


ASUS AIO A4310
Typewritten text
HALAMAN INI DIBIARKAN KOSONG



 

 
 
 

 
 

LAMPIRAN  
PIDATO KENEGARAAN  

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 

 
 
 

DALAM RANGKA HUT KE-70 
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

 

 
 
 
 
 

DI DEPAN SIDANG BERSAMA 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakarta, 14 Agustus 2015 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 



ASUS AIO A4310
Typewritten text
HALAMAN INI DIBIARKAN KOSONG



 

DAFTAR ISI 

DAFTAR ISI ............................................................................ i 

DAFTAR TABEL ..................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR ................................................................. xvii 

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................... 1 

BAB 2  KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2010-2014  
DAN RPJMN 2015-2019 .......................................... 2-1 

2.1 Arah Pembangunan Jangka Menengah  
2010-2014 ................................................... 2-2 

2.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah  
2015-2019 ................................................... 2-5 

BAB 3  BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA  DAN 
KEHIDUPAN BERAGAMA ........................................ 3-1 

3.1 Pembangunan Kependudukan,  
Keluarga Berencana  dan Pembangunan 
Keluarga ...................................................... 3-2 

3.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat .................. 3-9 

3.3 Pendidikan .................................................. 3-25 

3.4 Perpustakaan .............................................. 3-45 

3.5 Pemuda Dan Olahraga ................................ 3-48 



ii | DAFTAR ISI 

 

 

3.6 Kebudayaan.................................................. 3-52 

3.7 Agama .......................................................... 3-56 

3.8 Revolusi Mental ........................................... 3-60 

3.9 Kesejahteraan Sosial .................................... 3-65 

3.10 Pengarusutamaan Gender ........................... 3-69 

3.11 Perlindungan Anak ....................................... 3-75 

3.12 Pengurangan Kemiskinan ............................. 3-81 

BAB 4  BIDANG EKONOMI .................................................. 4-1 

4.1 Ekonomi Makro ............................................ 4-1 

4.2 Industri Manufaktur ..................................... 4-6 

4.3 Perdagangan ................................................ 4-13 

4.4 Pariwisata ..................................................... 4-26 

4.5 Ketenagakerjaan .......................................... 4-35 

4.6 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan  
Menengah .................................................... 4-47 

4.7 Investasi ....................................................... 4-54 

4.8 Keuangan Negara ......................................... 4-68 

4.9 Moneter ....................................................... 4-75 

4.10 Sektor Keuangan .......................................... 4-85 

4.11 Jaminan Sosial .............................................. 4-104 

4.12 Kerja Sama Ekonomi Internasional .............. 4-110 

4.13 Data dan Informasi Statistik ......................... 4-113 

 



 

 

DAFTAR ISI | iii 

 

BAB 5  BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI ............................................................. 5-1 

 BAB 6  BIDANG POLITIK ..................................................... 6-1 

6.1 Politik Dalam Negeri ................................... 6-1 

6.2 Politik Luar Negeri ....................................... 6-18 

 BAB 7  BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN ............. 7-1 

7.1 Pertahanan .................................................. 7-2 

7.2 Keamanan dan Ketertiban  
Masyarakat .................................................. 7-12 

7.3 Ketahanan ................................................... 7-21 

 BAB 8   BIDANG HUKUM DAN APARATUR ........................ 8-1 

8.1 Hukum ........................................................ 8-2 

8.2 Aparatur ..................................................... 8-28 

BAB 9   BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG .................. 9-1 

9.1 Kewilayahan ............................................... 9-2 

9.2 Informasi Geospasial ................................. 9-30 

9.3 Otonomi Daerah ........................................ 9-38 

9.4 Kawasan Strategis ...................................... 9-50 

9.5 Daerah Tertinggal ...................................... 9-55 

9.6 Perkotaan dan Perdesaan .......................... 9-64 

9.7 Tata Ruang ................................................. 9-76 

9.8 Pertanahan ................................................ 9-88 

9.9 Kawasan Perbatasan .................................. 9-96 

9.10 Resiko dan Mitigasi Bencana ..................... 9-100 
 
 



iv | DAFTAR ISI 

 

BAB 10   BIDANG SARANA DAN PRASARANA ..................... 10-1 

10.1 Sumber Daya Air ....................................... 10-1 

10.2 Transportasi ............................................. 10-8 

10.3 Perumahan dan Kawasan  
Permukiman ............................................. 10-29 

10.4 Energi dan Ketenagalistrikan ................... 10-39 

10.5 Komunikasi dan Informatika .................... 10-50 

10.6 Kerja Sama Pemerintah dan Swasta ........ 10-52 

BAB 11  BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM   
 DAN LINGKUNGAN HIDUP ................................... 11-1 

11.1  Pangan dan Pertanian .............................. 11-1 

11.2  Energi ....................................................... 11-8 

11.3 Sumber Daya Mineral dan  
Pertambangan .......................................... 11-16 

11.4 Lingkungan Hidup .................................... 11-22 

11.5 Kehutanan ................................................ 11-28 

11.6 Kelautan ................................................... 11-36 

11.7 Perubahan Iklim dan Bencana ................. 11-41 

11.8 Kelautan Berdimensi Kepulauan .............. 11-50 

 

 



 

 

DAFTAR TABEL | v 

 

 
DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Tahun 2004, 2009-2015 .............. 3-5 

Tabel 3.2 Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial  
Tahun 2004-2015 .......................................... 3-67 

Tabel 3.3 Program Keluarga Harapan  
Tahun 2011-2015 .......................................... 3-84 

Tabel 3.4  Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin   
Tahun 2011-2015 .......................................... 3-86 

Tabel 3.5  Pembangunan Kependudukan dan Keluarga  
Berencana  Penduduk Miskin  
Tahun 2011-2015 .......................................... 3-91 

Tabel 3.6  Capaian Bantuan Siswa Miskin 
Tahun 2014 dan Target Kartu Indonesia  
Pintar Tahun 2015 ......................................... 3-93 

Tabel 3.7  Capaian dan Target Bidikmisi 
Tahun 2014-2015 .......................................... 3-93 

Tabel 4.1 Realisasi Indikator Ekonomi Tahun 2004 
–Triwulan I 2015 (Persen) ............................. 4-4 



vi | DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.2 Pertumbuhan Industri Pengolahan   
Tahun 2011-Semester I 2015 (Persen) ......... 4-8 

Tabel 4.3 Ekspor Industri Nonmigas   
Tahun 2011–2015  (USD Miliar) ....................4-16 

Tabel 4.4 Impor Industri Nonmigas   
Tahun 2004–2015 (USD Miliar) .....................4-17 

Tabel 4.5 Capaian Perdagangan Luar Negeri 
Tahun 2004-2015 ..........................................4-19 

Tabel 4.6 Capaian Perdagangan Dalam Negeri   
Tahun 2004-2015 ..........................................4-23 

Tabel 4.7 Peringkat Pilar Penentu Daya Saing  
Pariwisata Indonesia  
Tahun 2013 dan 2015 ....................................4-28 

Tabel 4.8 Daya Saing Pariwisata Beberapa  
Negara ASEAN  Tahun 2015 ..........................4-32 

Tabel 4.9 Angkatan Kerja, Bekerja, dan Penganggur  
Tahun 2004-2015 ..........................................4-39 

Tabel 4.10 Pencapaian  Bidang Ketenagakerjaan   
Tahun 2004-2015 ..........................................4-42 

Tabel 4.11 Koperasi  Tahun 2004–2014 ..........................4-49 

Tabel 4.12 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
Tahun 2004–2014 .........................................4-52 

Tabel 4.13 Peringkat Daya Saing Negara ASEAN   
Tahun 2009-2015 ..........................................4-56 

Tabel 4.14 Peringkat Negara Tujuan Investasi   
Tahun 2008-2016 ..........................................4-57 



 

 

DAFTAR TABEL | vii 

 

Tabel 4.15 Peringkat Daya Saing Global   
Tahun 2009-2015 ..........................................4-58 

Tabel 4.16 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu dan Implementasi  
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik   
Juni 2015 .......................................................4-59 

Tabel 4.17 Kinerja Penanaman Modal Dalam  
Negeri dan Penanaman Modal Asing Sektor 
Nonmigas Tahun 2004-2015 .........................4-61 

Tabel 4.18 Proyek Penanaman Modal  
Dalam Negeri  Bidang Industri   
Tahun 2004-2015 ..........................................4-62 

Tabel 4.19 Realisasi Penanaman Modal  
Dalam Negeri Bidang Industri  
Tahun 2004-2015  
(Rp Triliun) .....................................................4-63 

Tabel 4.20 Proyek Penanaman Modal Asing Bidang  
Industri  Tahun 2004-2015 ............................4-64 

Tabel 4.21 Realisasi Penanaman Modal Asing  
Bidang Industri  Tahun 2004-2015  
(Rp Triliun) .....................................................4-65 

Tabel 4.22 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
Tahun 2004-2015 (Rp Triliun) .......................4-72 

Tabel 5.1  Jumlah Fungsional Peneliti  
Tahun 2009-2015 (orang) .............................. 5-4 

Tabel 5.2  Fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Dosen   
Tahun 2011-2014 (orang) .............................. 5-4 



viii | DAFTAR TABEL 

 

Tabel 5.3  Kinerja Beasiswa Peneliti di Lingkungan  
Lembaga Pemerintah Non Kementerian    
Tahun 2010-2014 (orang) ............................. 5-5 

Tabel 5.4  Riset Kompetitif Tahun 2009-2014 .............. 5-6 

Tabel 5.5  Pengembangan Standar Nasional Indonesia 
Menurut International Classification  
Standards (Angka Kumulatif)  
Tahun 2004-2015 ......................................... 5-7 

Tabel 5.6  Pelaksanaan Inspeksi Penggunaan Tenaga  
Nuklir Tahun 2009-2015 ............................... 5-7 

Tabel 5.7  Izin Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif serta  
Izin Bekerja Tahun 2009-2015 (Buah) .......... 5-8 

Tabel 5.8  Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan  
Bidang Biologi  Spesies dan Catatan Baru,  
Tahun 2010-2014 ..........................................5-15 

Tabel 6.1  Persentase Pemilih Perempuan  
yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam  
Pemilu Tahun 2009 dan 2014 (Persen) ........ 6-4 

Tabel 6.2  Warga Negara Indonesia yang  
Terancam Hukuman Mati 
 Tahun 2011-2015 .........................................6-32 

Tabel 6.3  Penanganan Evakuasi dan Repatriasi/Deportasi 
Warga Negara Indonesia  
Tahun 2012-2015 ..........................................6-33 

Tabel 6.4  Jumlah Kasus Tindak Pidana  
Perdagangan Orang  
Tahun 2012-2015 ..........................................6-35 



 

 

DAFTAR TABEL | ix 

 

Tabel 7.1  Persebaran Tenaga Sandi pada 
Kementerian/Lembaga   
Tahun 2012-2014 (Orang) .............................7-23 

Tabel 7.2   Indeks Ketahanan Nasional  
Tahun 2014....................................................7-25 

Tabel 8.1  Penanganan Perkara Korupsi oleh  
Kejaksaan Republik Indonesia  
Tahun 2010-2014 (Perkara) ..........................8-12 

Tabel 8.2  Penindakan Tindak Pidana Korupsi oleh  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Tahun 2004-2015 (Perkara) ..........................8-12 

Tabel 8.3  Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi yang 
Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi  
Tahun 2004-2015 (Kasus) ..............................8-13 

Tabel 8.4  Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan  
Jabatan Tahun 2004-2015 (Orang) ................8-13 

Tabel 8.5  Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan  
Instansi  Tahun 2004-2015 (Perkara) ............8-14 

Tabel 8.6  Capaian Indikator Opini Wajar Tanpa  
Pengecualian atas Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga dan Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah   
Tahun 2009-2014 (Persen) ............................8-29 

Tabel 8.7  Capaian Indikator Instansi Pemerintah yang 
Akuntabel Tahun 2009-2014 (Persen) ..........8-30 

Tabel 8.8  Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
Tahun 2010-2015 ..........................................8-31 



x | DAFTAR TABEL 

 

Tabel 8.9   Capaian Implementasi Pengadaan Secara  
Elektronik Tahun 2008-2015 ......................... 8-34 

Tabel 8.10  Perkembangan Penerapan Sistem  
Computer Assisted Test ................................. 8-40 

Tabel 8.11  Jabatan Fungsional Baru yang Diterbitkan  
Tahun 2014.................................................... 8-42 

Tabel 8.12  Jumlah Alumni Diklat Pimpinan  
Tahun 2010-2015 (Orang) ............................. 8-44 

Tabel 8.13  Jumlah Jabatan Fungsional Analis Kebijakan  
Tahun 2014-2015 (Orang) .............................8-45 

Tabel 8.14  Skor Integritas Pelayanan Publik  
Tahun 2007-2014 .......................................... 8-48 

Tabel 8.15  Jumlah Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu/One Stop Service di Daerah  
Tahun 2005-2014 (Unit) ................................ 8-48 

Tabel 9.1  Peran Wilayah dalam Pembentukan Produk 
Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 1978-2013 (Persen) ............................ 9-4 

Tabel 9.2  Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera  
Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2004 – Triwulan I 2015  
(Persen)…................... ................................... 9-6 

Tabel 9.3  Distribusi Persentase Domestik Regional Bruto 
Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Sumatera  
2004-2013 (Persen)…......................................9-7 

Tabel 9.4  Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah  
Sumatera  Tahun 2004-2014 (Persen)…......... 9-8 



 

 

DAFTAR TABEL | xi 

 

Tabel 9.5  Tingkat Kemiskinan Wilayah Sumatera   
Tahun 2004-2014 (Persen)….........................9-9 

Tabel 9.6  Indeks Pembangunan Manusia Wilayah  
Sumatera Tahun 2004-2013….......................9-9 

Tabel 9.7  Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jawa Atas 
Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2004 - Triwulan I 2015 (Persen) .........9-10 

Tabel 9.8  Distribusi Persentase Domestik Regional  
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah  
Jawa 2004-2013 (Persen) ..............................9-11 

Tabel 9.9  Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah  
Jawa Tahun 2004-2014 (Persen) ...................9-11 

Tabel 9.10  Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa   
Tahun 2004-2013 (Persen) ............................9-12 

Tabel 9.11  Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Jawa  
Tahun 2004-2013 ..........................................9-13 

Tabel 9.12  Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bali-Nusa 
Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2004 – Triwulan I 2015 (Persen) ........9-14 

Tabel 9.13  Distribusi Persentase Domestik Regional  
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah  
Bali-Nusa Tenggara 2004-2013 (Persen) .......9-14 

Tabel 9.14  Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah  
Bali-Nusa Tenggara  
Tahun 2004-2014 (Persen) ............................9-15 

Tabel 9.15  Tingkat Kemiskinan Wilayah Bali-Nusa  
Tenggara Tahun 2004-2014 (Persen) ............9-16 



xii | DAFTAR TABEL 

 

Tabel 9.16  Indeks Pembangunan Manusia Wilayah  
Bali-Nusa Tenggara Tahun 2004-2013 ..........9-16 

Tabel 9.17  Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah  
Kalimantan Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2004 – Triwulan I 2015 (Persen) ........9-17 

Tabel 9.18  Distribusi Persentase Domestik Regional  
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah 
Kalimantan 2004-2013 (Persen) ....................9-18 

Tabel 9.19  Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah 
Kalimantan  Tahun 2004-2014 (Persen) ........9-18 

Tabel 9.20  Tingkat Kemiskinan Wilayah Kalimantan   
Tahun 2004-2014 (Persen) ............................9-19 

Tabel 9.21  Indeks Pembangunan Manusia Wilayah 
Kalimantan Tahun 2004-2013 .......................9-19 

Tabel 9.22  Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sulawesi  
Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2004 – Tw I 2015 (Persen) ..................9-20 

Tabel 9.23  Distribusi Persentase Domestik Regional  
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah  
Sulawesi 2004-2013 (Persen) ........................9-21 

Tabel 9.24  Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah  
Sulawesi Tahun 2004-2014 (Persen) .............9-22 

Tabel 9.25  Tingkat Kemiskinan Wilayah Sulawesi  Tahun 
2004-2014 (Persen) .......................................9-22 

Tabel 9.26  Indeks Pembangunan Manusia Wilayah  
Sulawesi  Tahun 2004-2013 ..........................9-23 
 



 

 

DAFTAR TABEL | xiii 

 

Tabel 9.27  Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah  
Maluku-Papua Atas Dasar Harga  
Konstan 2000 Tahun 2004 – Triwulan I 2015 
(Persen) .........................................................9-24 

Tabel 9.28  Distribusi Persentase Domestik Regional  
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah  
Maluku-Papua 2004-2013 (Persen) ..............9-25 

Tabel 9.29  Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah  
Maluku-Papua 2004-2014 (Persen) ..............9-25 

Tabel 9.30  Tingkat Kemiskinan Wilayah Maluku-Papua   
Tahun 2004-2014 (Persen) ............................9-26 

Tabel 9.31  Indeks Pembangunan Manusia Wilayah  
Maluku  Tahun 2004-2013 ............................9-26 

Tabel 9.32  Cakupan Ketersediaan Peta Rupa Bumi  
Indonesia  Sampai Tahun 2014 .....................9-32 

Tabel 9.33  Cakupan Ketersediaan Peta Lingkungan  
Pantai Indonesia dan Peta Lingkungan Laut 
Nasional sampai Tahun 2014 ........................9-33 

Tabel 9.34  Daftar Persebaran Daerah Tertinggal Tahun  
2015-2019 .....................................................9-57 

Tabel 9.35  Sasaran RKP 2015 Bidang Perkotaan,  
Perdesaan, dan Keterkaitan Kota-Desa .........9-66 

Tabel 9.36  Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri  
Bidang Penataan Ruang ................................9-83 

Tabel 9.37  Capaian Penetapan Peraturan Amanat  
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang  
Penataan Ruang ............................................9-85 



xiv | DAFTAR TABEL 

 

Tabel 9.38  Capaian Kinerja Bidang Tata Ruang  
Tahun 2008-2015 ........................................ 9-86 

Tabel 9.39  Realisasi Legalisasi Aset   
Tahun 2011-2015 ........................................ 9-93 

Tabel 10.1  Capaian Strategis Pengelolaan Sumber  
Daya Air  Tahun 2004-2015 ......................... 10-3 

Tabel 10.2  Capaian Kegiatan Pembangunan  
Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Tahun 2009-2014 ........................................ 10-34 

Tabel 10.3  Rasio Elektrifikasi  
Tahun 2004-2015 (Persen) .......................... 10-40 

Tabel 10.4  Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik  
Energi Baru dan Terbarukan  
Tahun 2004-2015 (MW) .............................. 10-44 

Tabel 10.5  Capaian dan Rencana Pembangunan  
Infrastruktur Energi Tahun 2004-2015 ....... 10-47 

Tabel 11.1   Produksi Pangan dan Pertanian  
Tahun 2004-2015 ........................................ 11-3 

Tabel 11.2  Produksi Perikanan   
Tahun 2004-2015 (Juta Ton) ....................... 11-4 

Tabel 11.3   Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan  
Tahun 2004-2015 ........................................ 11-6 

Tabel 11.4   Produksi Minyak, Gas Bumi, dan Batubara  
Tahun 2004-2015 ........................................ 11-11 

