahanan dalam negeri. Pada tahun 2018, capaian 
realisasi pada tingkat pemenuhan MEF adalah sebesar 60,40 persen dari target 62 
persen. Capaian tersebut ditandai oleh hadirnya beberapa alutsista modern seperti 
Heli Serang, Heli Serbu, Kapal Selam, dan Tank Amfibi BMP-3F. 

Kemudian, capaian pembangunan pertahanan pada industri pertahanan dalam negeri 
ditandai dengan realisasi kontribusi produksi alutsista industri pertahanan terhadap 
pengadaan alutsisita TNI yang mencapai 35,9 persen dari target sebesar 49,8 persen 
di tahun 2018. Terobosan yang dilakukan oleh industri pertahanan diantaranya adalah 
diterbitkannya First Article oleh Kementerian Pertahanan yang memuat 15 produk 
industri pertahanan yang siap untuk diproduksi secara masal. Ke 15 produk tersebut 
telah memenuhi tuntutan operational requirement (opsreq) TNI. Selain itu, capaian 
juga tergambar dari telah berhasilnya industri pertahanan dalam negeri memproduksi 
beberapa alutsista, seperti senjata dan amunisi, panser, kapal angkut tank, dan 
pesawat CN-235 MPA.  

Kemudian capaian pembangunan keamanan dan ketertiban, Polri ditahun 2018 
menyelesaikan 46.601 problem solving di tengah masyarakat dari 51.570 Anggota 
Bhabinkamtibmas, di samping itu dibidang keamanan, keselamatan, ketertiban, 
kelancaran lalu lintas, Polri berhasil menurunkan jumlah korban Lakalantas fatalitas 
meninggal dunia sebanyak 1.611 jiwa atau menurun sebesar 5,25 persen tahun 2017. 
Di bidang penegakan hukum tahun 2018 terdapat 275.903 kasus jumlah tindak 
pidana dengan penyelesaian sebanyak 178.925 kasus (64,84 persen).  



9-12 PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA REFORMASI BIROKRASI 

 

Selanjutnya, pada angka laju penyalahgunaan prevalensi narkotika, target yang 
ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 adalah terkendalinya laju prevalensi 
penyalahgunaan narkotika sebesar 0.03 persen setiap tahun. Pada tahun 2014 
prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 2,18 persen dan di tahun 2017 
sebesar 1,77 persen. Dalam kurun waktu tersebut, didapatkan laju prevalensi sebesar 
-0,41 persen. Selain laju prevalensi tersebut, capaian lain sampai dengan Juni 2019 
dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika (P4GN) diantaranya adalah jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika 
yang terungkap sebanyak 24 jaringan, jumlah aset yang berhasil disita dari hasil TPPU 
tersangka tindak pidana narkotika sebesar Rp30 miliar, jumlah lembaga yang 
responsif setelah advokasi sebanyak 16 lembaga, meningkatnya jumlah fasilitas 
rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal, dan meningkatnya jumlah 
produk hukum dan kerja sama dalam hal penguatan kelembagaan dan penguatan 
sumber daya manusia. 

Selain tiga IKU tersebut, capaian pembangunan bidang pertahanan dan keamanan 
lainnya juga ditandai oleh meningkatnya peringkat Indonesia dalam Global 
Cybersecurity Index (GCI) yaitu dari peringkat ke-70 di tahun 2017 menjadi peringkat 
ke-41 di tahun 2018. Di kancah Asia Pasifik, peringkat lndonesia juga naik menduduki 
posisi ke-9 yang sebelumnya berada pada posisi ke-16. Peningkatan peringkat GCI 
lndonesia yang signifikan tersebut merupakan keberhasilan kinerja seluruh 
pemangku kepentingan keamanan siber yang dikonsolidasikan oleh BSSN dalam 
membangun dan mengembangkan ekosistem keamanan siber untuk mendukung 
peningkatan keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2018 sampai dengan Juni 2019 capaian 
pembangunan khususnya di bidang keamanan laut diantaranya ditandai dengan 
terbentuknya Forum Komunikasi Keamanan Laut (FORKOMKAMLA) di Sambas, 
Tanjung Pinang, dan Manado; terbentuknya Desa Maritim Bakamla di Pandeglang, 
Sambas, Natuna, Nunukan, Tanjung Balai Asahan; dan terbentuknya Kelompok 
Potensi Maritim (POKSIMAR) di Belu, Natuna, dan Nunukan. Dalam hal ini, 
FORKOMKAMLA, Desa Maritim Bakamla, dan POKSIMAR berperan untuk 
meningkatan koordinasi dan komunikasi antara Bakamla dengan 
Kementerian/Lembaga terkait di daerah guna mendukung terciptanya keamanan, 
keselamatan dan tegaknya hukum di laut. Selain itu, dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas kesadaran masyarakat pesisir dan perbatasan dalam 
memahami keamanan dan keselamatan laut dari ancaman kekerasan, navigasi, 
pelanggaran hukum, dan ancaman terhadap sumber daya laut.   