Tabel 11.5   Produksi Bahan Bakar Minyak dan Volume  
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi  
Tahun 2004-2015 ........................................ 11-12 



 

 

DAFTAR TABEL | xv 

 

Tabel 11.6   Produksi Batu Bara dan Mineral Utama  
Tahun 2004-2015 ........................................ 11-19 

Tabel 11.7  Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam   
Tahun 2014 (Juta Ton) ................................. 11-20 

Tabel 11.8    Realisasi Produksi Kayu Olahan Primer  
Tahun 2004-2015 ........................................ 11-32 

Tabel 11.9  Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan  
Tahun 2004-2015 (Juta USD) ....................... 11-33 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi | DAFTAR TABEL 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR GAMBAR | xvii 

 

 
DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1  Arah Kebijakan RPJMN II dan RPJMN III ..... 2-2 

Gambar 2.2  Strategi Pembangunan Nasional ................ 2-6 

Gambar 3.1 Tren Annual Parasite Incidence  
Tahun 2004-2014 dan Kasus Positif  
Malaria Tahun 2004-2015* ........................ 3-14 

Gambar 3.2  Industri Farmasi yang Memiliki Sertifikat  
Good Manufacturing Practices Terkini  
Tahun 2009-2014 ........................................ 3-19 

Gambar 3.3  Rasio Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat,  
dan Bidan)  per 1.000 Penduduk   
Tahun 2011-2014 ........................................ 3-20 

Gambar 3.4  Jumlah Pos Kesehatan Desa   
Tahun 2006-2014 ........................................ 3-22 

Gambar 3.5  Rata-rata Lama Sekolah Penduduk  
Umur 15 Tahun ke Atas  
Menurut Provinsi ........................................ 3-26 

Gambar 3.6  Angka Partisipasi Murni dan Angka 
Partisipasi Kasar Menurut Jenjang 
Pendidikan Tahun 2004-2015 ..................... 3-27 



xviii | DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 3.7  Angka Partisipasi Sekolah Penduduk  
Usia 16-18 Tahun Menurut Kelompok 
Pendapatan Tahun 2000-2014 ................... 3-28 

Gambar 3.8  Angka Partisipasi Murni Jenjang  
SMP/MTs/Sederajat  Tahun 2013/2014 ..... 3-29 

Gambar 3.9  Jumlah Penerima Beasiswa Bantuan Siswa 
Miskin/Kartu Indonesia Pintar  
Tahun 2009-2015 ........................................ 3-31 

Gambar 3.10 Jumlah Kumulatif Pembangunan Unit  
Sekolah Baru  SMP, SMA, dan SMK  
Tahun 2005-2014 ........................................ 3-32 

Gambar 3.11  Jumlah Kumulatif Pembangunan Ruang  
Kelas Baru SMP, SMA, dan SMK  
Tahun 2005-2014 ........................................ 3-33 

Gambar 3.12  Anggaran Pendidikan yang Disediakan  
dalam APBN Tahun 2005-2015 ................... 3-41 

Gambar 3.13  Indeks Pembangunan Gender dan  Indeks 
Pemberdayaan Gender Tahun 2004  
2009-2013 ................................................... 3-71 

Gambar 3.14  Indeks Ketimpangan/Ketidaksetaraan  
Gender ASEAN Tahun 2008 – 2013 ............ 3-74 

Gambar 3.15 Perkembangan Angka Kemiskinan  
Tahun 2004, 2009-2014 .............................. 3-82 

Gambar 3.16 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil  
Tahun 2011-2015 ........................................ 3-87 

Gambar 3.17 Tren Cakupan Persalinan Ditolong  
Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2014 ......... 3-89 



 

 

DAFTAR GAMBAR | xix 

 

Gambar 3.18  Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat  
Tahun 2007-2014 (Miliar)   ......................... 3-97 

Gambar 4.1  Pertumbuhan Ekspor  Tahun 2011-Juni 2015 
(Persen) ....................................................... 4-14 

Gambar 4.2  Kontribusi Ekspor Komoditas Primer dan 
Manufaktur Tahun 2011-Juni 2015  
(Persen) ....................................................... 4-15 

Gambar 4.3  Jumlah Kunjungan Wisatawan  Mancanegara 
dan Perolehan Devisa  Tahun 2008-2015 
(Orang) ........................................................ 4-29 

Gambar 4.4  Jumlah Kunjungan Wisatawan  
Mancanegara Beberapa Negara  
Tahun 2011-2014 (Orang) .......................... 4-29 

Gambar 4.5  Jumlah Perjalanan dan Pengeluaran  
Wisatawan Nusantara  
Tahun 2004-2014 ........................................ 4-30 

Gambar 4.6  Pendapatan Negara Tahun 2010-2015  
(Rp Triliun) .................................................. 4-70 

Gambar 4.7  Belanja Negara Tahun 2010-2015 
 (Rp Triliun) ................................................. 4-71 

Gambar 4.8  Utang Pemerintah Pusat  Tahun 2010-2015  
(Rp Triliun) .................................................. 4-73 

Gambar 4.9  Laju Inflasi (YoY) Tahun 2011–2015 ............ 4-79 

Gambar 4.10  Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar    
Tahun 2011–2015 ....................................... 4-81 

Gambar 4.11  Indeks Nilai Tukar ASEAN-5  
Tahun 2011–2015 ....................................... 4-82 



xx | DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.12  Indeks Harga Saham Gabungan   
Tahun 2011-2015 ........................................ 4-92 

Gambar 4.13  Mobilisasi Dana Perbankan  
Tahun 2011-2015 (Rp Triliun) ..................... 4-94 

Gambar 4.14  Industri Keuangan Non-Bank  
Tahun 2011–2014 (Rp Triliun) .................... 4-95 

Gambar 5.1  Perkembangan Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Terakreditasi (Kumulatif)  
Tahun 2003-2014 ........................................ 5-2 

Gambar 5.2  Persebaran Kebun Raya di Indonesia ......... 5-15 

Gambar 6.1  Capaian Pembentukan Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Tahun 2015 ................................................. 6-10 

Gambar 6.2  Perkembangan Indeks Kemerdekaan  
Pers di Indonesia Tahun 2009-2014 ........... 6-11 

Gambar 6.3  Implementasi Tiga Pilar Masyarakat ASEAN  
Tahun 2015 ................................................. 6-21 

Gambar 6.4  Persebaran Buruh Migran Indonesia  
di Luar Negeri Hingga Tahun 2015.............. 6-28 

Gambar 6.5   Penanganan Kasus Warga Negara  
Indonesia  di Luar Negeri   
Tahun 2011-2015 ........................................ 6-30 

Gambar 7.1  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Bidang Pertahanan dan Keamanan  
Tahun 2005–2015 ....................................... 7-2 

Gambar 7.2  Alat Utama Sistem Persenjataan Unggulan 
Produksi Industri Pertahanan Nasional 
Tahun 2014–2015 ....................................... 7-6 



 

 

DAFTAR GAMBAR | xxi 

 

Gambar 7.3  Pembangunan Pos Perbatasan, Pangkalan 
Utama TNI AL, dan Pangkalan Udara  
Tahun 2014 ................................................. 7-7 

Gambar 7.4  Perkembangan Crime Risk dan  
Clearance Rate Tahun 2004-2014 .............. 7-14 

Gambar 7.5  Perkembangan Empat Jenis Tindak  
Kriminalitas Tahun 2004-2015 .................... 7-15 

Gambar 7.6  Grafik Jumlah Kejadian dan Korban  
Kecelakaan Lalu Lintas   
Tahun 2011-2015 ........................................ 7-16 

Gambar 7.7  Kegiatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba pada 
Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah  
dan Komponen Masyarakat........................ 7-17 

Gambar 7.8  Perkembangan Kasus Narkoba  
Tahun 2004-2015 ........................................ 7-18 

Gambar 7.9  Pelanggaran Anggota Kepolisian RI  
Tahun 2013 ................................................. 7-20 

Gambar 8.1   Upaya Reduksi Sisa Perkara   
Tahun 2010-2014 ........................................  8-6 

Gambar 8.2  Strategi Pencegahan dan Pemberantasan  
Korupsi ........................................................ 8-15 

Gambar 8.3   Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Korban 
Kekerasan ................................................... 8-22 

Gambar 9.1  Distribusi Penduduk, Angkatan Kerja,  
dan Tingkat Kepadatan Menurut  
Wilayah Tahun 2013…......................... ....... 9-5 

Gambar 9.2  Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Tahun  
2014-2015 .................................................. 9-52 



xxii | DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 9.3  Lokasi Kawasan Industri  
Tahun 2014-2015 ..................................... 9-53 

Gambar 9.4  Proporsi Kumulatif Investasi di  
Kawasan Perdagangan Bebas dan  
Pelabuhan Bebas Batam   
Tahun 2014 (Dalam Juta) ......................... 9-54 

Gambar 9.5  Peta Persebaran Daerah Tertinggal ......... 9-57 

Gambar 9.6  Kemajuan Penyelesaian Peraturan  
Daerah di Indonesia ................................. 9-84 

Gambar 10.1 Perkembangan Pembangunan Jalan  
Nasional Tahun 2004-2013(Km)...............10-9 

Gambar 10.2 Perkembangan Peningkatan Jalan  
Tahun 2004-2013 (Persen) .......................10-10 

Gambar 10.3 Perkembangan Pembangunan  
Jalan Tol Tahun 2004-2013 (Ribu Km) .....10-10 

Gambar 10.4 Perkembangan Pembangunan  
Jembatan Tahun 2004-2013 (Km) ............10-11 

Gambar 10.5 Jumlah Prasarana Dermaga  
Penyeberangan Tahun 2004-2013 ...........10-13 

Gambar 10.6 Jumlah Prasarana Dermaga Sungai  
Tahun 2004-2013 .....................................10-13 

Gambar 10.7 Capaian Pembangunan dan  
Pengembangan Sistem Pengendalian 
Persimpangan Terkoordinasi  
Tahun 2004-2013 .....................................10-14 

Gambar 10.8 Jumlah Pembangunan Terminal   
Tahun 2004-2013 .....................................10-14 



 

 

DAFTAR GAMBAR | xxiii 

 

Gambar 10.9 Jumlah Bus Rapid Transit dan Bus 
Pelajar/Mahasiswa/Kampus  
Tahun 2004-2013 ..................................... 10-16 

Gambar 10.10 Angkutan Laut Perintis  
Tahun 2004-2013 ..................................... 10-16 

Gambar 10.11 Jumlah Penumpang Laut Perintis  
Tahun 2004-2013 ..................................... 10-17 

Gambar 10.12 Pembangunan Armada Kapal Perintis  
Tahun 2004-2013 ..................................... 10-17 

Gambar 10.13 Jumlah Penumpang Kapal Pelni  
Tahun 2004-2013 ..................................... 10-18 

Gambar 10.14 Pembangunan Lokasi Pelabuhan  
Tahun 2004-2013 ..................................... 10-19 

Gambar 10.15 Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran  
Tahun 2004-2013 (Juta M3) ..................... 10-19 

Gambar 10.16 Perkembangan Penumpang Angkutan  
Udara Dalam dan Luar Negeri  
Tahun 2004-2013 (Juta Orang) ................ 10-20 

Gambar 10.17 Perkembangan Kargo Dalam dan  
Luar Negeri Tahun 2004-2013 (Ton) ........ 10-20 

Gambar 10.18  Jumlah Bandar Udara Baru yang  
Dibangun Tahun 2009-2013..................... 10-21 

Gambar 10.19  Jumlah Bandar Udara yang  
Dikembangkan dan Direhabilitasi,  
Tahun 2009-2013 ..................................... 10-21 

Gambar 10.20  Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan  
di Daerah Perbatasan dan Rawan  
Bencana Tahun 2004-2013 ...................... 10-22 



xxiv | DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 10.21 Subsidi Public Service Obligation Kereta 
Ekonomi Tahun 2004-2013 ...................... 10-25 

Gambar 10.22  Capaian Akses Air Minum dan  
Sanitasi Layak Tahun 2004-2014 .............. 10-35 

Gambar 11.1  Perkembangan Harga Beras, Gula Pasir,  
dan Kedelai  Tahun 2011-2015 (Rp/Kg) ... 11-5 

Gambar 11.2  Tren Keikutsertaan Perusahaan dalam  
Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan Tahun 2003-2015 ................. 11-23 

Gambar 11.3  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Tahun 2009-2014 ..................................... 11-24 

Gambar 11.4  Penerima Anugerah Adipura   
Tahun 2004-2014 (Kabupaten/Kota) ....... 11-25 

Gambar 11.5  Produksi Kayu Bulat   
Tahun 2004-2015 (M3) ............................. 11-30 

Gambar 11.6  Kawasan Konservasi Perairan  
Tahun 2003-2014 (Hektar) ....................... 11-37 

 

 

   

 
 







BAB 1  
PENDAHULUAN 

Sesuai dengan tahapan pembangunan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, 

tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap 

tiga. Arah kebijakan dalam RPJMN tahap tiga yang ditujukan 

untuk mencapai misi RPJPN 2005-2025 “mewujudkan 

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” adalah 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan 

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif 

perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang 

tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dan 

kemampuan iptek yang terus meningkat.  

Sebagai satu kesatuan dengan Pidato Kenegaraan Tahun 

2015, dokumen Lampiran Pidato ini disusun untuk 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) 2014 yang merupakan tahun terakhir 

pelaksanaan RPJMN 2010-2014, dan RKP 2015 yang 

merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019 

yang disusun berdasarkan RPJPN 2005-2025, mengingat RKP 

2015 disusun sebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019. Visi 
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RPJMN 2010-2014 adalah “terwujudnya Indonesia yang 

sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”, dengan tiga arah 

kebijakan umum. Pertama, melanjutkan pembangunan untuk 

mencapai Indonesia yang sejahtera yang tercermin dari 

peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan 

ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan 

tingkat pengangguran yang bertumpu pada program 

perbaikan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur dasar, serta 

terjaga dan terpeliharanya lingkungan hidup secara 

berkelanjutan. Kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi 

dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah 

pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala 

macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi 

manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, 

memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk 

pengurangan kesenjangan pendapatan, kesenjangan 

pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan 

kesenjangan gender. Keadilan yang terwujud dalam sistem 

hukum yang berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak 

pandang bulu. Demikian pula, kebijakan pemberantasan 

korupsi secara konsisten terus menerus dilakukan dan 

ditingkatkan agar terbangun rasa keadilan dan pemerintah 

yang bersih. 

Sementara itu, visi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 

adalah “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dengan 

sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita. Pertama, 

menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap 

bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 
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negara. Kedua, membuat Pemerintah selalu hadir dengan 

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia 

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, memperkuat 

kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia 

dan masyarakat Indonesia. Keenam, meningkatkan 

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 

bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketujuh, mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. Kedelapan, melakukan revolusi 

karakter bangsa. Kesembilan, memperteguh kebhinekaan 

dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  

Untuk mengetahui keberlanjutan pelaksanaan 

pembangunan, dalam dokumen Lampiran Pidato ini selain 

menyampaikan capaian penting pelaksanaan pembangunan 

tahun 2014/2015 disajikan pula data hasil pelaksanaan 

pembangunan awal dan akhir RPJMN I, RPJMN II, dan awal 

RPJMN III (2015). Selain itu, dalam Lampiran Pidato ini 

disajikan pula capaian pengurangan kesenjangan 

antarwilayah pada bagian yang membahas kewilayahan.  

Penyusunan dokumen Lampiran Pidato didasarkan pada 

sembilan bidang pembangunan yang terdapat dalam RPJPN 

2005-2025. Dengan demikian, Lampiran Pidato Kenegaraan 

Presiden RI tahun 2015 mencakup 11 bab, yaitu: (1) 

Pendahuluan; (2) Kerangka Kebijakan RPJMN 2010-2014 dan 

RPJMN 2015-2019; (3) Bidang Pembangunan Sosial Budaya 

dan Kehidupan Beragama; (4) Bidang Ekonomi; (5) Bidang 
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Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (6) Bidang Politik; (7) 

Bidang Pertahanan dan Keamanan; (8) Bidang Hukum dan 

Aparatur; (9) Bidang Wilayah dan Tata Ruang; (10) Bidang 

Sarana dan Prasarana; dan (11) Bidang Pengelolaan Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan 

selama lima tahun terakhir telah menunjukkan capaian yang 

cukup baik di berbagai bidang, seperti di bidang politik, 

hukum, dan pertahanan keamanan; bidang kesejahteraan 

rakyat; bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta 

bidang pembangunan kewilayahan. Namun untuk bidang 

ekonomi mengalami sedikit pelambatan karena 

perkembangan ekonomi global. Capaian-capaian ini 

diharapkan akan semakin meningkat, sehingga kinerja 

pembangunan di masa mendatang akan menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 







BAB 2  
KERANGKA KEBIJAKAN RPJMN 2010-2014 

DAN RPJMN 2015-2019 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

disusun  berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui 

UU No. 17/2007. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional pada intinya merupakan tahapan pembangunan 

dengan mengedepankan skala prioritas di setiap tahapannya 

dalam rangka mewujudkan sasaran pokok dan tujuan 

pembangunan jangka panjang. 

Akhir tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015 

merupakan tahun transisi karena pada masa ini terjadi 

perubahan pemerintahan dan juga peralihan dari RPJMN II 

(2010-2014) ke RPJMN III (2015-2019). Untuk itu, dalam Bab 

ini akan dijabarkan pokok-pokok RPJMN II dan RPJMN III 

untuk memberikan gambaran besar terhadap proses dan 

fokus pembangunan pada setiap tahap pembangunan jangka 

menengah.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II dan III 

merupakan suatu rangkaian tahap pembangunan yang 

berkesinambungan, dan pada setiap tahapnya 
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mencerminkan visi dan misi presiden selama periode 

kepemimpinannya.  Skala prioritas dalam setiap tahapannya 

dapat berbeda, namun tetap dalam satu kerangka arah 

pembangunan jangka panjang.  

 

Gambar 2.1 
Arah Kebijakan RPJMN II Dan RPJMN III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Arah Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap 

Kedua (2010-2014)  merupakan periode pembangunan kedua 

dari Kabinet Indonesia Bersatu, dan ditujukan untuk lebih 

memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang 

dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing 

perekonomian.  

RPJMN II 

(2010-2014) 

RPJMN III 

(2015-2019) 

keunggulan 
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Visi pembangunan Indonesia 2010-2014 adalah terwujudnya 

Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. 

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan empat misi 

pembangunan, yaitu: (1) Melanjutkan pembangunan menuju 

Indonesia yang sejahtera, yang tercermin pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk 

percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan 

kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, perbaikan 

infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya 

lingkungan hidup secara berkelanjutan; (2) Memperkuat 

pilar-pilar demokrasi, dengan penguatan yang bersifat 

kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban 

umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan 

dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang 

bertanggung jawab; serta  (3) Memperkuat dimensi keadilan 

di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan 

pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan 

antardaerah dan pengurangan kesenjangan gender. 

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 

2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan, 

yaitu: 

1. Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan 

Kesejahteraan Rakyat 

2. Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 

3. Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi 

4. Agenda IV: Penegakan Hukum 

5. Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan 

Arah kebijakan umum Pembangunan Nasional tahun 2010-

2014 ditekankan pada: 
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a. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan 

pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. 

Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan 

tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan 

dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang 

didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan 

tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan 

bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber 

daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta 

terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara 

berkelanjutan. 

b. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar 

demokrasi dengan penguatan yang bersifat 

kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban 

umum, penghapusan segala macam diskriminasi, 

pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta 

kebebasan yang bertanggung jawab. 

c. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi 

keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan 

kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan 

pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan 

pengurangan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya 

dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara 

kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian 

pula kebijakan pemberantasan korupsi secara 

konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan 

pemerintahan yang bersih. 

Kemudian, visi dan misi pemerintah tahun 2010-2014 

dijabarkan secara operasional ke dalam sebelas Prioritas 
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Nasional untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi 

oleh bangsa dan negara yang sedang berlangsung saat 

periode tersebut. Sebelas prioritas nasional itu adalah: (1) 

Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) Pendidikan; (3) 

Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan 

pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan usaha; (8) 

Energi; (9) Lingkungan hidup dan bencana; (10) Daerah 

tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) 

Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. 

2.2 Arah Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah III (2015-2019) 

merupakan periode pembangunan di bawah kepemimpinan 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Dokumen ini ditetapkan melalui Perpres No. 2/2015 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun  

2015-2019. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan 

masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang 

dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi 

pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah 

terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong-royong. 

Adapun misi pembangunan tahun 2015-2019 adalah:  (1) 

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga 

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan 

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) 

Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan 

demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan 

politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup 
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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; serta (7) Mewujudkan 

masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, Pemerintah 

merumuskan strategi pembangunan yang secara ringkas 

dituangkan dalam Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 
Strategi Pembangunan Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: RPJMN 2015-2019 

 

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat; 

2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan 

ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas 

rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan 

mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; 

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan 

keseimbangan ekosistem 
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Sementara itu, untuk menunjukkan prioritas dalam jalan 

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, 

mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam 

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. 

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 

(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; serta (9) Memperteguh 

kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Selanjutnya, arah kebijakan umum pembangunan nasional 

2015-2019 dititikberatkan kepada: 

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif 

dan Berkelanjutan.  Pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama 

untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi 

sebagai negara berpendapatan menengah menjadi 

negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang 
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berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi 

ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan 

pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di 

berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan 

iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya 

kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk 

ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan 

jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta 

meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan 

kesempatan kerja yang berkualitas. 

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber 

Daya Alam  (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan 

peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah 

dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui 

peningkatan produktivitas dan perluasan areal 

pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah 

komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan 

produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan 

nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral 

dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan 

ragam bauran  sumber daya energi,  meningkatkan 

efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, 

mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi 

antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya 

efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman 

hayati Indonesia yang sangat kaya. 

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk 

Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan 

infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas 
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nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, 

mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan 

dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) 

serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, 

pangan dan energi untuk mendukung ketahanan 

nasional, dan mengembangkan sistem transportasi 

massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara 

terintegrasi dan dengan meningkatkan kerjasama 

Pemerintah, BUMN (agen pembangunan), dan Swasta. 

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi 

Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim. Arah 

kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, 

mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah 

peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, 

mengurangi risiko bencana, meningkatkan 

ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap 

bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim. 

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. 

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh 

meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung 

oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan 

efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan 

efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi; 

semakin mantapnya konsolidasi demokrasi; semakin 

tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan 

stabilitas keamanan nasional; dan meningkatnya peran 

kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam 

forum internasional. 
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6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan 

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Sumber daya 

manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya 

akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang 

pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada  

penduduk miskin dan daerah tertinggal, terpencil, dan 

terluar; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia 

dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; 

meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, 

terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; 

meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang 

berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan 

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, 

serta berkembangnya jaminan kesehatan. 

7. Mengembangkan dan Memeratakan  Pembangunan 

Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk 

menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali 

dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan 

kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di 

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan 

Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di 

seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; 

mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan 

kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan 

dan perdesaan;  mempercepat penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi daerah. 

 

 

  







BAB 3  
BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA  

DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama 

mencakup bidang pembangunan kependudukan dan keluarga 

berencana (KB), kesehatan dan gizi, pendidikan, 

perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, 

kesejahteraan sosial (peningkatan akses dan kualitas 

pelayanan), pengarusutamaan gender, perlindungan anak, 

dan pengurangan kemiskinan merupakan rangkaian upaya 

peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak 

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta 

bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat 

Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. 

Berbagai upaya pembangunan di bidang sosial budaya dan 

kehidupan beragama sampai dengan tahun 2015 telah 

dilaksanakan dan berkontribusi pada semakin meningkatnya 

kualitas hidup sumber daya manusia (SDM), yang ditandai 

antara lain oleh membaiknya derajat kesehatan dan tingkat 

pendidikan penduduk Indonesia, yang didukung oleh 
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meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial 

dasar. 

3.1 Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga 

3.1.1 Kebijakan 

Arah Kebijakan Nasional dalam Pembangunan Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam 

RPJMN 2015-2019 yang menjadi fokus dalam pelaksanaan 

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama lima tahun ke depan 

adalah: (1) Menguatkan advokasi dan KIE tentang KKBPK di 

setiap tingkatan wilayah dan kelompok masyarakat; (2) 

Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 

(KR) yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; (3) Meningkatkan 

pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam 

berkeluarga; (4) Meningkatkan peran dan fungsi keluarga 

dalam pembangunan keluarga; dan (5) Menguatkan landasan 

hukum dan menyerasikan kebijakan pembangunan bidang 

kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan 

keluarga dan diperkuat dengan meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dan kualitas data dan informasi. 

3.1.2 Capaian Penting 

Dalam upaya mencapai kinerja pembangunan Kependudukan, 

KB dan Pembangunan Keluarga pada tahun 2014 dilakukan 

antara lain: (1) Upaya terobosan untuk memperkuat 

pencapaian target Program KKBPK melalui intensitas 
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pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga di wilayah yang 

memiliki daya ungkit tinggi  (wilayah penyangga utama); (2) 

Upaya terobosan peningkatan promosi dan pergerakan serta 

pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga yang berkualitas 

dan merata; (3) Penyerasian kebijakan kependudukan, KB dan 

pembangunan keluarga; (4) Peningkatan ketersediaan dan 

kualitas data dan informasi kependudukan, KB dan 

pembangunan keluarga yang memadai, akurat, dan tepat 

waktu. 

Kondisi kependudukan berdasarkan hasil Sensus Penduduk 

(SP) 2000 dan SP 2010 menunjukkan terjadinya peningkatan 

laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,45 persen menjadi 

1,49 persen. Selanjutnya, berdasarkan hasil Survey Demografi 

dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dan 2012 menunjukkan 

angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) mengalami 

stagnansi pada 2,6 anak perperempuan usia produktif (15-49 

tahun). Kondisi ini dipengaruhi diantaranya oleh tingkat 

kelahiran remaja (ASFR 15-19 tahun) yang hanya menurun 

dari 51 kelahiran (2007) ke 48 kelahiran (2012) per 1.000 

wanita kelompok usia 15-19 tahun, serta didukung dengan 

masih rendahnya median usia kawin pertama 20,4 tahun pada 

2012. 

Selain itu, angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive 

prevalence rate/CPR) menunjukan hanya sedikit peningkatan 

dari 61,4 persen pada tahun 2007 menjadi 61,9 persen pada 

tahun 2012 (SDKI). Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) 2014 bahkan menunjukkan angka CPR yang 

menurun dibanding angka tahun 2013, yaitu dari 62,5 menjadi 

61,8 persen. Begitu juga capaian CPR cara modern hanya 

meningkat 0,5 persen selama 5 tahun (2007-2012) dari 57,4 
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persen menjadi 57,9 persen. Kondisi ini juga tidak didukung 

oleh tingkat penggunaan alat dan obat kontrasepsi yang 

berkualitas, dimana tingkat ketidak-berlangsungan pemakaian 

kontrasepsi (Drop Out) masih tinggi (27,1 persen) dengan 

tingkat pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 

(MKJP) hanya sebesar 18,3 persen pada tahun 2012. Data 

Susenas 2014 juga menunjukkan bahwa sekitar 20,8 persen 

perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus menikah yang 

pernah menggunakan kontrasepsi tetapi tidak lagi 

menggunakannya. Sementara itu, angka kebutuhan ber-KB 

yang tidak terpenuhi (unmet need) mengalami penurunan dari 

13,1 persen pada tahun 2007 menjadi 11,4 persen pada tahun 

2012. 

Data statistik rutin BKKBN tahun 2014 menunjukkan 

kemajuan pembangunan kependudukan, KB dan 

Pembangunan Keluarga, yang antara lain ditunjukkan oleh 

jumlah peserta KB aktif (PA) sebanyak 35,2 juta peserta KB, 

yang terdiri dari jumlah PA dari keluarga miskin (pra-

sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera-1/KS-1) sebanyak 13,8 

juta peserta KB, serta 21,4 juta peserta KB dari keluarga 

sejahtera (KS-2 ke atas). Sedangkan jumlah PA pria sebanyak 

1,4 juta peserta KB dan sebanyak 33,8 juta peserta KB wanita. 

Jumlah PA MKJP sebesar 9,1 juta peserta KB (25,7 persen) dan 

Non MKJP sebesar 26,1 juta peserta KB (74,3 persen). Jumlah 

peserta KB baru (PB) sebanyak 7,8 juta peserta KB pada tahun 

2014. Jumlah PB ini terdiri dari keluarga miskin sebanyak 3,0 

juta peserta KB, termasuk jumlah PB pria sebanyak 457 ribu 

peserta KB, jumlah PB MKJP sebanyak 1,5 juta peserta KB 

(19,5 persen).  
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 Terkait dengan Pembangunan Keluarga, dilakukan upaya 

untuk memperkokoh ketahanan keluarga melalui 

peningkatan pengetahuan, partisipasi, dan keterampilan 

keluarga peserta KB melalui pembinaan dan penggerakkan 

kelompok Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga 

Remaja/BKR, dan Bina Keluarga Lansia/BKL). Jumlah 

kelompok terus meningkat dan pada April 2015 mencapai 

81.467 kelompok BKB, 36.824 kelompok BKR, dan 43.221 

kelompok BKL. Guna mempertahankan dan meningkatkan 

kesertaan serta kemandirian ber-KB bagi masyarakat miskin 

dilakukan pula pemberdayaan ekonomi keluarga dengan 

membentuk kelompok usaha ekonomi produktif, dengan 

jumlah anggota yang ber-KB pada tahun 2015 mencapai 518 

ribu pasangan usia subur. 

Untuk memperkuat pelaksanaan Program KKBPK telah 

dilakukan perumusan landasan hukum dan harmonisasi 

kebijakan dengan capaian antara lain: (1) Ditetapkannya UU 

No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga; (2) Telah diidentifikasi sebanyak 31 

kebijakan, termasuk 13 kebijakan yang dinilai belum 

bersinergi dengan kebijakan kependudukan, KB dan 

Pembangunan Keluarga; (3) Telah ditetapkannya Perpres No. 

153/2014 tentang Grand Design Pembangunan 

Kependudukan untuk rekomendasi kebijakan pembangunan 

kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga; dan (4) 

Telah ditetapkannya UU No. 23/2014 tentang pemerintah 

daerah yang mengamanatkan KB sebagai urusan pemerintah 

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Data dan informasi Kependudukan, KB dan Pembangunan 

Keluarga terus diperbaiki, antara lain melalui: (1)  
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Pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) setiap 10 tahun sekali. 

Pelaksanaan SP 2010 diikuti pula dengan penghitungan 

Proyeksi Penduduk Indonesia untuk periode 2010-2035; (2) 

Pelaksanaan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI), serta Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan 

satu kali atau lebih setiap tahunnya; (3) Tersedianya 

pendataan keluarga yang dilakukan secara berkala sebagai 

dasar pembangunan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk 

keperluan intervensi Program KKBPK mulai dari KIE, 

konseling, pelayanan sampai dengan pembinaan 

perkembangan Program KKBPK; (4) Tersedianya registrasi 

penduduk dan pencatatan sipil, untuk memperkuat sistem 

informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang telah 

dibangun di 497 kabupaten/kota, dan telah diterbitkannya 

UU No. 24/2013 tentang perubahan atas UU No. 23/2006 

tentang Administrasi Kependudukan. 

3.1.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan kependudukan, KB dan Pembangunan 

Keluarga masih menghadapi permasalahan, antara lain: (1) 

Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE yang 

ditandai dengan angka kelahiran total (TFR) yang mengalami 

stagnasi dan masih terjadinya kesenjangan akses untuk 

memperoleh informasi program KKBPK; (2) Masih tingginya 

tingkat kelahiran remaja (ASFR 15-19 tahun) yang antara lain 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran 

remaja tentang kesehatan reproduksi dan banyaknya 

perkawinan usia remaja; (3) Belum meratanya akses dan 

kualitas pelayanan KB yang di tandai dengan CPR yang 

meningkat secara lambat dan pemakaian kontrasepsi yang 
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belum mengacu pada prinsip rasional, efektif dan efisien 

(REE), serta cukup tingginya tingkat ketidak-berlangsungan 

pemakaian kontrasepsi (drop out) dan kebutuhan ber-KB 

yang tidak terpenuhi (unmet need); (4) Masih kurangnya 

kesadaran dan pemahaman fungsi keluarga; (5) Masih belum 

memadainya landasan hukum dan kurangnya komitmen 

pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mendukung 

program KKBPK; (6) Masih kurang sinergisnya masalah 

kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan 

(7) Masih kurang akuratnya ketersediaan data dan informasi 

kependudukan dan KB dan masih terbatasnya penggunaan 

data kependudukan dalam perencanaan berbagai sektor 

pembangunan.  

Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain: (1) Penguatan 

advokasi dan KIE dengan penguatan kebijakan dan 

pengembangan strategi advokasi dan KIE Program KKBPK 

terutama dalam upaya penurunan TFR; (2) Menguatkan 

akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas 

terutama dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) Kesehatan yang didukung dengan memperkuat 

pembinaan kesertaan ber-KB, penggerakan layanan KB dan 

penggerakan operasional lini lapangan, terutama dalam 

upaya peningkatan CPR, menurunkan tingkat ketidak-

berlangsungan pemakaian kontrasepsi (drop out) dengan 

meningkatan penggunaan MKJP dan menurunkan tingkat 

kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); (3) 

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja tentang 

kesehatan reproduksi dan melakukan upaya peningkatan 

median usia kawin pertama untuk menurunkan tingkat 

kelahiran di usia remaja (ASFR 15-19 tahun);  (4) 

Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam 
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pembangunan keluarga melalui tribina keluarga (BKB, BKL, 

BKR); (5) Menguatkan landasan hukum dan menyerasikan 

kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga 

berencana; (6) Menata, menguatkan, dan meningkatkan 

kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan 

dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah; (7) 

Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan 

yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan 

basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada 

masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan 

program pembangunan. 

3.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

3.2.1 Kebijakan 

Pembangunan kesehatan pada tahun 2015 ditujukan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. 

Reformasi pembangunan kesehatan dalam RKP 2015 

difokuskan pada pengembangan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) melalui perluasan cakupan kepesertaan dan 

peningkatan kesiapan pelayanan kesehatan (supply side) 

serta  penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui 

peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan 

gizi pada remaja putri, ibu hamil, bayi dan balita, dan 

perlindungan kelompok berisiko. 

Mengacu pada RPJMN 2015-2019, pembangunan kesehatan 

diperkuat dengan upaya percepatan perbaikan gizi, 

pemantapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) Bidang Kesehatan, dan peningkatan promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara rinci, 

kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat, 
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mencakup: (1) Mempercepat pemenuhan akses pelayanan 

kesehatan ibu dan anak yang berkualitas; (2) Mempercepat 

perbaikan gizi masyarakat; (3) Meningkatkan pengendalian 

penyakit dan penyehatan lingkungan; (4) Meningkatkan 

akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (5) 

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang 

berkualitas; (6) Meningkatkan ketersediaan, 

keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat 

kesehatan; (7) Meningkatkan pengawasan obat dan 

makanan; (8) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan 

mutu sumber daya manusia kesehatan; (9) Meningkatkan 

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; (10) 

Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, 

dan sistem informasi kesehatan; (11) Memantapkan 

pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang 

Kesehatan; dan (12) Mengembangkan dan meningkatkan 

efektifitas pembiayaan kesehatan. 

3.2.2 Capaian Penting 

Status kesehatan dan gizi masyarakat secara umum terus 

menunjukkan perbaikan, antara lain ditandai dengan 

meningkatnya status kesehatan ibu dan anak serta 

meningkatnya status gizi masyarakat, walaupun masih 

menghadapi kendala pada penurunan Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan prevalensi anak balita pendek (stunting); 

meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular; meningkatnya penyehatan lingkungan; 

meningkatnya pembiayaan kesehatan dan perlindungan 

finansial masyarakat; meningkatnya pemerataan akses dan 

mutu pelayanan kesehatan; meningkatnya ketersediaan, 

keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat 
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kesehatan; meningkatnya mutu obat dan makanan; 

meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber 

daya manusia kesehatan; serta meningkatnya promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.  

Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari 34 per 1.000 

kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 32 per 1.000 kelahiran 

hidup (SDKI 2012). Sementara itu, Angka Kematian Ibu (AKI) 

masih cukup tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran 

hidup (SDKI 2012) meningkat dibandingkan pada tahun 2007 

sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007). 

Prevalensi anak balita kurus menurun dari 13,3 persen 

(Riskesdas 2010) menjadi 12,1 persen (Riskesdas 2013). 

Namun, prevalensi anak balita pendek (stunting) masih 

cukup tinggi yaitu 37,2 persen (Riskesdas 2013) meningkat 

dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 35,6 persen 

(Riskesdas 2010). Prevalensi gizi lebih (kegemukan dan 

obesitas) pada anak balita cenderung menurun dari 14,0 

persen (Riskesdas 2010) menjadi 11,9 persen (Riskesdas 

2013).  

Pemerintah terus meningkatkan upaya dalam perbaikan 

kesehatan ibu yang salah satunya ditunjukkan dengan 

meningkatnya cakupan persalinan ditolong oleh tenaga 

kesehatan dari 86,4 persen (2011) menjadi 90,9 persen 

(2014). Pemahaman dan pengetahuan serta perilaku ibu 

hamil semakin membaik salah satunya melalui perluasan 

kegiatan kelas ibu hamil di desa. Jumlah kelas ibu hamil 

meningkat dari 5.115 (2011) menjadi 8.461 puskesmas 

(2014). Pemerintah juga terus melakukan peningkatan akses 

dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui 

pendekatan continuum of care mulai dari pelayanan 
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kesehatan pasangan usia subur sampai dengan kesehatan 

lanjut usia. Untuk pemenuhan hak reproduksi, telah 

diperkenalkan Puskesmas Pelayanan Kesehatan Reproduksi 

Terpadu yang sampai saat ini berjumlah 2.133 Puskesmas 

(2014). Sementara itu, meningkatnya kesehatan anak 

ditunjukkan dengan meningkatnya cakupan imunisasi, 

penanganan neonatal, bayi, dan balita sakit sesuai standar, 

baik di fasilitas kesehatan dasar maupun di fasilitas 

kesehatan rujukan. Pada tahun 2014, cakupan imunisasi 

dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan mencapai 80,1 

persen sedangkan cakupan pelayanan kesehatan pada bayi 

mencapai 90,2 persen. Selain itu, Pemerintah juga 

menyediakan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) 

bagi seluruh puskesmas di Indonesia untuk lebih 

mengintensifkan kegiatannya sehingga diharapkan cakupan 

pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada 

masyarakat dapat terus diperluas. 