9.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan MEF tahap II, kendala yang menghambat 
upaya pemenuhan alutsista antara lain adalah perkembangan dinamika politik 
pertahanan global, adanya pembentukan satuan baru yang memerlukan percepatan 
dalam hal pemenuhan sarpras dan alutsista, dan belum adanya pertimbangan 
mekanisme daur hidup alutsista (life cycle cost). 
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Selanjutnya, kendala yang ditemukan pada kontribusi industri pertahanan yaitu 
belum maksimalnya produksi masal yang diharapkan dalam pengembangan 
teknologi pertahanan melalui skema pembentukan prototype. Upaya pengembangan 
beberapa jenis alutsista secara mandiri seperti : rudal, PTTA, dan radar terkendala oleh 
terbatasnya penguasaan teknologi kunci. Alutsista yang sudah dapat diproduksi 
secara mandiri masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi spesifikasi 
teknis yg dibutuhkan oleh user. 

Permasalahan dan tantangan dalam pengendalian penyalahgunaan narkotika antara 
lain adalah semakin beragamnya modus operandi kejahatan di lapangan sebagai 
akibat dari perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Hal ini 
meningkatkan kompleksitas masalah dalam upaya pemberantasan narkotika. Selain 
itu, juga ditemukan permasalahan seperti merebaknya fenomena narkotika masuk 
kampung dan perilaku madat di kalangan remaja yang meracik obat-obatan legal 
dengan berbagai zat obat-obatan lain.  

Sementara itu, terkait dengan penguatan ketahanan dan keamanan siber, kendala 
yang ditemukan adalah masih terbatasnya SDM keamanan siber baik secara kualitas 
maupun kuantitas mengingat perkembangan informasi dan teknologi yang sangat 
cepat dan lintas batas. Selain itu, kendala mendasar terkait keamanan siber di 
Indonesia adalah belum disahkannya Undang-Undang keamanan siber yang menjadi 
pedoman utama dalam pengelolaan keamanan siber dan penegakan hukum di ranah 
siber.  

Selanjutnya, kendala yang ditemukan dalam upaya menciptakan keamanan, 
keselamatan, dan tegaknya hukum di laut adalah koordinasi dan dukungan dari 
Kementerian/Lembaga yang memiliki yurisdiksi di laut masih belum optimal. Hal ini 
menyebabkan kurangnya penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan 
pelangaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia. 

9.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala pada pembangunan keamanan dan 
ketertiban di tahun terakhir RPJMN 2015-2019, arah kebijakan yang dirumuskan pada 
RPJMN 2020-2024 adalah “Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional” yang meliputi 
strategi: (1) penguatan keamanan dalam negeri; (2) penguatan kemampuan 
pertahanan; (3) penguatan keamanan laut; (4) peningkatan keamanan dan ketertiban 
masyarakat; dan (5) penguatan keamanan dan ketahanan siber. 

Pada tingkat pemenuhan MEF, kendala pada percepatan pembentukan satuan baru 
diakomodasi dalam strategi penguatan kemampuan pertahanan yang diwujudkan 
melalui pembangunan sarana dan prasarana pertahanan. Selanjutnya, kendala terkait 
life cycle cost diakomodasi dalam strategi penguatan kemampuan pertahanan yang 
diwujudkan melalui pengadaan alutsista, pemeliharaan dan perawatan alutsista. 

pada kontribusi industri pertahanan dalam negeri, kendala terkait terbatasnya 
penguasaan teknologi kunci telah diakomodasi dalam strategi Penguatan 
Kemampuan Pertahanan yang diwujudkan melalui pengembangan alat peralatan 
pertahanan keamanan (alpalhankam) industri pertahanan. 
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Sementara pada angka laju prevalensi penyalahgunaan narkotika, kendala pada 
semakin beragamnya modus operandi kejahatan narkotika diakomodasi dalam 
strategi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diwujudkan melalui 
pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, terkait masalah 
penyebaran narkoba yang semakin masif hingga tingkat kampung, dibutuhkan peran 
aktif masyarakat dalam penanggulangan narkotika yang diwujudkan melalui 
peningkatan pencegahan penyalahgunaan narkotika berbasis kekeluargaan dan 
keagamaan serta penguatan kapasitas rehabilitasi berbasis masyarakat. 

Selanjutnya, kendala pada keterbatasan SDM keamanan siber telah diakomodasi 
dalam strategi Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang diwujudkan melalui 
Penguatan Kapasitas SDM Keamanan Siber. Sementara pada kendala regulasi 
diwujudkan melalui Penyusunan RUU Keamanan Siber dan Turunannya yang saat ini 
sedang dalam pembahasan dengan DPR. 

Kemudian, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada 
keamanan laut yaitu Penguatan Keamanan Laut yang diwujudkan melalui 
Pembangunan Pusat Informasi Maritim dan Sistem Penginderaan. Strategi ini 
dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi dan meningkatkan interoperabilitas seluruh 
sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut secara terintegrasi dan terpadu. 

 

9.4 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 

9.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Peningkatan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi nasional tidak terlepas dari 
upaya perbaikan pemerintah untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan 
aparatur negara, yaitu: 1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) birokrasi yang efekif 
dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Upaya 
mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel telah menunjukan pencapaian yang 
baik. Hal ini terlihat dari semakin tingginya persentase instansi pemerintah, baik 
Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah, yang memiliki Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik (mencapai skor B atau 
lebih tinggi) dan semakin banyak yang laporan keuangan instansinya mencapai Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
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Gambar 9.1 
Persentase SAKIP Skor “B” (Baik) Ke Atas 

Tahun 2015-2018 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Sumber: KemenPAN RB, 2015 – 2018  

Peningkatan pencapaian skor B atau lebih tinggi atas penilaian SAKIP pada 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dipengaruhi adanya perbaikan kualitas 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam bentuk refocusing program/kegiatan 
yang sesuai dengan sasaran pembangunan serta dukungan insentif bagi daerah 
dengan skor SAKIP baik melalui Dana Insentif Daerah (DID). 

Gambar 9.2 
Persentase Opini WTP 

Tahun 2015-2018 

 

Sumber:  BPK, 2015 – 2019  
Catatan : Laporan sementara Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester I tahun 2019  

94

94

79

90

91

97

86

77

84

91

66

77

65

85

54

65

0 20 40 60 80 100 120

Kementerian/Lembaga

Provinsi

Kabupaten

Kota

2015 2016 2017 2018

92,77

94,12

46,85

93,9

85,29

33,92

85,37

64,71

14,53

76,62

50,00

8,60

0 20 40 60 80 100

Kementerian/Lembaga

Provinsi

Kabupaten/Kota

2015 2016 2017 2018



9-16 PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA REFORMASI BIROKRASI 

 

Sementara itu, selama tiga tahun berturut-turut, laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
memperoleh predikat opini WTP. Capaian pemerintah pusat ini memotivasi seluruh 
instansi yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah K/L/Pemda yang 
mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen yang 
kuat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
negara secara prudent, transparan dan akuntabel. 

Selanjutnya, berbagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel yang 
dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Tingkat kapabilitas APIP K/L  terus 
mengalami peningkatan dari 68,24 persen pada tahun 2017 menjadi 90,70 persen 
pada Juni 2019. Selanjutnya, pada tahun yang sama, tingkat kapabilitas APIP 
Provinsi/Kabupaten/Kota juga mengalami peningatan dari 68,27 persen menjadi 
91,14 persen.  

Sekalipun capaian SAKIP di tingkat K/L mengalami penurunan dari 93,90 persen 
menjadi sebesar 92,77 persen, namun capaian SAKIP di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota mengalami peningkatan yang signifikan dari 85,29 persen menjadi 
sebesar 94,12 persen untuk provinsi, dan dari 33,92 persen menjadi sebesar 46,85 
persen untuk kabupaten/kota. Jumlah instansi pemerintah yang meraih Maturitas 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) level dua ke atas, yang mencakup 
manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah, juga meningkat dari sebanyak 
355 IP pada tahun 2017 menjadi 519 IP pada Juni 2019.  

Selanjutnya, penguatan sistem barang dan jasa pemerintah secara elektronik juga 
mengalami perbaikan secara bertahap dengan capaian penerapan e-procurement 
terhadap belanja APBN dan APBD sebesar 34,53 persen di tahun 2018.   

Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien 
melalui penguatan evaluasi dan asistensi reformasi birokrasi nasional serta didukung 
penguatan kapasitas organisasi dan kelembagaan di masing-masing instansi. 
Perbaikan reformasi birokrasi di level instansi juga semakin meningkat yang tercermin 
dengan membaiknya nilai Indeks RB. Capaian Reformasi Birokrasi Nasional sampai 
dengan tahun 2018 ditunjukkan dengan 93,98 persen K/L, 70,59 persen Pemerintah 
Provinsi dan 11,22 persen Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks RB 
kategori baik dengan skor B ke atas. Perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien 
dilakukan dengan upaya perbaikan manajemen ASN berbasis merit dan penerapan 
e-Government terintegrasi. Pelaksanaan birokrasi yang efektif dan efisien didukung 
dengan penetapan PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, PP No. 49/2018 tentang 
Manajemen PPPK, PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Perpres No. 
95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Dari sisi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negera (SDM ASN) telah 
dikembangkan Manajemen Talenta sebagai bagian dari penguatan kompetensi, 
profesionalitas, dan daya saing nasional. Reformasi di bidang SDM ASN ditempuh 
melalui reformasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan ujian berbasis 
komputer. Dalam “Global Report: Public Sector Performance” yang dirilis Bank Dunia 
pada Oktober 2018, sistem Computerized Assessted Test (CAT) dinobatkan sebagai 



PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA REFORMASI BIROKRASI 9-17 
 

produk unggul Indonesia kategori Civil Service Management yang berhasil 
mereformasi kualitas sistem rekrutmen CPNS. Sistem rekrutmen CAT memenuhi 
empat aspek utama produk inovasi di sektor pemerintahan, yaitu: 1) kepemimpinan 
politik; 2) teknologi; 3) transparansi; dan 4) kapasitas institusi. Penerapan sistem 
rekrutmen yang lebih fair dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
pemerintah dan perbaikan kualitas dan kapabilitas pegawai negeri sipil dalam 
implementasi kebijakan publik. 

Sebagai bentuk perbaikan tata laksana pemerintah, dilakukan percepatan penerapan 
SPBE yang didukung Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk dapat mewujudkan: (1) 
integrasi sistem perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pengadaaan 
barang dan jasa, serta monitoring dan evaluasi; (2) sistem kepegawaian terintegrasi; 
(3) sistem kearsipan terintegrasi; dan (4) sistem pengaduan pelayanan publik 
terintegrasi. Meskipun kebijakan SPBE baru diterapkan kurang dari setahun, namun 
hasil evaluasi SPBE nasional di tahun 2018 menunjukkan 82 institusi pemerintah 
memiliki indeks maturitas SPBE kategori baik. Perbaikan penyelenggaraan e-
Government terintegrasi dilakukan di seluruh instansi pemerintah yang menekankan 
penggunaan aplikasi berbagi pakai dan satu data. 

Kebijakan-kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 
dilakukan melalui implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya untuk 
memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Saat ini telah diresmikan 12 MPP 
yang ada di provinsi/kabupaten/kota, sedangkan 17 daerah masih dalam proses 
pembentukan. Selain itu, peningkatan kualitas layanan publik tidak terlepas dari 
berbagai bentuk inovasi dan upaya replikasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik 
terus dilakukan dengan penerapan digitalisasi pelayanan publik (e-Services); 
peningkatan tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 
25/2009 tentang pelayanan publik, integrasi sistem pengaduan masyarakat melalui 
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-SP4N), serta pelaksanaan evaluasi kinerja 
pelayanan publik secara berkala. Peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai juga 
dengan meningkatnya tingkat keterhubungan Sistem Pengaduan Masyarakat dengan 
aplikasi LAPOR! SP4N. Sampai tahun 2018, tingkat keterhubungan dengan aplikasi 
LAPOR! SP4N terdiri dari 34 kementerian, 98 lembaga, dan 507 pemerintah daerah. 
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, jumlah laporan yang masuk sebanyak 
1.389.891 dengan jumlah pengguna sebanyak 801.257. 
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Gambar 9.3 
Persentase Kepatuhan atas UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Tahun 2015 – 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Sumber: ORI, 2015 – 2018  

 

Peningkatan kualitas pelayanan publik terlihat dengan meningkatnya persentase 
tingkat kepatuhan terhadap mandat UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik. 
Persentase tingkat kepatuhan dengan kategori Zona Hijau tahun 2018 meningkat 
menjadi 88 persen dari 63 persen untuk kementerian, 80 persen dari 73 persen untuk 
lembaga, 82 persen dari 53 persen untuk provinsi, dan 46 persen dari 32 persen untuk 
kabupaten/kota, dibandingkan tahun 2017. 