Untuk mendukung upaya perbaikan gizi, Pemerintah secara 

terus-menerus dan berkesinambungan melakukan berbagai 

upaya percepatan. Salah satu upaya tersebut yakni 

pelaksanaan Scaling Up Nutrition (SUN) Movement atau 

gerakan nasional percepatan perbaikan gizi dengan fokus 

pada seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) yang 

dimulai sejak janin dalam kandungan sampai anak 

berusia dua tahun. Dalam upaya percepatan perbaikan 

gizi tersebut, dilakukan pemetaan program dan kegiatan 

secara spesifik (oleh sektor kesehatan secara langsung) 

dan sensitif (oleh sektor non kesehatan secara tidak 

langsung). Selain itu, upaya pencegahan kekurangan gizi 

dilakukan melalui pemberian tablet besi kepada ibu hamil 

dan remaja putri untuk pencegahan anemia, serta 
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pemberian kapsul vitamin A untuk balita 6-59 bulan yang 

cakupannya meningkat dari 82,7 persen (2011) menjadi 

85,3 persen (2014). Pemerintah juga berupaya untuk 

meningkatkan persentase bayi usia 0-6 bulan yang 

mendapat ASI eksklusif melalui penyediaan tempat-tempat 

menyusui dan peningkatan konselor ASI. Selain itu, 

Pemerintah juga menyediakan buffer stock pemberian 

makanan tambahan (PMT) untuk pemulihan bagi balita. 

Dalam pengendalian penyakit menular, Pemerintah terus 

berupaya mengendalikan kasus HIV dan AIDS. Prevalensi HIV 

diperkirakan sebesar 0,46 persen (2014) atau sesuai dengan 

target kurang dari 0,5 persen dengan kumulatif kasus HIV 

dan AIDS yang terlaporkan s.d. Maret 2015 sebanyak 

167.350 kasus HIV dan 65.790 kasus AIDS. Sampai dengan 

Maret 2015, terdapat 1.583 layanan konseling dan tes HIV, 

500 layanan perawatan dan dukungan pengobatan, 214 

layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak, dan 91 

layanan  Program Terapi Rumatan Metadon. Upaya 

pengendalian Tuberkulosis (TB) juga menunjukkan 

perbaikan yang ditandai dengan penurunan angka insidens 

dari 185  kasus (2012) menjadi 183 kasus per 100.000 

penduduk (2013). Keberhasilan pengobatan TB/success rate 

(SR) telah mencapai 89,7 persen (2014) didukung oleh 

perluasan pelayanan pasien TB Resisten Obat ke seluruh 

wilayah Indonesia, inisiasi penggunaan alat diagnosis cepat, 

serta peningkatan penerapan strategi Directly Observed 

Treatment Short-Course (DOTS). Selain itu, perbaikan dalam 

upaya pengendalian kasus malaria tercermin dengan Annual 

Parasite Incidence (API) yang terus menurun dari 1,85 

(2009) menjadi 0,99 (2014)  per 1.000 penduduk dan telah 

signifikan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2004 

sebesar 3,7 per 1.000 penduduk. Sejalan dengan API, kasus 
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positif malaria menurun dari 882.272 kasus (2004) menjadi 

252.027 kasus (2014). Sementara itu, data kasus positif 

malaria sampai dengan Mei 2015 sebesar 45.872 kasus. 

Sampai dengan Juni 2015, sebanyak 230 kabupaten/kota 

telah menerima sertifikat eliminasi malaria. Selain itu, 

penggunaan kelambu berinsektisida pada balita meningkat 

dari 16,5 persen (2011) menjadi 80,6 persen. 

Gambar 3.1 
Tren Annual Parasite Incidence Tahun 2004-2014 dan Kasus 

Positif Malaria Tahun 2004-2015* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Data sampai dengan Mei 2015 
Sumber: Kemkes, 2015 

Sementara itu, untuk mengantisipasi peningkatan penyakit 

tidak menular (PTM), jumlah Pos Pembinaan Terpadu PTM 

(Posbindu PTM) terus diperluas dari 7.225 (2013) menjadi 

10.500 (Juni 2015). Selain itu, juga dilakukan peningkatan 

akses pengobatan termasuk pelayanan paliatif dan 

rehabilitatif, penyiapan peralatan diagnosis dan pengobatan 

di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun 

rujukan.  
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Pemerintah juga terus melakukan upaya penyehatan 

lingkungan melalui peningkatan akses air minum layak dan 

akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di perkotaan 

dan perdesaan dari 63,5 persen dan 55,6 persen (2011) 

menjadi 67,7 persen dan 60,9 persen (2014). Disamping itu, 

jumlah desa yang telah memenuhi kriteria Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM) meningkat dari 6.235 desa 

(2011) menjadi 21.709 desa (Juni 2015). Dalam aspek 

regulasi, Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi menjadi penegasan 

dasar hukum perencanaan, implementasi, serta monitoring 

dan evaluasi untuk pencapaian akses universal air minum 

dan sanitasi tahun 2019. 

Dari sisi pembiayaan kesehatan, Pemerintah telah 

berkomitmen untuk meningkatkan pembiayaan sektor 

kesehatan, khususnya pembiayaan publik melalui APBN dan 

APBD. Peningkatan anggaran kesehatan diharapkan untuk 

terus meningkat dan mencapai 5 persen dari APBN pada 

tahun 2016 dan 10 persen dari APBD. Penerapan SJSN 

bidang kesehatan melalui BPJS Kesehatan merupakan 

langkah penting dalam jaminan pelayanan kesehatan karena 

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi 

semakin mudah terutama dari sisi finansial. Kepesertaan 

penduduk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus 

mengalami peningkatan dan hingga pertengahan Juni 2015 

telah mencapai 146,7 juta penduduk atau 57,4 persen dari 

seluruh penduduk Indonesia.  

Khusus untuk penduduk miskin dan tidak mampu, 

pemerintah akan terus meningkatkan jumlah peserta 

penerima bantuan iuran (PBI) dari 86,4 juta pada tahun 2014 
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menjadi 88,2 juta pada tahun 2015. Saat ini, Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) telah diluncurkan di tujuh lokasi (Kabupaten 

Mentawai, Lebak, Tangerang, Toli-Toli, Berau, Pasuruan, dan 

Mamuju) pada tahun 2015. Pemerintah telah berupaya 

untuk terus meningkatkan jumlah peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) menuju cakupan 40 persen 

penduduk berpendapatan terendah pada tahun 2019 

termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), 

bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mampu. Saat 

ini, sedang dilakukan pemutakhiran bank data terpadu 

(PBDT) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta 

pendataan PMKS oleh Kementerian Sosial. Updating 

kepesertaan JKN direncanakan akan selesai pada akhir 

tahun 2015.  

Dalam mendukung pelaksanaan JKN, Pemerintah secara 

bertahap berupaya untuk melakukan penguatan pelayanan 

kesehatan (supply side), salah satunya melalui peningkatan 

mutu pelayanan kesehatan rujukan baik akreditasi RS 

nasional maupun internasional (Joint Commission 

International). Saat ini, RS yang telah terakreditasi nasional 

(versi 2007) meningkat  dari 637 RS (2011) menjadi 1.279 RS 

(2014) dan pada tahun 2015 telah terdapat 103 RS 

terakreditasi versi 2012. Khusus untuk akreditasi 

internasional, sampai dengan Juni 2015, telah terakreditasi 

sebanyak 19 RS. Sampai dengan tahun 2014, ketersediaan 

tempat tidur (TT) rumah sakit telah mencapai 280.474 TT. 

Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk regionalisasi 

rujukan melalui penetapan batas wilayah administrasi 

daerah berdasarkan kemampuan pelayanan medis, 

penunjang, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
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terstruktur sesuai dengan kemampuan. Sampai dengan saat 

ini, telah ditetapkan 110 RS rujukan regional, 20 RS rujukan 

provinsi, dan 14 RS rujukan nasional. Sementara itu, 

pelayanan kesehatan dasar juga terus diperkuat salah 

satunya melalui peningkatan jumlah puskesmas rawat inap 

yang meningkat dari 3.019 puskesmas (2011) menjadi 3.395 

puskesmas (Juni 2015) dan puskesmas non rawat inap yang 

meningkat dari 6.302 puskesmas (2011) menjadi 6.345 

puskesmas (Juni 2015). 

Sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan 

terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan 

(DTPK), Pemerintah telah meningkatkan jumlah puskesmas 

rawat inap dari 76 puskesmas rawat inap (2011) menjadi 90 

puskesmas rawat inap (2014). Selain itu, telah dibangun 24 

RS Pratama dengan kapasitas 10 tempat tidur/TT (2014) dan 

pengembangan pelayanan kesehatan bergerak/PKB, baik 

darat, perairan, maupun udara di 17 provinsi (2014). Untuk 

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

terutama pada fasilitas layanan kesehatan yang memiliki 

keterbatasan dokter atau dokter spesialis di DTPK, 

Pemerintah telah menyelenggarakan telemedicine yang 

merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang 

dilaksanakan secara jarak jauh dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada tahun 2014, 

telah dilaksanakan teleradiologi di 3 RS UPT vertikal sebagai 

pengampu untuk melayani 8 RS diampu yang belum 

memiliki dokter spesialis radiologi. Telemedicine berbasis 

video conference dilaksanakan oleh 1 RS UPT vertikal untuk 

mengampu 2 RS di daerah. 

Salah satu elemen penting lainnya dalam penguatan 

pelayanan kesehatan yakni ketersediaan, keterjangkauan, 
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pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan. 

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan 

ketersediaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi 

Kabupaten/ Kota dari 87 persen (2011) menjadi 100 persen 

(2014). Dalam penetapan harga obat Pemerintah telah 

menerapkan sistem e-catalogue. Upaya ini dikembangkan 

untuk menjamin keterjangkauan serta ketersediaan obat 

(supply). Untuk peningkatan penggunaan obat yang 

rasional, Pemerintah telah menyusun Formularium 

Nasional (Fornas) dalam upaya kendali mutu dan kendali 

biaya di bidang pelayanan kesehatan. Dalam penyediaan 

alat kesehatan, Pemerintah telah berhasil meningkatkan 

produk alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah 

Tangga (PKRT)  yang beredar dan telah memenuhi 

persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat dari 70 persen 

(2011) menjadi 95,8 persen (2014). Hal ini didukung oleh 

berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah 

terkait dengan pengawasan terhadap keamanan dan mutu 

alat kesehatan yang beredar serta pembinaan terhadap 

sarana produksi dan distribusinya. Pemerintah juga telah 

mengatur harga alat kesehatan melalui e-catalogue alat 

kesehatan. Disamping itu, telah disusun roadmap 

pengembangan industri alat kesehatan untuk mengurangi 

ketergantungan impor.  

Selanjutnya, Pemerintah terus meningkatkan sistem 

pengawasan obat dan makanan yang komprehensif dan 

menyeluruh dalam rangka meningkatkan perlindungan 

kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan 

yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar, dan ilegal. 

Dalam hal penyediaan obat yang aman dikonsumsi oleh 

masyarakat, Pemerintah terus berupaya meningkatkan 
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jumlah industri farmasi yang memiliki sertifikat Good 

Manufacturing Practices (GMP) yang dimulai sejak tahun 

2009. Saat ini, jumlah industri farmasi yang telah memiliki 

sertifikat GMP terkini telah meningkat dari 60,1 persen 

(2011) menjadi 83,7 persen (2014). Jumlah ini telah 

meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan 

kondisi capaian pada tahun 2009 yakni hanya sebesar 26,2 

persen. 

Gambar 3.2 
Industri Farmasi yang Memiliki Sertifikat Good Manufacturing 

Practices Terkini Tahun 2009-2014 

 
Sumber: BPOM, 2015 

Selain itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan 

pengawasan obat dan makanan. Pada periode Januari-Mei 

2015, hasil pengujian laboratorium terhadap obat dan 

makanan menunjukkan bahwa persentase obat yang 

memenuhi syarat adalah sebesar 98,4 persen dan makanan 

yang memenuhi syarat adalah sebesar 92 persen. Terhadap 

produk yang tidak memenuhi syarat, Pemerintah 

memberikan sanksi kepada industri berupa perintah 
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penarikan produk yang tidak memenuhi syarat (recall), 

maupun sanksi yang lebih keras berupa peringatan dan 

peringatan keras untuk produk yang tidak memenuhi syarat 

berulang serta penghentian sementara kegiatan produksi. 

Terkait dengan upaya peningkatan sumber daya manusia 

(SDM) kesehatan, Pemerintah berupaya meningkatkan 

produksi, kualitas, serta pemerataan distribusi SDM 

kesehatan. Melalui berbagai upaya pendayagunaan SDM 

kesehatan, tren rasio tenaga kesehatan (dokter, perawat, dan 

bidan) dari tahun ke tahun terus menunjukkan kenaikan dari 

1,19 (2011) menjadi 2,39 (2014) per 1.000 penduduk. Dalam 

upaya pemenuhan tenaga dokter spesialis, Pemerintah telah 

melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter 

Gigi Spesialis (PPDS) yang sejak tahun 2008 hingga Desember 

2014 telah diluluskan sebanyak 5.895 dokter spesialis/dokter 

gigi spesialis yang sebagian besar telah mengabdi kembali ke 

daerah pengusulnya. 

Gambar 3.3 
Rasio Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, dan Bidan)  

per 1.000 Penduduk  
Tahun 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Kemkes, 2015 
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Pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan 

pemerataan SDM kesehatan yang dilakukan antara lain melalui 

program penempatan pegawai tidak tetap (PTT) dan dokter 

internship. Peserta program PTT diikuti oleh dokter dan dokter 

gigi, dokter spesialis di RS dan Bidan di Desa di daerah 

tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta daerah 

bermasalah kesehatan (DBK). Program ini dimulai sejak tahun 

1990-an dan terus diperluas dikarenakan penempatan tenaga 

kesehatan yang belum merata terutama di daerah terpencil. 

Sampai dengan Desember 2014, tenaga PTT yang masih aktif 

bertugas di puskesmas berjumlah 3.248 dokter, 1.310 dokter 

gigi, dan 42.951 bidan. Selain PTT, untuk meningkatkan 

kualitas tenaga kesehatan sekaligus untuk meningkatkan 

jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan 

kesehatan di fasilitas kesehatan, maka Pemerintah 

menempatkan dokter internship selama 1 tahun dengan 

periode penugasan di rumah sakit selama 8 bulan dan di 

puskesmas selama 4 bulan. Jumlah peserta internship yang 

ditempatkan pada periode November 2014 sebanyak 1.365 

orang dan periode Februari-Mei 2015 sebanyak 4.457 orang. 

Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan di 

DTPK dan untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), 

pada tahun 2015 Pemerintah mencanangkan Program 

Nusantara Sehat. Program ini dilaksanakan dengan 

menempatkan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus 

berbasis tim di puskesmas dengan target tahun 2015 sebanyak 

120 tim di 44 kabupaten DTPK. Pemberangkatan Tim 

Nusantara Sehat periode I sudah  dilaksanakan pada tanggal 5 

Mei 2015 sebanyak 20 tim yang terdiri dari dokter, perawat, 

bidan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan 
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masyarakat, tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium 

medik, dan tenaga gizi yang ditempatkan di 20 puskesmas 

yang tersebar di 19 kabupaten DTPK di 9 provinsi. 

Dalam mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup 

sehat, Pemerintah melakukan upaya perkuatan promosi 

kesehatan khususnya komunikasi, informasi, dan edukasi 

untuk mencapai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

Sejalan dengan pencapaian target PHBS tersebut, Pemerintah 

berupaya untuk meningkatkan upaya pemberdayaan 

masyarakat yang salah satunya melalui peningkatan jumlah 

pos kesehatan desa (poskesdes). Pada tahun 2014, poskesdes 

yang beroperasi mencapai 55.517 unit meningkat dari tahun  

2006 (12.942 unit). Demikian halnya dengan posyandu yang 

telah sejak lama dikembangkan di masyarakat untuk 

mendekatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga 

berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penangggulangan 

diare juga meningkat dari 268.439 unit (2011) menjadi 

289.635 unit (2014). 

Gambar 3.4 
Jumlah Pos Kesehatan Desa 

 Tahun 2006-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kemkes, 2015 
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3.2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Dalam menata pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat yang 

berkualitas menuju Indonesia Sehat, beberapa permasalahan 

umum yang dihadapi selama ini antara lain: (1) Belum 

optimalnya capaian status kesehatan ibu, anak, dan gizi 

masyarakat, serta masih tingginya kasus penyakit terutama 

penyakit tidak menular (PTM); (2) Belum meratanya akses dan 

masih perlunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan; (3) 

Belum seluruh penduduk miskin tercakup dalam skema 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) Belum optimalnya 

pelibatan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan; dan 

(5) Belum optimalnya upaya promosi kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan ke depan mencakup: (1) 

Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi 

masyarakat serta pengendalian penyakit dan penyehatan 

lingkungan; (2) Penguatan akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan; (3) Peningkatan perlindungan finansial bagi 

masyarakat; (4) Penguatan jejaring/mitra dalam 

pembangunan kesehatan; serta (5) Peningkatan promosi 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Secara rinci, upaya tindak lanjut sedang dan akan dilakukan 

oleh pemerintah, mencakup: 

1. Penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi 

masyarakat serta pengendalian penyakit dan 

penyehatan lingkungan, melalui: (a) peningkatan 

persalinan di fasilitas kesehatan; (b) penguatan dan 

pengembangan kebijakan perbaikan gizi masyarakat 

dengan fokus pada seribu hari pertama kehidupan;       
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(c) penguatan pencegahan penyakit menular dan 

pengendalian risiko biologi, perilaku dan lingkungan 

terkait penyakit tidak menular serta penyehatan 

lingkungan; (d) pengaturan sistem dan peningkatan 

kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah untuk 

penurunan kematian ibu; (e) pengaturan pengelolaan 

dana kesehatan oleh RSUD dan pemerintah daerah; dan 

(f) peningkatan efektifitas penggunaan bantuan 

operasional kesehatan (BOK). 

2. Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, 

melalui: (a) penguatan ketersediaan sisi suplai pelayanan 

kesehatan; (b) penguatan sistem rujukan nasional, 

regional, dan provinsi dan RSUD; (c) perluasan cakupan 

akreditasi rumah sakit; (d) penguatan pelayanan 

kesehatan dasar termasuk perluasan akreditasi 

puskesmas; dan (e) perluasan dan pengembangan 

fasilitas kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, 

perbatasan, dan kepulauan. 