9.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dalam tata kelola dan reformasi birokrasi antara lain sebagai berikut: 
(1) struktur kelembagaan birokrasi yang belum efektif dan efisien; (2) belum  
optimalnya pengembangan dan pemanfaatan e-government terintegrasi di seluruh 
instansi pemerintah; (3) perencanaan kebutuhan dan pengembangan ASN belum 
efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional; (4) distribusi personel dan 
kompetensi ASN yang belum sesuai kebutuhan dan merata antar K/L dan 
antarwilayah; (5) penerapan pola karir yang menekankan pada talenta perlu untuk 
ditingkatkan; (6) belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi oleh K/L/Pemda; 
(7) replikasi inovasi pelayanan publik yang belum menyeluruh; dan (8) kemudahan 
pelayanan perizinan masih belum sesuai harapan publik/pelanggan. 
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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) peningkatan 
pemanfaatan SPBE terintegrasi; (2) peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi 
birokrasi; (3) penataan proses bisnis dan organisasi untuk mendukung pencapaian 
kinerja strategis; (4) pelaksanaan manajemen talenta dan talent pool nasional; (5) 
pengembangan pola karir nasional; (6) penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi 
implementasi sistem merit; dan (7) peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN. 

Kedua, menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, melalui: (1) penguatan 
implementasi sistem akuntabilitas dan manajemen kinerja instansi pemerintah; (2) 
perluasan implementasi sistem integritas; (3) penguatan implementasi sistem 
pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara melalui optimalisasi penerapan SPIP 
dan manajemen risiko, peningkatan kapabilitas APIP serta penguatan implementasi 
sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan (4) peningkatan manajemen 
kearsipan instansi pemerintah. 

Ketiga, menciptakan birokrasi yang melayani, melalui: (1) perluasan penerapan 
inovasi pelayanan publik dan penguatan pola replikasi inovasi; (2) penguatan 
pengawasan eksternal atas kinerja pelayanan publik; (3) penerapan digitalisasi 
pelayanan publik (e-services); dan (4) perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik 
bagi kelompok marjinal dan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal 
(3T). 
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BAB 10  

PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 hingga pertengahan tahun 2019 telah menunjukkan perkembangan yang 

baik di seluruh dimensi pembangunan. Pelaksanaan tahun terakhir RPJMN 2015-2019 

yang dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah 2019 dengan tema  “Pemerataaan 

Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” hingga semester I 2019 telah 

memberikan capaian pembangunan yang baik. Sedangkan capaian terbesar hingga 

semester I 2019 adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) eksekutif dan 

legislatif secara serentak yang berjalan dengan kondusif dan lancar. 

Capaian pengembangan ekonomi makro ditandai dengan tren meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga triwulan I 2019. Hal ini merupakan 

hasil dari upaya berbagai pihak dalam menjaga momentum pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi di tengah gejolak perekonomian global yang berimplikasi pada 

penurunan volume perdagangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. 

Sedangkan di sektor riil terus mengalami peningkatan yang baik hingga semester I 

2019. Hal ini ditunjukkan oleh sektor pertanian yang tumbuh stabil seperti 

peningkatan produksi padi, jagung, hasil kelautan dan perikanan. Sektor industri 

pengolahan juga tetap tumbuh dan memberikan kontribusi cukup signifikan pada 

pertumbuhan ekonomi. Hasil ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur, energi dan 

listrik yang semakin baik, serta peningkatan investasi dan perbaikan iklim usaha. 
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Selanjutnya upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem distribusi nasional, 

khususnya untuk kelancaran arus barang kebutuhan pokok semakin membaik. 

Peningkatan ini didukung oleh pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang semakin 

meningkat.  

Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan telah berhasil memberikan kontribusi 

PDB yang semakin meningkat. Meskipun banyak terjadi bencana, namun jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, serta perolehan devisa 

tetap mengalami peningkatan. Berkaitan dengan akses pembiayaan kepada pelaku 

usaha mikro dan kecil, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang ditunjukkan 

oleh semakin bertambahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Selanjutnya, upaya agar UMKM dapat 

terus tumbuh dan berdaya saing serta meningkat produktivitasnya, maka pada 1 Juli 

2018 mulai diterapkan kebijakan penurunan PPh final UMKM dari 1,00 persen menjadi 

0,50 persen.  