3. Peningkatan perlindungan finansial bagi masyarakat, 

melalui: (a) perluasan kepesertaan Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) terutama peningkatan PBI; (b) penguatan 

kebijakan sistem tarif premi dan provider, pemanfaatan 

dan penyediaan pelayanan kesehatan; (c) 

pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

JKN; dan (d) updating dan pemutakhiran bank data 

terpadu penduduk miskin secara rutin. 

4. Penguatan jejaring/mitra dalam pembangunan 

kesehatan, melalui: (a) membangun aliansi mitra stategis 

dengan kementerian/lembaga (K/L), non-kementerian, 

pemda, dunia usaha, dan akademisi; (b) pengembangan 



 

 

BAB 3 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 3-25 

 

regulasi untuk penguatan kerjasama lintas sektor; dan (c) 

pelibatan lintas sektor dalam penyusunan kebijakan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 

5. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat, melalui: (a) peningkatan advokasi kebijakan 

pembangunan berwawasan kesehatan; (b) peningkatan 

kemitraan dalam upaya promotif dan preventif; (c) 

penguatan gerakan masyarakat; (d) peningkatan upaya 

kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); dan (e) 

pelaksanaan pilot layanan kesehatan primer terpadu 

berbasis kerjasama pemerintah dan masyarakat di DTPK. 

3.3 Pendidikan 

3.3.1 Kebijakan 

Pendidikan berperan sangat penting dan strategis dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Membangun pendidikan 

yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting untuk 

melahirkan SDM bermutu, yang menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi, terampil, dan berdaya saing. Untuk itu, 

kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk: (1) 

Mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh 

masyarakat; (2) Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak 

seluruh penduduk dalam mendapatkan layanan pendidikan 

dasar yang berkualitas; (3) Meningkatkan akses, kualitas, 

relevansi, dan daya saing pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi; (4) Menurunkan kesenjangan partisipasi 

pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah, dan 

antarjenis kelamin, serta berpihak pada seluruh anak terutama 
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anak dari keluarga kurang mampu; (5) Meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang disertai dengan peningkatan pendidikan 

karakter; (6) Meningkatkan profesionalisme guru, pengelolaan, 

serta sebarannya yang merata; serta (7) Meningkatkan akses 

dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). 

3.3.2 Capaian Penting 

Pembangunan pendidikan telah berhasil memperbaiki taraf 

pendidikan penduduk, yang ditandai oleh peningkatan rata-

rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dari 8,1 

tahun (2012) menjadi 8,2 tahun pada tahun 2014 (Gambar 

3.5).  

Gambar 3.5 
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas 

Menurut Provinsi 
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Dengan rata-rata lama sekolah ini, tingkat pendidikan 

penduduk Indonesia masih berada pada kisaran kelas 2 

SMP/sederajat. Namun, masih terjadi kesenjangan rata-rata 

lama sekolah antarprovinsi. Sebanyak 14 provinsi masih 

berada di bawah rata-rata nasional, provinsi Papua berada 

pada posisi paling rendah pada kisaran kelas 6 SD/sederajat. 

Gambar 3.6 
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Menurut 

Jenjang Pendidikan Tahun 2004-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2004-2015 

Catatan: Data 2014 dan 2015 merupakan data sasaran 

Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga 

mengalami peningkatan dari 93,3 persen (2012) menjadi 94,1 

persen (2013). Selain itu, pembangunan pendidikan juga telah 

mampu meningkatkan pemenuhan hak penduduk usia sekolah 

untuk memperoleh layanan pendidikan. Capaian 

pembangunan pendidikan juga tercermin pada angka 

partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar, yaitu 

SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B, masing-masing sebesar 

93,3 persen dan 76,6 persen pada tahun 2013. Pada tahun 
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2015 kedua angka tersebut berturut-turut diharapkan menjadi 

91,2 persen dan 80,0 persen. Adapun angka partisipasi kasar 

(APK) pada jenjang pendidikan menengah SMA/SMK/MA/ 

Paket C dan APK pendidikan tinggi masing-masing sebesar 74,6 

persen dan 29,1 persen pada tahun 2013 dan diharapkan 

menjadi 82,4 persen dan 29,8 persen pada tahun 2015. 

(Gambar 3.6). 

Peningkatan partisipasi pendidikan yang terjadi masih belum 

merata antarkelompok status ekonomi dan antarwilayah. Pada 

penduduk kelompok usia 16-18 tahun (jenjang pendidikan 

menengah), APS pada kelompok masyarakat paling kaya 

(kuantil 5) sudah mencapai 81,2 persen, sementara kelompok 

paling miskin (kuantil 1) baru sebesar 57,2 persen (Gambar 

3.7). Dari sisi spasial, sebanyak 164 kabupaten dan kota (32,1 

persen) masih memiliki APM SD/sederajat di bawah 93,3 

persen, sedangkan sebanyak 288 kabupaten/kota (56,4 

persen) masih memiliki APM SMP/sederajat di bawah 76,6 

persen. 

Gambar 3.7 
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut  

Kelompok Pendapatan tahun 2000-2014 
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Gambar 3.8 
Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs/Sederajat  

Tahun 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Kemdikbud 2013/ 2014 

Adapun kesenjangan APM jenjang SMP/MTs/sederajat paling 

besar terjadi di provinsi NTT, capaian APM paling rendah 

terdapat di kabupaten Sikka (9,9 persen); sementara APM 

tertinggi dicapai oleh kota Kupang sebesar 99,3 persen. 

Kesenjangan APM yang cukup besar dikenali berada di 

provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah (Gambar 

3.8). 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 

memperluas akses ke layanan pendidikan bagi penduduk usia 

sekolah, antara lain, melalui penyediaan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS). BOS bertujuan untuk mengurangi beban biaya 

operasional pembelajaran di sekolah. Adapun biaya satuan 

BOS untuk jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat 

masing-masing Rp.580 ribu/siswa/tahun dan Rp.710 
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ribu/siswa/tahun. Mulai tahun 2013 Pemerintah juga 

menyediakan BOS untuk seluruh siswa pada jenjang 

SMA/SMK/MA Rp.1 juta/siswa/tahun, sejalan dengan 

perluasan dan pemerataan pendidikan menengah, terutama 

untuk mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar 12 

Tahun yang telah resmi dimulai tahun 2015. Pada tahun 2014, 

pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 25.643.974 

siswa dengan realisasi 25.591.200 siswa; BOS SMP sebanyak 

9.571.443 siswa dengan realisasi yang melebihi target 

9.584.910 siswa. Untuk BOS SMA 4.384.026 siswa dengan 

realisasi 4.256.021 siswa dan BOS SMK 4.303.201 siswa 

dengan realisasi yang melebihi target 4.376.263 siswa. 

Penyaluran BOS juga diupayakan semakin lancar dan 

akuntabel dengan penekanan pada kriteria 4T (tepat waktu, 

tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat penggunaan/ 

pemanfaatan). 

Upaya peningkatan pemerataan layanan pendidikan juga 

ditempuh melalui penyediaan bantuan siswa miskin (BSM), 

yang pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla berubah menjadi Kartu Indonesia 

Pintar (KIP), bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak 

mampu. Penyediaan KIP untuk mengurangi kesenjangan 

partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat kaya dan 

miskin. KIP diberikan kepada siswa-siswa dari keluarga miskin 

yang bersekolah di semua jenjang pendidikan baik di bawah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun 

Kementerian Agama. Selama dua tahun terakhir (2014 dan 

2015), total penerima KIP masing-masing sebanyak 11,9 juta 

orang dan 19,9 juta orang, dengan alokasi anggaran masing-

masing sebesar Rp.7,0 triliun dan Rp.12,4 triliun (Gambar 

3.9). 
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Gambar 3.9 
Jumlah Penerima Beasiswa Bantuan Siswa Miskin/Kartu Indonesia 

Pintar Tahun 2009-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: APBN berbagai tahun 

Pemerintah meyakini bahwa pemberian BSM/KIP telah 

membantu menurunkan persentase jumlah siswa putus 

sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan. Sasaran pokok 

program KIP adalah meningkatkan efisiensi internal 

pendidikan, yang ditandai oleh menurunnya angka putus 

sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, sekaligus 

mengecilnya kesenjangan angka partisipasi pendidikan 

antarkelompok status ekonomi. Program KIP merupakan 

bentuk kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada 

masyarakat miskin. Dalam konteks ini, distribusi dan jumlah 

penerima KIP di daerah tertinggal, terpencil, kawasan 

nelayan, dan daerah sentra pengirim tenaga kerja Indonesia 

ke luar negeri ditingkatkan, untuk mengurangi kesenjangan 

partisipasi pendidikan di kantong-kantong kemiskinan 

tersebut. 



3-32 | BAB 3 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

 

Akses dan kualitas pendidikan terus ditingkatkan antara lain 

dengan penyediaan sarana-prasarana yang memadai berupa 

pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru 

(RKB), terutama pada jenjang SMP dan SMA/SMK. Selama 

dua tahun terakhir, telah dibangun 125 USB SMP termasuk 

diantaranya SD-SMP Satu Atap,  117 USB SMA, dan 153 USB 

SMK, sehingga total USB yang dibangun sejak tahun 2005 

sampai dengan tahun 2014 adalah 2.573 SMP, 441 SMA, dan 

1.077 SMK (Gambar 3.10). Adapun RKB yang dibangun dalam 

dua tahun terakhir adalah sebanyak 3.835 ruang kelas SMP, 

4.073 ruang kelas SMA, dan 5.743 ruang kelas SMK, yang 

membuat total pembangunan RKB sejak tahun 2005 berturut-

turut  sebanyak 13.184 ruang kelas SMP, 21.721 ruang kelas 

SMA, dan 27.041 ruang kelas SMK (Gambar 3.11). 

Gambar 3.10 
Jumlah Kumulatif Pembangunan Unit Sekolah Baru  

SMP, SMA, dan SMK Tahun 2005-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kemdikbud, 2014 
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Gambar 3.11 
Jumlah Kumulatif Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP, SMA, dan 

SMK Tahun 2005-2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemdikbud, 2014 

Sementara itu, jumlah lembaga madrasah, juga meningkat 

dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Jumlah lembaga MI 

tahun 2014 sebanyak 23.678 lembaga, meningkat 1.439 

lembaga dari tahun 2010. Dalam kurun waktu yang sama, 

jumlah lembaga MTs meningkat sebanyak 2.261 lembaga 

menjadi 14.022 lembaga, dan jumlah lembaga MA meningkat 

sebanyak 1.363 lembaga menjadi 5.897 lembaga. Sebagian 

besar madrasah diselenggarakan oleh masyarakat. 

Pemerintah juga terus melakukan perkuatan kelembagaan 

dan peningkatan kualitas pendidikan madrasah melalui 

berbagai bantuan untuk pengembangan madrasah, dengan 

penekanan pada dimensi akademik seperti Madrasah Insan 

Cendekia di Serpong, Gorontalo, Jambi, Aceh Timur, Ogan 

Kemering Ilir (Sumsel), Siak (Riau), Bangka Tengah (Babel), 

Pekalongan (Jateng), dan Paser (Kaltim). Pengembangan 

madrasah juga dilakukan dengan program penelitian ilmiah 
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(madrasah riset) dan penyelenggaraan olimpiade sains 

madrasah. Perkuatan kelembagaaan madrasah juga dilakukan 

melalui pengembangan madrasah keagamaan dan pengayaan 

keterampilan. Disamping itu, program akreditasi madrasah 

minimal berstatus B juga terus dijalankan, rata-rata per tahun 

sebanyak 3.000 madrasah dan sampai tahun 2015 sudah 

mencapai 56 persen dari total 40 ribu madrasah. Selain itu, 

pendidikan pesantren juga terus diperkuat dengan 

memberikan aneka bantuan guna mendukung program 

pendidikan kecakapan hidup (life skills) melalui 

pengembangan pesantren bahari/maritim, agrobisnis, dan 

kewirausahaan.  

Untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan, 

penyelenggaraan PAUD terus ditingkatkan, agar anak-anak 

lebih memiliki kesiapan dalam memasuki sekolah formal pada 

semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2014, prioritas 

kegiatan PAUD  fokus pada pemberian Bantuan Biaya 

Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD sebanyak 45.200 

lembaga; Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru sebanyak 

2.000 lembaga; Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Rintisan 

sebanyak 1.000 lembaga; Bantuan Alat Permainan Edukatif 

(APE) PAUD sebanyak 1.500 lembaga; Bantuan Sarana 

Pembelajaran PAUD sebanyak 50 lembaga; Bantuan Lembaga 

PAUD di Daerah Tanggap Darurat dan Pasca Bencana 

sebanyak 35 lembaga; Bantuan Kelembagaan Pada Organisasi 

Mitra sebanyak 4.507 lembaga. Pada tahun 2014 pemberian 

BOP PAUD keaksaraan ditargetkan sebanyak 296,7 ribu orang 

dan sudah terealisasi seluruhnya. Sedangkan Bantuan 

Kecakapan Keorangtuaan (Parenting Education) diberikan 

kepada 70 lembaga. 
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Berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan, 

Pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah perbaikan 

dalam pengelolaan guru, peningkatan kualitas dan 

kesejahteraan guru, serta reformasi Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK), untuk melahirkan guru-guru 

bermutu melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). 

Pemerintah mengambil kebijakan hanya lulusan PPG saja 

yang bisa diangkat menjadi guru, dan sebelum guru resmi 

berstatus sebagai pendidik yang mengajar di suatu sekolah 

harus mengikuti program induksi terlebih dahulu. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin kualitas guru, yang diyakini 

sebagai faktor penentu peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia. Data tahun 2015 menunjukkan, dari total guru 

berjumlah 3,8 juta orang, sebanyak 1,0 juta orang (26,6 

persen) belum berkualifikasi S1/D4, yang tersebar di 288 

kabupaten/kota dan sebagian besar di wilayah timur 

Indonesia. Adapun guru-guru yang sudah dan belum 

tersertifikasi masing-masing sebanyak 1,8 juta orang dan 

702,5 ribu orang, baik yang berada di bawah koordinasi 

Kemdikbud maupun Kemenag. 

Untuk mengatasi kekurangan guru di daerah-daerah 

berkategori tertinggal, terdepan, dan terpencil, sejak tahun 

2011 Pemerintah telah melaksanakan program Sarjana 

Mendidik di daerah-daerah tersebut (SM3T). Mereka yang 

mengikuti program SM3T adalah para sarjana pendidikan 

universitas-universitas LPTK di seluruh Indonesia, yang 

jumlahnya berturut-turut sebanyak 2.479 orang (2011), 2.365 

orang (2012), 2.804 orang (2013), dan 2.642 orang (2014). 

Mereka dengan tulus bersedia mengabdi sebagai pendidik, 

yang mengajar selama satu tahun di sekolah-sekolah di Aceh, 

Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, 
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Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan 

Maluku. Mulai tahun 2015, Pemerintah juga mengangkat 

sebanyak 798 orang lulusan PPG yang semula mengikuti 

program SM3T untuk mengikuti program Guru Garis Depan 

(GGD) dengan status PNS Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, untuk bertugas di daerah-daerah tertinggal, 

terpencil, dan terdepan.  

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Pemerintah 

menyusun peraturan perundangan yang mengatur 

pengelolaan pendidikan tinggi dalam bentuk pelembagaan 

otonomi perguruan tinggi melalui pembentukan Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Saat ini, terdapat 11 

PTN berstatus badan hukum, yaitu: UGM, UI, ITB, IPB, UNAIR, 

UPI, dan USU, serta UNPAD, UNDIP, ITS, dan UNHAS. 

Terdapat empat PTN BH yang masuk peringkat 200 besar 

perguruan tinggi di Asia berdasarkan peringkat Quacqiarelli 

Symonds (QS), yaitu UI peringkat 71, ITB peringkat 125, 

UNAIR peringkat 127, dan UGM peringkat 145. Sementara 

untuk peringkat 500 besar dunia dari QS, UI berada pada 

peringkat 310 dan ITB pada peringkat 461. Khusus untuk 

bidang Pertanian dan Kehutanan, IPB diakui sebagai salah 

satu dari 150 Perguruan Tinggi terbaik di dunia menurut QS 

World University Ranking tahun 2015.  

Beberapa program studi di PTN Badan Hukum sudah 

mendapatkan beberapa Akreditasi Internasional diantaranya 

di Institut Pertanian Bogor untuk Program Studi Agronomi 

dan Hortikultura, Ilmu dan Teknologi Kelautan, Ilmu Nutrisi 

dan Teknologi Pakan, Komunikasi dan Pengembangan 

Masyarakat dan beberapa Program Studi Teknologi hasil 

pertanian mendapatkan Akreditasi Internasional dari AUN-
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QA, ImarEST, SWST, ABET, IFT dan IUoST. Pada Universitas 

Airlangga, Program Studi Pendidikan Dokter telah 

mendapatkan sertifikasi dari AUN-QA. Untuk Universitas 

Gadjah Mada, terdapat 22 Program Studi di antaranya 

Pendidikan Dokter Gigi, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknologi 

Industri Pertanian, Akuntansi, dan lainnya telah mendapatkan 

Akreditasi Internasional dari AUN-QA. Pada Universitas 

Indonesia, terdapat 13 Program Studi terakreditasi 

Internasional di antaranya Akuntasi, Arsitektur, Ilmu 

Ekonomi, Ilmu Komputer, Pendidikan Dokter dan lainnya 

mendapatkan Akreditasi Internasional dari AUN-QA. 

Kualitas pendidikan tinggi sangat terkait erat dengan 

ketersediaan dosen dan peneliti yang memenuhi kualifikasi 

akademik tinggi. Pemerintah terus meningkatkan jumlah 

dosen berkualifikasi S2 dan S3, yang dilaksanakan melalui 

penyediaan beasiswa untuk program pascasarjana (master 

dan doktoral) di dalam dan di luar negeri. Selama dua tahun 

terakhir, 2013 dan 2014, jumlah dosen PTN dan PTS yang 

menempuh pendidikan master dan doktor di dalam negeri 

masing-masing sebanyak 19.443 (angkatan baru dan berjalan) 

dan 18.056 orang (angkatan berjalan), sedangkan yang 

belajar di luar negeri masing-masing 2.964 orang (angkatan 

baru dan berjalan) dan 2.659 orang (angkatan berjalan). Di 

samping itu, pemerintah juga melakukan sertifikasi dosen 

PTN dan PTS, yang jumlahnya mencapai sebanyak 81.886 

orang sampai tahun 2014.  

Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah 

penelitian dan publikasi internasional dari dosen PTN dan PTS 

tersebut melalui berbagai upaya afirmatif.  Pada saat ini, PTN 

yang paling produktif dalam menerbitkan artikel di dunia 
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internasional dan sudah terindeks Scopus adalah ITB (4094), 

UI (3484), UGM (1981), IPB (1551), ITS (1115).  Sementara itu, 

lembaga penelitian yang paling produktif dalam publikasi 

adalah LIPI (1233).  

Selain itu, mutu pendidikan tinggi juga diupayakan untuk 

ditingkatkan di semua universitas melalui proses akreditasi 

dan pemerataan sebaran dosen antarwilayah dan antarpulau, 

untuk mempercepat pemerataan kemajuan pendidikan tinggi 

di seluruh Indonesia. Selain akreditasi nasional, beberapa 

program studi teknik di ITB, seperti teknik elektro, teknik 

kelautan, teknik fisika, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik 

industri, teknik informatika telah memperoleh akreditasi 

internasional ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology), begitu juga program-program studi teknik di 

UGM, ITS, dan UI.  Sementara itu beberapa program studi 

ekonomi telah memperoleh akreditasi internasional AACSB 

(Association to Advance Collegiate Schools of Business), serta 

beberapa program studi di UI seperti Kimia, Arsitek, Ilmu 

Komputer, dan Kesehatan Masyarakat telah memperoleh 

akreditasi internasional dari AUN (Asian University Network).   

Pemerintah juga terus melakukan perkuatan kelembagaan 

dan kualitas pendidikan tinggi Islam melalui transformasi 

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Pada tahun 2013-2015, 

telah berlangsung proses transformasi sebanyak 44 Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) dan 5 IAIN menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) yaitu UIN Ar-Raniri Aceh, UIN Sunan Ampel 

Surabaya, UIN Walisongo Semarang, UIN Raden Fatah 

Palembang, dan UIN Sumatra Utara, selain enam UIN pada 

tahun-tahun sebelumnya. Proses transformasi kelembagaan 
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ini didukung dengan pembangunan sarana-prasarana dan 

fasilitas akademik, antara lain, melalui skema pembiayaan 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman Luar 

Negeri (PLN). Sejalan dengan proses transformasi 

kelembagaan, UIN juga mengembangkan sejumlah program 

studi umum seperti sains, kedokteran, keteknikan, ekonomi 

dan bisnis, serta bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. 

Adapun peningkatan kualitas pendidikan tinggi Islam 

ditempuh melalui penyelenggaraan program “5000 Doktor” 

dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yang sudah 

dimulai tahun 2015 ini sebanyak 750 dalam negeri dan 150 

luar negeri. Program ini dilaksanakan antara lain melalui kerja 

sama kelembagaan antaruniversitas yang sudah dirintis oleh 

Kementerian Agama.  

Berbagai program yang berorientasi pada peningkatan 

pemerataan layanan pendidikan tinggi, antara lain, program 

afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) dan Bidikmisi secara nyata 

berkontribusi pada peningkatan partisipasi pendidikan. 

Melalui program ADIK, lulusan-lulusan sekolah menengah 

yang tinggal di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Papua 

Barat, NTT dan daerah perbatasan diberi kesempatan untuk 

menempuh pendidikan tinggi di Jawa. Melalui program 

Bidikmisi, anak-anak pintar dan berbakat yang berasal dari 

keluarga tidak mampu difasilitasi untuk dapat menempuh 

pendidikan tinggi tanpa dibebani biaya apa pun. Setiap 

mahasiswa penerima Bidikmisi diberikan dana sebesar Rp.12 

juta/tahun selama empat tahun masa kuliah di perguruan 

tinggi. Alokasi anggaran Bidikmisi untuk tahun 2015 sebesar 

Rp.2,49 triliun. Sampai tahun 2015, penerima program 

Bidikmisi telah mencapai 272,2 ribu orang mahasiswa, yang 

kuliah di PTN 252,2 ribu mahasiswa dan PTS 19,5 ribu 
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mahasiswa. Peserta Bidikmisi yang telah menyelesaikan 

studinya (lulus) sebanyak 49,1 ribu mahasiswa dari angkatan 

2010, 2011, 2012 untuk program diploma dan sarjana. 

Penting diketahui, para mahasiswa penerima Bidikmisi 

berhasil meraih prestasi akademik yang bagus dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) berkisar 3,2 sampai 3,5. Dari tahun ke 

tahun bahkan ada yang berhasil lulus dengan nilai sempurna 

seperti yang diraih Devi Triasari (23 tahun) dan Papara Wendy 

Indarjo. Devi adalah anak pasangan Suwito (61 tahun), 

seorang buruh tani, dan Karinem (61 tahun), seorang 

pembantu rumah tangga. Devi berhasil menamatkan 

pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret (UNS) dengan IPK 3,99, sedangkan Papara-pemuda 

kelahiran Sampit, Kalimantan Tengah-tamat dari FMIPA 

(Matematika) Institut Pertanian Bogor dengan IPK 4,0, 

sehingga keduanya berhak menyandang predikat cum laude. 

Devi dan Papara-dan pada tahun-tahun sebelumnya Raeni 

dan Angga-adalah contoh generasi muda bertalenta, tekun, 

gigih, dan pekerja keras, sehingga mampu mengukir prestasi 

gemilang di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Tentu 

saja masih banyak lagi Devi, Papara, Raeni dan Angga yang 

lain di seluru pelosok negeri ini. Pemerintah berkomitmen 

membantu mereka melalui program Bidikmisi agar dapat 

menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dan memfasilitasi 

mereka untuk membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi 

bukan penghalang untuk dapat mencapai prestasi cemerlang.  

Pemerintah juga menyediakan Bantuan Operasional 

Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang bertujuan untuk 

meringankan beban PT dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi. Pada tahun 2014 dan 2015 nilai nominal BOPTN 
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mencapai Rp.3,0 triliun dan Rp.4,55 triliun, yang dibagi secara 

proporsional ke 118 PTN dan sebanyak 30,0 persen dari total 

dana BOPTN dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan 

penelitian dan pengembangan, termasuk oleh PTS. Mulai 

tahun 2013 juga diberlakukan uang kuliah tunggal (UKT), yang 

besarannya bervariasi antarprogram studi dalam satu 

universitas dan sesama program studi antaruniversitas 

berdasarkan status akreditasi PT bersangkutan. Pelaksanaan 

BOPTN dan UKT dimaksudkan untuk mengurangi beban 

pembiayaan sehingga mahasiswa yang berasal dari keluarga 

kurang mampu dapat menempuh pendidikan di PT. 

Gambar 3.12 
Anggaran Pendidikan yang Disediakan dalam APBN 

Tahun 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: APBN 2005-2015 

Sejak tahun 2009 telah dilakukan pemenuhan anggaran 

pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat 

Konstitusi. Pada tahun 2015, anggaran pendidikan sebesar 

Rp.408,5 triliun atau 21 persen dari APBN (Gambar 3.12), 

yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar 



3-42 | BAB 3 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

 

Rp.154,4 triliun dan melalui transfer daerah sebesar 

Rp.254,2 triliun. Pelaksanaan anggaran untuk fungsi 

pendidikan yang berada di pusat oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta 17 

K/L lain yang menyelenggarakan pendidikan. 

3.3.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan pendidikan sampai tahun 2014 menunjukkan 

keberhasilan yang nyata, seperti yang telah diuraikan di 

atas. Namun demikian, masih terdapat banyak 

permasalahan penting dalam pembangunan pendidikan, 

antara lain: (1) Belum semua penduduk memperoleh 

layanan akses PAUD yang berkualitas; (2) Masih senjangnya 

partisipasi pendidikan dasar antarwilayah dan 

antarkelompok pendapatan; (3) Belum meratanya 

ketersediaan layanan pendidikan terutama ketersediaan 

SMA/SMK/MA di setiap kecamatan; (4) Masih rendahnya 

kualitas hasil belajar siswa dilihat dari pengukuran di tingkat 

nasional melalui Ujian Nasional maupun pengukuran tingkat 

internasional; (5) Masih rendahnya kualitas dan keselarasan 

pendidikan menengah kejuruan dan pelatihan keterampilan 

kerja dengan kebutuhan dunia kerja yang menyebabkan 

rendahnya keterserapan lulusan di dunia kerja; (6) Masih 

rendahnya akses, kualitas, relevansi, dan daya saing 

pendidikan tinggi; (7) Belum signifikannya dampak berbagai 

program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar siswa; dan (8) Belum memadainya kapasitas 

kelembagaan LPTK, terutama LPTK swasta sehingga belum 

mampu melahirkan guru-guru berkualitas. 
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Untuk menjawab berbagai permasalahan di atas dilakukan 

berbagai upaya tindak lanjut, yaitu : 

1.  Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar 

sembilan tahun yang merata. Terkait dengan 

peningkatan akses, perhatian lebih besar diberikan 

pada kelompok miskin, anak-anak yang tinggal di 

wilayah perdesaan dan daerah 3T, serta anak-anak 

yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu 

peningkatan kualitas ditekankan pada upaya 

pemenuhan SPM Pendidikan Dasar yang harus secara 

sungguh-sungguh diupayakan pada tahun 2015 oleh 

Pemerintah Daerah dengan dukungan Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan 

menengah melalui penyelengaraan Wajib Belajar 12 

Tahun. Peningkatan akses pendidikan menengah baik 

melalui jalur formal maupun nonformal ditekankan 

pada daerah 3T dan daerah padat penduduk. 

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan 

menengah dilakukan untuk memberikan landasan 

yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki 

dunia kerja. 

3. Peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing 

pendidikan tinggi, melalui peningkatan pemerataan 

layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi 

dalam pendidikan dan strategi pendidikan yang 

inovatif (seperti: pendidikan jarak jauh, dan e-

learning), dengan memerhatikan keseimbangan 

jumlah program studi sejalan dengan perkembangan 
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keilmuan dan kebutuhan masyarakat; penguatan 

otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan 

tinggi, penataan program studi dan bidang keilmuan 

yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan, dan penguatan kegiatan penelitian 

dan pengembangan, serta  penguatan kemitraan 

perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, 

termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam 

penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai 

pusat pengembangan dan penelitian iptek. 

4. Peningkatan profesionalisme dan pembenahan 

distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui 

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan melalui pengembangan profesional 

berkelanjutan, sertifikasi profesi, dan penyediaan 

tunjangan, yang didukung oleh pelaksanaan evaluasi 

kinerja yang berkesinambungan. 

5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia 

dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan 

informal melalui penguatan kapasitas lembaga 

penyelenggara pendidikan nonformal, peningkatan 

pendidikan keterampilan terutama bagi penduduk 

usia produktif muda yang berpendidikan rendah, dan 

peningkatan keberaksaraan penduduk melalui 

pendidikan keaksaraan fungsional di kantong-kantong 

buta aksara yang diikuti dengan upaya pelestarian 

kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat 

baca. 

6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen 

pelayanan pendidikan dengan memantapkan 
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pelaksanaan desentralisasi pendidikan, termasuk 

melalui penguatan kapasitas daerah dalam 

membangun pendidikan dan memperkuat peran 

provinsi dalam pembangunan pendidikan, membenahi 

sistem pengalokasian anggaran pemerintah di tingkat 

pusat dan daerah yang dapat mendukung upaya 

peningkatan efisiensi anggaran, dan peningkatan 

kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan otonomi pendidikan dan akuntabilitas 

sekolah, termasuk melalui pelaksanaan manajemen 

berbasis sekolah (MBS). 

7. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 

tersebut juga ditujukan untuk mengurangi 

kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis 

kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi. 

3.4 Perpustakaan 

3.4.1 Kebijakan 

Pembangunan perpustakaan dalam RPJMN 2015-2019 

diarahkan untuk: (1) Meningkatkan budaya gemar membaca 

melalui (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan 

sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana 

pendukung proses belajar mengajar di sekolah dan 

perguruan tinggi; (b) penyelenggaraan dan pengelolaan 

perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; dan  

(c) pembudayaan kegemaran membaca; (2) Meningkatkan 

kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, 

maupun utilitas melalui: (a) peningkatan ketersediaan 

layanan perpustakaan secara merata yang mendukung 
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pengembangan techno park, science park dan pelaksanaan 

revolusi mental; (b) peningkatan kualitas dan keberagaman 

koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno; (c) peningkatan 

layanan  perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi; dan (d) pengembangan 

kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga 

teknis perpustakaan. 

3.4.2 Capaian Penting 

Pembangunan pepustakaan telah berhasil meningkatkan 

layanan perpustakaan dan budaya gemar membaca yang 

ditandai oleh: (1) Meningkatnya ketersediaan semua jenis  

perpustakaan  sebagai lembaga pelayanan publik  dalam 

mendorong ketersediaan akses informasi dan ilmu 

pengetahuan masyarakat; (2) Meningkatnya revitalisasi 

perpustakaan, di  467 perpustakaan umum kabupaten/kota; 

23.281 perpustakaan desa/kelurahan; 105 perpustakaan di 

pulau kecil dan terluar; 80 perpustakaan pelabuhan 

perikanan; 30 Perpustakaan Desa Pesisir; 756 Perpustakaan 

pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan  

lainnya; 215 Perpustakaan  LAPAS; 40 Perpustakaan RSUD;  

198 Perpustakaan Puskesmas; 400 Perpustakaan Komunitas; 

7 unit Perpustakaan Kapal Terapung beserta koleksinya 

untuk 7 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota diversifikasi 

layanan perpustakaan melalui pengadaan 529 mobil 

perpustakaan keliling (MPK) dan Kapal Terapung beserta 

koleksinya; (3) Pengadaan bahan perpustakaan elektronik (e-

resources) melalui langganan jurnal dan karya referensi 

secara on-line; (4) Preservasi/konservasi bahan pustaka  dan 

naskah kuno, serta pengukuhan  naskah Babad Diponegoro 

dan Negara Kertagama sebagai Memory of the World (MoW)  
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oleh UNESCO; (5) pengembangan perpustakaan digital 

nasional (e-library) melalui pembangunan sistem layanan 

perpustakaan digital (e-library) dan mitra jejaring di 33 

Perpustakaan Provinsi dan 93 Perpustakaan Kabupaten/Kota, 

serta pengembangan 6 provinsi sebagai Center of Excellence 

dengan layanan perpustakaan berbasis muatan budaya 

setempat di provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi 

Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali; (6) 

pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan di Jalan 

Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat sebagai bagian 

dari rencana pengembangan pusat peradaban Indonesia. 

3.4.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan 

perpustakaan antara lain adalah (1) Masih banyak naskah 

kuno Nusantara yang tersebar di masyarakat dan belum 

dilestarikan serta didayagunakan; (2) Belum semua 

pengusaha rekaman dan penerbit melaksanakan amanat 

Undang-undang No. 4/1990 tentang Serah Simpan Karya 

Cetak dan Karya Rekam; (3); Terbatasnya kualitas dan 

kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang perpustakaan; dan 

(4) Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan 

(pemustaka) karena terbatasnya jumlah dan jenis koleksi 

perpustakaan. 

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan (1) Meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan 

pendayagunaan naskah kuno nusantara sebagai karya 

budaya intelektual bangsa yang tersebar di masyarakat 

maupun tersimpan di instansi; (2) Meningkatkan kesadaran 

penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil 
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terbitan/rekaman melalui pendekatan persuasif mengacu 

pada peraturan perundang-undangan; (3) Meningkatkan 

kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang 

perpustakaan secara nasional melalui kerjasama lintas 

sektoral baik pemerintah pusat maupun daerah; dan (4) 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi berbagai jenis 

perpustakaan serta intensitas kegiatan pembudayaan gemar 

membaca di masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang 

gemar membaca. 

3.5 Pemuda dan Olahraga 

3.5.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga dalam 

RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) Meningkatkan 

partisipasi pemuda dalam pembangunan; (2) Menumbuhkan 

budaya olahraga dan prestasi; (3) Meningkatnya pelayanan 

kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa 

patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk 

meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai 

bidang pembangunan; (4) Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan olahraga; dan (5) Meningkatnya 

prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. 

3.5.2 Capaian Penting 

Pembangunan pemuda hingga Juni 2015 telah berhasil 

meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam 

berbagai bidang pembangunan seperti (1) Peningkatan 

potensi pemuda dalam kewirausahaan bagi 4.000 pemuda, 

pengembangan kepedulian pemuda terhadap 3.758 pemuda 

melalui optimalisasi peran sarjana penggerak pembangunan 
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di perdesaan dan kader  kesukarelawanan di daerah 

tertinggal, daerah bencana dan daerah konflik, dan 

kepemimpinan dalam pembangunan bagi 4.000 pemuda; dan 

(2) Perlindungan generasi muda terhadap bahaya 

penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran 

penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan 

pemuda.  

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan yang 

berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya 

prestasi, dan profesionalitas, telah dilaksanakan (1) 

Peningkatan wawasan pemuda terhadap 4.500 orang; (2) 

Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, 

beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan bagi 1.000 pemuda; (3) 

Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda bagi 7.000 

pemuda; (4) Perluasan kesempatan memperoleh dan 

meningkatkan pendidikan serta keterampilan; (5) Penyiapan 

kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan 

mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; serta (6) 

Pengembangan Pendidikan Kepramukaan bagi 5.600 orang. 

Sementara itu pembangunan olahraga telah mampu 

meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat 

regional dan internasional seperti (1) Peringkat I pada event 

ASEAN Para Games di Myanmar; (2) Pembinaan dan 

pengembangan olahraga rekreasi bagi 14.440 orang dan 

olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus melalui 

penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Nasional 

(PAPERNAS) VII pada Juni 2015 yang diikuti 850 atlet; (3) 

Pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, 

pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, 
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dan/atau pelayanan kegiatan olahraga; (4) Pelatihan 

manajemen dan program bagi 61 pembina induk cabang 

olahraga dan fasilitasi pembinaan induk cabang olahraga 

unggulan nasional; (5) Peningkatan akses dan partisipasi 

masyarakat secara lebih luas dan merata untuk 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta 

membentuk watak bangsa; (6) Pembangunan 740 lapangan 

olahraga di desa; (7) Peningkatan upaya pembibitan dan 

pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, 

berjenjang, dan berkelanjutan; (8) Peningkatan pola 

kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi 

ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; 

(9) Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara 

berjenjang dan berkelanjutan; (10) Penguatan pembinaan 

dan pengembangan olahragawan andalan bagi 1.228 atlet; 

(11) Pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan; (12) 

Pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan 

olahragawan di 66 PPLP dan PPLM; dan (13) Peningkatan 

dukungan Sportmart dan Sportkids industri olahraga usia 

dini. 

3.5.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan 

pemuda, antara lain: (1) Karakter dan jati diri pemuda masih 

rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi; (2) Belum 

optimalnya pendidikan kepramukaan dalam membentuk 

kepribadian pemuda yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, 

taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 

bangsa dan memiliki kecakapan hidup; (3) Kepemimpinan 

dan kepeloporan pemuda masih terbatas; (4) Tersendatnya 

kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara 
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lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi 

kepemudaan; (5) Keterampilan dan kecakapan hidup, serta 

kemandirian pemuda belum optimal; dan (6) Pelaksanaan 

pelayanan kepemudaan lintas sektor belum sinergi. 