Kualitas sumber daya manusia terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia pada 2018 telah mencapai 

71,39, yang berarti Indonesia sudah masuk kategori negara dengan IPM tinggi. 

Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, 

harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. 

Peningkatan taraf pendidikan penduduk menunjukkan capaian yang semakin 

membaik,  terlihat dari tingkat keberaksaraan penduduk yang diukur dengan angka 

melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas semakin meningkat. Demikian pula 

kesenjangan partisipasi pendidikan semakin mengecil. Rasio Angka Partisipasi Kasar 

pendidikan dasar dan menengah pada 20 persen penduduk termiskin terhadap 20 

persen penduduk terkaya meningkat. 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. Selanjutnya, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada 

anak di bawah dua tahun (baduta), menurun cukup signifikan. Selain itu, kekurangan 

berat badan, kekurangan gizi, dan obesitas juga telah menurun. 

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, tingkat kemiskinan telah dapat 

diturunkan hingga satu digit selama dua tahun terakhir dan terus menurun dengan 

cukup signifikan pada Maret 2019. 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. Sementara itu, 

upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah  telah dilaksanakan melalui 

transformasi  dan  akselerasi  pembangunan  Kawasan  Timur Indonesia,  dengan  

tetap  menjaga  momentum  pertumbuhan di  Kawasan  Barat  Indonesia,  antara  lain 

percepatan pembangunan  pusat-pusat  pertumbuhan  ekonomi  terutama di  luar  

Jawa,  pembangunan  daerah  tertinggal,  perbatasan dan  perdesaan. Sedangkan 

capaian pengembangan wilayah ditunjukkan dengan mulai beroperasinya sembilan 

Kawasan Ekonomi Khusus dan lima Kawasan Industri. 

Komitmen Pemerintah dalam mendukung pengurangan pemanasan global telah 

dilaksanakan dan diimplementasikan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas 
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Rumah Kaca (RAN-GRK 2010-2020) baik di pusat maupun daerah. Dalam rangka 

mitigasi bencana telah dilaksanakan sistem peringatan dini bencana dan 

meningkatkan akurasi berbagai data dan informasi yang berdampak terhadap 

penurunan indeks risiko bencana indonesia (IRBI).  

Dalam pengembangan konektivitas telah dibangun transportasi multimoda pada 

hinterland melalui pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan dan jalur kereta api, 

serta pengembangan tol laut dalam upaya mendorong pengembangan wilayah dan 

mengurangi biaya logistik. 

Pengembangan infrastruktur lainnya, yaitu pembangunan perumahan dan 

permukiman semakin meningkat, terutama untuk menyediakan hunian yang layak 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menurunkan angka kekurangan rumah 

(backlog). Sedangkan pembangunan waduk dan jaringan irigasi dilaksanakan dalam 

mendukung kedaulatan pangan. 

Dalam pembangunanan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, capaian utama 

keberhasilan antara lain ditandai dengan pelaksanaan pilkada serentak dan 

penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Keberhasilan 

penyelenggaraan pemilu ini merupakan cerminan meningkatnya partisipasi 

masyarakat pemilih dalam pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia.  

Arah Pembangunan Ke Depan 

Fokus pembangunan di awal pelaksanaan RPJMN 2015-2019 lebih diutamakan 

kepada pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Hasil pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak 

yang signifikan dalam peningkatan kinerja ekonomi secara nasional. Sejalan dengan 

hal tersebut, pembangunan sumber daya manusia (SDM) perlu lebih ditingkatkan 

dengan tetap mempertahankan kecepatan pembangunan infrastruktur. 

Mengawali pelaksanaan RPJMN 2020-2024, tema pembangunan pada RKP 2020 

sebagai tahun pertama RPJMN 2020-2024 adalah Peningkatan SDM untuk 

Pertumbuhan Berkualitas. Tema ini sejalan dengan tahapan dan prioritas 

pembangunan pada RPJMN periode terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, 

maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang 

dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan 

berdaya saing. Dengan demikian SDM berkualitas dan berdaya saing menjadi faktor 

pendukung penting dalam pembangunan ke depan. Selain itu, sebagai bangsa yang 

besar dan majemuk kita harus mampu mengelola keragaman dan perbedaan sebagai 

kekuatan pemersatu bangsa. Diharapkan melalui kebijakan di atas “SDM Unggul  

Indonesia Maju” dapat diwujudkan. 
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