Sementara itu pembangunan olahraga juga masih 

dihadapkan pada permasalahan, antara lain: (1) Partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah yang 

ditunjukkan oleh persentase penduduk berumur 10 tahun ke 

atas yang melakukan kegiatan olahraga pada tahun 2012 

sebesar 24,99 persen (BPS, 2012); (2) Prasarana dan sarana 

olahraga relatif terbatas. (3) Peran sentra keolahragaan, 

seperti sekolah khusus olahraga, PPLP/PPLM, Puslatda belum 

optimal dalam pembinaan dan pengembangan olahraga 

prestasi; (4) SDM keolahragaan yang berkualitas masih 

terbatas; (5) Apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi 

olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang 

berprestasi; (6) Iptek keolahragaan belum sepenuhnya 

dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi 

olahraga; (7) Prestasi olahraga pada kejuaraan SEA Games 

menurun menjadi peringkat ke 5 pada tahun 2015 dari 

peringkat ke-4 pada tahun 2013; dan (8) Prestasi olahraga 

pada kejuaraan Asian Games menurun menjadi peringkat ke-

17 pada tahun 2014 dari peringkat ke-15 pada tahun 2010.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa tindak 

lanjut yang dilakukan, antara lain: (1) Memperkuat karakter 

dan jati diri pemuda di era globalisasi; (2) Meningkatkan 

peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapi 

peluang bonus demografi dan ASEAN Economic Community 

2015; (3) Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam 

pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;  
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(4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga; 

(5) Meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat 

olahragawan berprestasi; (6) Meningkatkan sinergi antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

pengelolaan keolahragaan; dan (7) Meningkatkan kerja sama 

dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan 

masyarakat termasuk industri olahraga. 

3.6 Kebudayaan 

3.6.1 Kebijakan 

Pembangunan kebudayaan dalam RPJMN 2015-2019 

diarahkan untuk (1) Memperkukuh karakter bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan 

berorientasi iptek; (2) Meningkatkan  apresiasi terhadap 

keragaman seni dan kreativitas karya budaya; (3)  

Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda  (tangible) 

maupun tak benda (intangible);  (4) Mengembangkan 

promosi dan diplomasi budaya; dan (5) Mengembangkan 

sumber daya kebudayaan. 

3.6.2 Capaian Penting 

Pembangunan kebudayaan telah berhasil meningkatkan 

apresiasi masyarakat terhadap hasil seni dan karya budaya 

yang didukung oleh meningkatnya fasilitasi sarana 

pengembangan, pendalaman, serta pagelaran seni dan karya 

budaya di 25 Taman Budaya serta fasilitasi sarana 

kebudayaan untuk 3.224 sekolah. 

Indonesia dengan ragam kebudayaannya memiliki potensi 

yang cukup kuat untuk melakukan diplomasi budaya di dunia 
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internasional. Kegiatan diplomasi budaya dapat 

meningkatkan pengakuan dan penghormatan dunia 

internasional terhadap harkat, martabat, dan peran bangsa 

dan negara, melalui hubungan berbasis kebudayaan seperti 

terselenggaranya World Culture Forum 2013, Indonesia 

sebagai Guest of Honour Frankfurt Book Fair 2015 di Jerman, 

serta Indonesia sebagai Host of Country Europalia 2017 

sebagai ajang festival budaya di Uni Eropa.  Di samping itu 

telah dilakukan penetapan 173 karya budaya sebagai warisan 

budaya nasional dan rintisan pembangunan Rumah Budaya 

Indonesia di 10 negara yaitu Amerika Serikat, Perancis, 

Singapura, Turki, Jerman, Timor Leste, Myanmar, Australia, 

Jepang dan Belanda, serta mengirimkan misi kebudayaan 

baik dari sanggar, perguruan tinggi, maupun komunitas di 42 

negara (96 fasilitasi).  

Capaian penting dalam rangka penggalian nilai sejarah dan 

warisan budaya,  antara lain: (1) Meningkatnya kualitas 

pengelolaan terpadu cagar budaya terutama di kawasan 

Candi Borobudur, Candi Prambanan, Kawasan Situs Manusia 

Purba Sangiran, dan Kawasan Lansekap Budaya Bali; (2) 

Penggalian sumber sejarah melalui 238 kajian dan penulisan 

26 buku sejarah; (3) Penetapan 34 cagar budaya nasional dan 

69.841 tinggalan purbakala yang dicatat; (4) Peluncuran Lagu 

(Jingle) dan Slogan (Tagline) Cagar Budaya Nasional dalam 

rangka mengkomunikasikan dan mengkampanyekan Cagar 

Budaya dan Permuseuman; dan (5) Revitalisasi 55 unit 

museum dan pembangunan 17 museum. Untuk memperkuat 

apresiasi masyarakat terhadap nilai sejarah dan budaya 

bangsa yang tersimpan di museum dilakukan Gerakan 

Nasional Cinta Museum (GNCM) serta pembangunan 

Museum Kepresidenan di Kompleks Istana Bogor.  
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Pembangunan kebudayaan juga didukung oleh sumber daya 

yang memadai seperti sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana kebudayaan, kelembagaan, serta penelitian dan 

pengembangan. Pengembangan SDM kebudayaan dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan. 

Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM kebudayaan 

dilakukan antara lain melalui pendidikan dan latihan (diklat 

teknis) terutama untuk SDM pengelola peninggalan 

purbakala baik untuk situs maupun cagar budaya serta 

museum juga peningkatan kualitas sineas muda, seniman, 

juga para guru sejarah dan seni budaya.  

Di samping itu juga dilakukan penelitian di bidang 

kebudayaan dan penelitian bidang arkeologi. Penelitian di 

bidang kebudayaan antara lain Penelitian Heritage Cities: 

Kota-kota Lama di Indonesia; Penelitian budaya lokal untuk  

membangun kesadaran multikultur; Kajian dampak 

pembangunan terhadap kehidupan sosial budaya. Sedangkan 

penelitian arkeologi dalam rangka menggali pengetahuan 

dan peradaban masa lalu yang dapat diadopsi bagi 

kehidupan bangsa masa kini, antara lain mencakup 

Peradaban Majapahit: Pola Tata Kota Klasik Trowulan di Situs 

Kota Kuno Trowulan Jawa Timur; Situs manusia purba 

Floresiensis dan budayanya di Nusa Tenggara Timur dan Situs 

Manusia Purba Sangiran Jawa Tengah; Peradaban masa 

Sriwijaya di Situs Muaro Jambi; Peradaban awal masa sejarah 

di Nusantara; dan Penemuan 4 (35 Individu) kerangka 

manusia berusia 3.000 tahun di Situs Baturaja Sumatera 

Selatan; serta Situs Liyangan di kaki Gunung Sindoro 

Temanggung, yang menunjukkan pemukiman yang diduga 

dari masa Mataram kuno yang terkubur karena letusan 

gunung berapi. 
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3.6.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan 

kebudayaan antara lain: (1) Belum kuatnya karakter dan jati 

diri bangsa yang ditunjukkan oleh terjadinya pengaruh 

negatif dari interaksi budaya antar-bangsa seperti perilaku 

yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, memudarnya 

sikap toleransi dan nilai solidaritas; (2) Terbatasnya 

pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman 

budaya, disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana 

kesenian, seperti galeri, taman budaya, gedung kesenian, 

dan gedung bioskop; menurunnya minat masyarakat dalam 

menonton kegiatan seni-budaya; dan  terjadinya pembajakan 

karya cipta seni dan budaya; (3) Rendahnya kualitas 

pengelolaan warisan budaya yang ditunjukkan oleh belum 

optimalnya pengelolaan cagar budaya dan terbatasnya 

prasarana dan sarana kebudayaan; dan (4) Terbatasnya 

sumber daya di bidang kebudayaan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut,  tindak lanjut yang 

dilakukan dalam rangka mewujudkan karakter dan jati diri 

bangsa yang tangguh, antara lain:  (1) Meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya 

karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya 

yang tangguh,  melalui internalisasi nilai budaya dan sejarah; 

(2) Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman 

seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang 

didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran 

kreativitas berkesenian masyarakat, melalui 

penyelenggaraan even kesenian, belajar bersama maestro, 

dan even perfilman; (3) Meningkatkan perhatian dan 
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kesertaan pemerintah dalam program-program budaya yang 

diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya 

apresiasi terhadap kemajemukan budaya, melalui fasilitasi 

produksi film pendek dan film dokumenter; (4) 

Meningkatkan penyediaan sarana yang memadai bagi 

pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 

kota besar dan ibu kota kabupaten, melalui revitalisasi 

Taman Budaya; (5) Meningkatkan kualitas pelindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, melalui 

revitalisasi museum, pembangunan  museum, pengelolaan 

cagar budaya, registrasi cagar budaya, dan revitalisasi cagar 

budaya; penguatan promosi dan diplomasi budaya sekaligus 

menguatkan peran dan posisi Indonesia dalam Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui kebudayaan; dan (6) 

Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan 

kebudayaan. 

3.7 Agama 

3.7.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan agama dalam RPJMN 2015-2019 

diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas 

kehidupan beragama yang dilakukan melalui: (1) Peningkatan 

pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan 

nilai-nilai keagamaan; (2) Peningkatan kerukunan umat 

beragama; (3) Peningkatan pelayanan kehidupan beragama; 

(4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan 

(5) Peningkatan tata kelola pembangunan bidang agama. 
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3.7.2 Capaian Penting 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman, penghayatan, 

pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan telah 

dilakukan sejumlah upaya antara lain meningkatkan kualitas 

dan kompetensi penyuluh dan tenaga teknis keagamaan, 

melalui pendidikan dan pelatihan keagamaan, pentashihan 

mushaf Al-Quran, serta pembentukan forum komunikasi bagi 

para penyuluh agama sebagai wadah saling komunikasi dan 

bertukar informasi. 

Selain itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman, 

penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai 

keagamaan telah dilakukan melalui pembinaan keluarga 

sakinah, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan 

secara nasional, serta pemanfaatan media massa cetak dan 

elektronik sebagai sarana penanaman nilai-nilai keagamaan 

kepada masyarakat. 

Dalam upaya meningkatkan kerukunan umat beragama, 

Pemerintah mendorong peran Forum Kerukunan Umat 

Bergama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8/2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat. 

Untuk memperkuat peran FKUB dalam mewujudkan harmoni 

sosial dan kerukunan hidup umat beragama, Pemerintah 

memberikan bantuan dana operasional FKUB, pembangunan 

sekretariat bersama FKUB, dan penugasan PNS Kemenag 

sebagai tenaga administratif FKUB. Selain itu Pemerintah 
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terus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan 

terkait kerukunan umat beragama dan fasilitasi 

penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan 

tokoh agama, tokoh masyarakat, guru agama, cendekiawan, 

lembaga sosial keagamaan, pemuda, dan perempuan. 

Capaian terpenting dari upaya meningkatkan pelayanan 

kehidupan beragama antara lain diterbitkannya PP No. 

48/2014 tentang Perubahan Atas PP No. 47/2004 tentang 

Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Agama 

yang mengatur biaya nikah gratis bagi masyarakat yang 

melaksanakan pernikahan di KUA pada waktu jam kerja, dan 

biaya Rp.600.000,- bagi masyarakat yang melaksanakan 

pernikahan di luar KUA. Dengan adanya kebijakan tarif nikah 

gratis telah meningkatkan minat masyarakat untuk 

melaksanakan pernikahan di KUA. Untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan di KUA, Pemerintah sejak tahun 2015 

melaksanakan pembangunan KUA melalui pembiayaan Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Capaian terpenting peningkatan kualitas penyelenggaraan 

ibadah haji pada tahun 2014 dan 2015 antara lain 

diterbitkannya UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Haji yang memungkinkan keuangan haji untuk 

dioptimalkan pemanfaatannya melalui penempatan 

dan/atau investasi dalam bentuk produk perbankan, surat 

berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya. 

Hasil investasi tersebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan 

mengurangi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 

Untuk meningkatkan pelayanan haji di dalam negeri, sejak 

tahun 2014 telah dilakukan revitalisasi dan pengembangan 
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asrama haji melalui pembiayaan SBSN yaitu Asrama Haji 

Pondok Gede Jakarta, Medan, Balikpapan, Padang, Lombok, 

Makasar, Yogyakarta, dan Banda Aceh. 

Untuk meningkatkan pelayanan haji di Arab Saudi, kebijakan 

pemondokan diubah dari sistem subsidi silang menjadi 

sistem proporsional, yakni jemaah membayar pemondokan 

sesuai dengan yang ditempati. Kebijakan sistem proporsional 

ini memberikan rasa keadilan bagi para jemaah haji. Selain 

itu Pemerintah terus berupaya memperbaiki layanan 

katering dan transportasi selama jemaah tinggal di Arab 

Saudi. 

Untuk meningkatkan tata kelola pembangunan agama, telah 

ditetapkan 5 (lima) nilai budaya kerja yaitu integritas, 

profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. 

Nilai budaya kerja tersebut dijadikan pedoman dan landasan 

bagi aparatur Kementerian Agama dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Upaya untuk 

meningkatkan akuntabilitas kinerja terus dilakukan antara 

lain melalui pengawasan terhadap 4.484 obyek pemeriksaan. 

Dengan berbagai upaya tersebut laporan keuangan 

Kementerian Agama memperoleh penilaian Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) sejak tahun 2011 sampai 2014. 

3.7.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan agama masih dihadapkan pada sejumlah 

permasalahan antara lain: (1) Semakin memudarnya peran 

tokoh agama dalam upaya meningkatkan pemahaman, 

penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai 

keagamaan; (2) Masih adanya konflik intern umat beragama 

yang berkepanjangan sampai dengan saat ini seperti kasus 
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Syiah di Sampang dan Ahmadiyah di Lombok; (3) Masih 

belum meratanya ketersediaan pelayanan kehidupan 

beragama; (4) Belum dibentuknya Badan Pengelola 

Keuangan Haji (BPKH) sebagai amanat dari UU No. 34/2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Haji; dan (5) Belum 

optimalnya pemanfaatan IT dalam upaya meningkatkan 

kinerja dan mewujudkan good governance. 

Adapun tindak lanjut perlu dilakukan adalah (1) 

Meningkatkan peran majelis agama sebagai lembaga yang 

mewadahi para tokoh agama dalam upaya meningkatkan 

kualitas kehidupan beragama; (2) Meningkatkan sinergi 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, majelis agama, 

lembaga sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh 

masyarakat dalam menyelesaikan konflik intern umat 

beragama; (3) Meningkatkan fasilitasi penyediaan sarana dan 

prasarana keagamaan; (4) Penyusunan peraturan 

pelaksanaan dari UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Haji; dan (5) Memantapkan mekanisme kerja 

berbasis IT melalui penyusunan Standard Operating 

Procedure (SOP). 

3.8 Revolusi Mental 

3.8.1 Kebijakan 

Revolusi mental dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk 

meningkatkan  kemandirian bangsa yang ditandai oleh 

tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan 

kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang 

bersumber dari nilai-nilai luhur budaya nasional untuk 

mengembangkan budaya pelayanan, melalui: (1) Kedaulatan 

Politik, mencakup (a) Peningkatan kualitas peran dan fungsi 
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lembaga-lembaga demokrasi; (b) Pemantapan iklim kondusif 

bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik yang ditandai 

dengan menurunnya konflik sosial politik; (c) Peningkatan 

kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan 

secara konsisten dan berintegritas untuk menciptakan 

ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan, serta 

pelaksanaan reformasi birokrasi; (d) Peningkatan kontribusi 

dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam 

berbagai forum internasional. (2) Kemandirian Ekonomi, 

mencakup (a) Peningkatan kemandirian ekonomi nasional;  

(b) Pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi 

dan industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten; 

(c) Penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di 

kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat untuk 

mencegah praktik monopoli; (d) Peningkatan 

pemasyarakatan budaya produksi; dan (e) Peningkatan dan 

pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi. (3) 

Kepribadian dalam Kebudayaan, mencakup (a) Peningkatan 

pendidikan yang berkualitas; (b) Peningkatan kualitas 

lembaga pendidikan sebagai sarana dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); (c) Peningkatan 

peran keluarga sebagai basis utama dan pertama 

pembentukan karakter dan kepribadian anak; (d) 

Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang 

menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong 

royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis; (e) 

Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, 

berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis; (f) 

Pencanangan proyek percontohan dalam bentuk Komunitas 

Berkarakter sebagai “kantung-kantung perubahan”; dan (g) 

Peningkatan kampanye publik melalui berbagai media (film, 
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sastra, iklan layanan masyarakat), untuk menumbuhkan etos, 

semangat berkarya, daya juang, sikap antikorupsi, orientasi 

mencari ilmu, hidup toleran dan menjaga harmoni sosial di 

dalam masyarakat majemuk. 

3.8.2 Capaian Penting 

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka revolusi 

mental telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat 

bahwa revolusi mental merupakan gerakan kolektif yang 

melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran 

semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya 

yang ada di masyarakat dan dilaksanakan melalui 

internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, 

insititusi sosial, masyarakat  sampai dengan lembaga-

lembaga negara.  Dalam rangka  kedaulatan politik telah 

dilakukan antara lain (1) Pelembagaan demokrasi secara 

bertahap untuk mewujudkan kedaulatan rakyat; (2) 

Peningkatan peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam 

memperjuangkan kepentingan asasi rakyat; (3) Penerangan 

dan penyuluhan hukum di provinsi (kejati) dan 

kabupaten/kota (kejari);  (4) Perbaikan dan penataan 

kelembagaan melalui reformasi birokrasi dengan prinsip 

transparan dan akuntabel; (5) Strategi komunikasi Revolusi 

Mental melalui media masa. Dalam rangka kemandirian 

ekonomi telah dilakukan antara lain (1) Pembukaan lahan 

sawah baru dan jaringan irigasi, penguatan desa mandiri 

benih,  serta peningkatan sarana dan prasarana  pasca panen 

tanaman holtikultura; (2) Pelatihan kewirausahaan dengan 

melibatkan mahasiswa; (3) Penelitian inovatif dalam skema 

BOPTN bagi dosen maupun tenaga peneliti serta fasilitasi 

kegiatan-kegiatan kreativitas mahasiswa; (4) Sosialisasi 
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penggunaan produk dalam negeri; (5) Pengembangan 

kebijakan dan pemberdayaan perlindungan konsumen; (6) 

Fasilitasi pelaksanaan tera dan tera ulang serta pembelian 

alat ukur baru dalam rangka tertib ukur; dan (7) Internalisasi 

nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.  Dalam rangka 

kepribadian dalam kebudayaan, telah dilakukan antara lain 

(1) Nonton bareng film untuk penguatan karakter; (2) 

Fasilitasi komunitas budaya dan revitalisasi desa adat; (3) 

Penyuluhan pemuka agama dan penguatan FKUB; (4) 

Pengembangan dan pemasyarakatan  kepanduan; (5) 

Peningkatan wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, 

perdamaian, lingkungan hidup, sosial dan hukum; (6) 

Pendidikan dan latihan bagi aparatur polri baik di provinsi 

maupun pusat dengan menggunakan kurikulum berbasis 

revolusi mental; (7) Penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan 

kesetiakawanan sosial; dan (8) Fasilitasi rumah permainan 

ramah anak dan fasilitasi pengasuhan anak dalam keluarga. 

3.8.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan 

revolusi mental antara lain adalah:  (1) Kedaulatan Politik 

mencakup (a) demokrasi di Indonesia masih bersifat 

prosedural dan kurang ditopang oleh kultur berdemokrasi 

yang baik, (b) konflik berdimensi kekerasan masih mewarnai 

kehidupan politik bangsa dan berpotensi mengganggu 

stabilitas sosial politik serta menggoyahkan sistem dan 

tatanan demokrasi yang sudah dibangun, (c) masih adanya 

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan dan 

belum optimalnya peran kepala daerah dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban di daerah, (d) lemahnya kepatuhan 

dan penegakan hukum serta belum tumbuhnya budaya 



3-64 | BAB 3 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

 

hukum secara optimal, (e) birokrasi pemerintahan belum 

efisien dan budaya pelayanan masih lemah; (2) Kemandirian 

Ekonomi, mencakup (a) rendahnya daya saing Indonesia 

yang disebabkan oleh praktik ekonomi yang kurang efisien 

dan rendahnya produktivitas, (b) ekonomi rakyat belum 

mendapat perhatian layak, (c) belum optimalnya kedaulatan 

pangan dan energi, dan (d) potensi negara maritim kurang 

dioptimalkan; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan, 

mencakup (a) belum optimalnya pemahaman, penghayatan, 

dan  pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan 

lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat, (b) 

gotong royong, yang mencerminkan sikap kesetiakawanan 

dan kekeluargaan perlu diperkuat ke dalam semua aspek 

kehidupan masyarakat, termasuk untuk menggerakkan 

kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional, 

(c) globalisasi telah membuka ruang yang sangat terbuka 

bagi setiap negara dan bangsa untuk saling berinteraksi, yang 

membawa dampak luas hampir pada semua aspek 

kehidupan masyarakat terutama ekonomi, perdagangan, 

politik, budaya, dan pola/gaya hidup. 

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan (1) Kedaulatan 

Politik, melalui (a) peningkatan kualitas peran dan fungsi 

lembaga-lembaga demokrasi, (b) peningkatan kepatuhan dan 

penegakan hukum serta reformasi peradilan secara konsisten 

dan berintegritas, serta (c) peningkatan kontribusi dan 

kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam 

berbagai forum internasional;  (2) Kemandirian Ekonomi, 

melalui (a) peningkatan kemandirian ekonomi nasional, (b) 

pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan 

industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten, (c) 

penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di 
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kalangan  pelaku ekonomi, dan (d) peningkatan 

pemasyarakatan budaya produksi; (3) Kepribadian dalam 

Kebudayaan, melalui (a) peningkatan kualitas pendidikan, (b) 

peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan 

pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak, (c) 

peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan, dan 

(d) pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang 

tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan 

dinamis.   

3.9 Kesejahteraan Sosial  

3.9.1 Kebijakan 

Arah kebijakan utama dalam peningkatan kesejahteraan 

sosial adalah peningkatan akses dan kualitas layanan  dan 

rehabilitasi sosial untuk individu, rumah tangga, dan 

komunitas, termasuk anak, lanjut usia (lansia), penyandang 

disabilitas serta kelompok rentan lainnya. Hal ini dicapai 

melalui: (1) Penguatan dan penataan bantuan serta layanan 

sosial bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, serta 

penduduk rentan lainnya; dan (2) Penguatan inklusivitas 

akses layanan publik, lapangan kerja, dan sistem masyarakat 

bagi penyandang disabilitas. 

3.9.2 Capaian Penting 

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses, serta 

kualitas pelayanan sosial bagi penduduk rentan, terutama 

anak, lansia dan penyandang disabilitas. Upaya perlindungan 

anak dilaksanakan secara terintegrasi melalui Program 

Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), yang mencakup anak 
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balita, anak telantar, anak jalanan, anak yang berhadapan 

dengan hukum (ABH), anak dengan disabilitas, serta anak 

yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Dari total 

target PKSA tahun 2015 sebesar 154.492 anak, sampai 

dengan Juni 2015 telah diberikan layanan dan bantuan 

tabungan kepada 14.971 anak. Selain itu, sebagai 

implementasi UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, telah terbentuk Lembaga Penyelenggara 

Kesejahteraan Sosial (LPKS) di delapan provinsi sebagai 

pengalihan lembaga peradilan dan wujud perlindungan sosial 

bagi ABH dan AMPK. 

Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup dan tingkat 

kesehatan, kesejahteraan penduduk lansia semakin penting. 

Pelayanan sosial lansia saat ini berfokus pada pelaksanaan 

Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), serta pelayanan 

sosial di dalam panti maupun di luar panti, termasuk home 

care dan day care kepada lansia telantar. Pelayanan lanjut 

usia tahun 2015 ditargetkan untuk 56.384 orang lansia. 

Hingga Juni 2015, telah diberikan ASLUT kepada 27.000 

lansia dan layanan home care bagi 2.000 lansia telantar. 

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, terdapat 10,1 juta 

penduduk (4,5 persen) yang mengalami berbagai bentuk 

disabilitas dan sebagian besar hanya menempuh pendidikan 

hingga tingkat SD/SDLB (54,1 persen). Hambatan terbesar 

yang dialami oleh mereka diantaranya keterbatasan dalam 

mengakses fasilitas umum seperti transportasi, informasi, 

serta pengembangan usaha. Permasalahan ini direspon 

dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia (RAN HAM) yang memayungi rencana aksi 

pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok 
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rentan lainnya seperti anak dan lansia. RAN HAM ini 

merupakan tindak lanjut UU No. 19/2011 tentang 

Pengesahan Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. Kementerian Sosial juga telah melakukan 

pembahasan dengan institusi terkait untuk penyusunan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Disabilitas yang 

telah masuk ke dalam Prolegnas 2015. 

Saat ini bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan telah 

diberikan layanan dan rehabilitasi sosial seperti Asistensi 

Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB), alat bantu, 

dan bantuan stimulan ekonomi produktif. Hingga bulan Juni 

2015, sebanyak 22.000 penyandang disabilitas berat telah 

memperoleh ASODKB. 

Tabel 3.2 
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 

 Tahun 2004-2015 
 

No 
Uraian/Kegiatan/ 

Indikator 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

1 Perlindungan 
& Rehabilitasi 
Sosial Anak 
(ribu jiwa) 

Target 129,3 145,0 135,0 151,5 172,6 172,9 147,8 154,5 

Realisasi 129,3 145,0 135,0 151,5 172,6 172,9 147,8 14,5 

2 Pelayanan 
Sosial Lanjut 
Usia (ribu 
jiwa) 

Target 16,1 24,8 18,0 24,9 45,1 44,6 46,1 56,4 

Realisasi 16,1 24,8 18,0 24,9 45,1 44,6 46,1 27,0 

3 Rehabilitasi 
Sosial 
Penyandang 
Disabilitas 
(ribu jiwa) 

Target 37,9 28,0 28,0 33,7 52,1 49,8 50,0 52,3 

Realisasi 37,9 28,0 28,0 33,7 51,8 47,8 50,0 22,0 

Sumber: Kementerian Sosial (2015) 
Catatan: *) realisasi s/d Juni 2015 (angka sementara) 
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Kementerian Sosial juga melaksanakan rehabilitasi sosial bagi 

korban penyalahgunaan napza sebagai respon penanganan 

kondisi darurat narkoba, serta sesuai amanat UU No. 35/2009 

tentang Narkotika dan PP No. 25/2011 tentang Pelaksanaan 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Hingga Juni 2015 

Kementerian Sosial telah melaksanakan rehabilitasi sosial 

bagi 3.161 orang, atau 21,06 persen dari target pelayanan 

10.000 korban penyalahgunaan napza; penyiapan 500 

konselor adiksi di 118 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); 

serta menetapkan 118 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). 

Selanjutnya Kementerian Sosial akan menyiapkan tambahan 

700 pekerja sosial dan membangun tujuh IPWL baru di 

Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Jawa Timur. 

3.9.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial 

adalah (1) Cakupan pelaksanaan bantuan, pelayanan, dan 

rehabilitasi sosial penduduk rentan, seperti anak, lansia, dan 

penyandang disabilitas masih sangat terbatas; (2) Kapasitas 

lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan pekerja sosial belum 

terstandardisasi; dan (3) Layanan dasar dan situasi sosial 

masyarakat belum  inklusif, khususnya bagi penduduk dengan 

kebutuhan khusus. Permasalahan ini memerlukan 

penanganan lintas sektor. Untuk itu beberapa langkah tindak 

lanjut akan diambil, diantaranya: 

1. Penguatan pelaksanaan kelembagaan sosial bagi 

penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: (a) 

Peningkatan sosialisasi dan advokasi terhadap 

peraturan dan kebijakan untuk mendukung layanan 

publik dan pelaksanaan program yang lebih inklusif; (b) 

Pengembangan standardisasi pelayanan dan rehabilitasi 
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sosial; (c) Peningkatan ketersediaan, kualitas dan 

kompetensi SDM kesejahteraan sosial. 

2. Penyusunan strategi nasional kelanjutusiaan, serta 

implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Hak Asasi 

Manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas dan 

kelompok rentan lainnya seperti anak dan lansia. 

3. Penguatan pelaksanaan program perlindungan sosial, 

untuk melindungi lanjut usia dan penyandang 

disabilitas, diantaranya melalui program perawatan 

jangka panjang (long-term care), serta pengembangan 

skema jaminan sosial yang berpihak pada kelompok 

tersebut, seperti program Return to Work bagi 

penyandang disabilitas korban kecelakaan kerja sebagai 

bagian dari skema Jaminan Kecelakaan Kerja. 

3.10 Pengarusutamaan Gender 

3.10.1 Kebijakan 

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi 

mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan 

untuk mewujudkan kesetaraan gender. Arah kebijakan PUG 

dalam RKP 2015 adalah: Pertama, meningkatkan kualitas 

hidup dan peran perempuan di berbagai bidang 

pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (1) 

Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya 

pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, 

proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional 

maupun di daerah; dan (2) Penerapan Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai 

bidang pembangunan. 
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Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai 

tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (1) 

Harmonisasi dan penyusunan aturan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan perlindungan 

perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk 

TPPO; (2) Peningkatan upaya pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan; dan (3) Peningkatan layanan bagi 

perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, 

kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan 

hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial) dengan 

meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait. 

Ketiga, meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG/PPRG 

dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, 

yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan kapasitas 

SDM di K/L dan pemerintah daerah; (2) Penguatan 

lembaga/jejaring PUG; dan (3) Pelembagaan ketersediaan, 

pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam 

penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan 

pembangunan, serta data kekerasan terhadap perempuan. 

3.10.2 Capaian Penting 

Capaian penting dalam upaya peningkatan kesetaraan gender 

ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama 

kurun waktu 2010-2013. 

Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian di 

bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, 

kesenjangan Angka Melek Huruf (AMH) antara perempuan 

dan laki-laki usia 15 tahun ke atas semakin mengecil, yaitu 

dari 5,13 persen pada tahun 2010 menjadi 4,90 persen pada 
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tahun 2013. Hal ini karena AMH perempuan meningkat lebih 

tajam dibanding laki-laki, yaitu dari 90,52 persen menjadi 

91,69 persen (Susenas).  Di samping itu, kesenjangan rata-

rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki juga 

semakin mengecil dari 0,84 tahun pada tahun 2010 menjadi 

0,76 tahun pada tahun 2013. Hal ini karena rata-rata lama 

sekolah perempuan juga meningkat sedikit lebih besar 

dibanding laki-laki, yaitu dari 7,50 tahun pada tahun 2010 

menjadi 7,79 tahun pada tahun 2013, atau mendekati kelas 2 

SMP (Susenas). Di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup 

(AHH) perempuan meningkat dari 71,47 tahun pada tahun 

2010 menjadi 72,31 tahun pada tahun 2013 (Susenas). 

Gambar 3.13 
Indeks Pembangunan Gender dan  

Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2004, 2009-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS (berbagai sumber) 

Sementara itu, peningkatan IDG didukung oleh meningkatnya 

perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga 
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2014) sebanyak 4 orang dan meningkat menjadi 8 orang pada 

Kabinet Kerja (Tahun 2014-2019). Persentase perempuan 

yang menduduki jabatan eselon I pada tahun 2014 (Juli) 

dibandingkan kondisi 2010 meningkat dari 8,70 persen 

menjadi 13,47 persen, eselon II meningkat dari 7,55 persen 

menjadi 11,39 persen, eselon III meningkat dari 15,70 persen 

menjadi 19,75 persen, eselon IV meningkat dari 24,90 persen  

menjadi 33,54 persen, dan eselon V meningkat dari 25,34 

persen  menjadi 29,06 persen.  

Capaian dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan 

terhadap berbagai tindak kekerasan sampai dengan tahun 

2014 antara lain telah ditetapkan berbagai peraturan 

perundang-undangan dan peraturan teknis, seperti Peraturan 

Presiden RI No. 18/2014 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial; 

dan Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 

7/2014 tentang RAN Perlindungan dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Selain itu, sampai 

tahun 2015 jumlah lembaga layanan bagi perempuan korban 

kekerasan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) terus meningkat dan tersebar 

di 33 provinsi dan 274 kabupaten/kota. Oleh sebab itu korban 

kekerasan yang mendapatkan layanan juga meningkat cukup 

signifikan. 

Sementara itu, capaian dalam upaya peningkatan kapasitas 

kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, antara 

lain: (1) Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

No. 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan 

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga, yang di dalamnya mengatur tentang 
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anggaran responsif gender (ARG) di K/L; (2) Telah disusun 

berbagai pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang 

pembangunan di Pusat dan daerah, seperti bidang kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan umum, perdagangan, perindustrian, 

iptek, kelautan dan perikanan, dan infrastruktur; (3) Telah 

dibentuk dan difungsikannya pokja PUG di kementerian/ 

lembaga/pemerintah daerah; (4) Telah dilaksanakan 

advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis 

gender di 39 K/L dan 33 provinsi; serta (5) Telah ditetapkan 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada gubernur seluruh 

Indonesia untuk membentuk Sekretariat PPRG Daerah di 

tingkat provinsi yang salah satu fungsinya untuk melakukan 

koordinasi pelaksanaan PPRG di kabupaten/kota di provinsi 

terkait. 

3.10.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Walaupun IPG dan IDG Indonesia terus meningkat seperti 

diuraikan di atas, namun disparitas antarprovinsi masih tinggi. 

Indonesia juga termasuk satu dari tiga negara ASEAN dengan 

Indeks Ketimpangan/Ketidaksetaraan Gender (IKG) yang 

tinggi, meskipun telah melaksanakan berbagai program 

kesetaraan gender  (Human Development Report, UNDP). 

Hal tersebut disebabkan terdapatnya permasalahan/isu 

gender di berbagai bidang pembangunan, seperti di bidang 

kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, hukum, dan 

keterwakilan perempuan di lembaga parlemen, serta 

tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, 

kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan perempuan 

dari berbagai tindak kekerasan juga masih rendah. 
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Gambar 3.14 
Indeks Ketimpangan/Ketidaksetaraan Gender ASEAN 

Tahun 2008 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Human Development Report, UNDP, berbagai tahun 

Masalah lainnya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan 

yang terus meningkat. Hal ini antara lain disebabkan oleh 

masih kurangnya upaya komunikasi, informasi, dan edukasi 

(KIE) dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. 

Selain itu, penegakan hukum belum memberikan efek jera 

bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.  

Langkah tindak lanjut yang diperlukan ke depan adalah 

percepatan pelaksanaan PUG yang dimulai dari proses 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan 

dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Untuk itu perlu ditingkatkan komitmen/dukungan politik atas 

pelaksanaan PUG tersebut, kemampuan sumberdaya manusia 

dalam melaksanakan dan mengawal PUG, ketersediaan data 

terpilah, serta peran serta masyarakat. Dalam meningkatkan 

perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak 

kekerasan, perlu peningkatan KIE dalam upaya pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan, pemberian sanksi yang tegas 
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terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, serta 

peningkatan layanan bagi perempuan korban kekerasan 

dengan meningkatkan ketersediaan dan efektivitas pusat 

layanan dan koordinasi antarlembaga terkait di seluruh 

tingkatan pemerintahan dan dengan meningkatkan peran 

serta masyarakat termasuk lembaga sosial kemasyarakatan. 

3.11 Perlindungan Anak 

3.11.1 Kebijakan 

Kebijakan perlindungan anak tahun 2015 diarahkan untuk 

mencapai sasaran meningkatnya efektivitas kelembagaan 

perlindungan anak, melalui: (1) Harmonisasi perundang-

undangan dan kebijakan dan melengkapi aturan pelaksanaan 

dari perundang-undangan yang ada; (2) Meningkatkan 

koordinasi antarkementerian/ lembaga/SKPD dan antara 

pusat dengan daerah; (3) Meningkatkan ketersediaan dan 

kualitas data/informasi; (4) Meningkatkan kapasitas 

kementerian/lembaga/SKPD; dan (5) Meningkatkan 

pengawasan pelaksanaan. 

3.11.2 Capaian Penting 

Capaian penting pembangunan bidang perlindungan anak 

ditandai dengan penetapan Undang Undang  Nomor 35/2014 

tentang Perubahan Atas UU Nomor 23/2002 tentang 

Perlindungan Anak. Perubahan ini mempertegas perlunya 

pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan 

terhadap anak, untuk memberikan efek jera, dan mendorong 

langkah nyata  pemulihan baik fisik, psikis, dan sosial untuk 

anak sebagai korban dan/atau anak sebagai pelaku kejahatan.  
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Capaian pembangunan bidang perlindungan anak ditandai 

dengan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan 

berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari 

tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan 

salah lainnya. Pemenuhan hak identitas anak dilihat melalui 

peningkatan cakupan anak usia 0 - 17 tahun yang memiliki 

akta kelahiran dari 52,2 persen pada tahun 2009 menjadi 

77,71 persen pada tahun 2014 (Susenas).  Hal ini didorong 

dengan upaya percepatan yang melibatkan 8 (delapan) 

kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak) dan pemerintah daerah, serta KIE melalui media cetak 

dan elektronik. 

Peningkatan derajat kesehatan anak mencerminkan upaya 

pemenuhan hak kesehatan dasar anak, yang ditandai dengan 

pemberian imunisasi dasar lengkap terus meningkat dari 53,8 

persen pada tahun 2010 menjadi 59,2 persen pada tahun 

2013 (Riskesdas 2010 dan 2013). Cakupan imunisasi bayi usia 

0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap mencapai 

80,1 persen dan cakupan pelayanan kesehatan pada bayi 

sebesar 90,2 persen pada tahun 2014. 

Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 

sampai juli 2013 terdapat sekitar 76,26 persen puskesmas 

telah mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak 

(KtA) dan 64,08 persen puskemas telah membina 

panti/lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Puskesmas 

juga telah melakukan pembinaan kepada lembaga 
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pemasyarakatan (Lapas) anak atau rumah tahanan di 25 

provinsi, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum (ABH). 

Pemenuhan hak pendidikan anak terlihat dari peningkatan 

akses anak terhadap layanan pendidikan ditandai dengan 

meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS). APS anak usia 

7-12 tahun meningkat dari 97,95 persen pada tahun 2009 

menjadi 98,02 persen pada tahun 2014. Sedangkan APS anak 

usia 13-15 tahun meningkat dari 85,47 persen menjadi 94,44 

persen, dan APS anak usia 16-18 tahun dari 55,16 persen 

menjadi 70,31 persen (Susenas 2009 dan 2014). Data 

Kemendikbud menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar 

(APK) pendidikan anak usia dini usia 3-6 tahun meningkat dari 

53,7 persen di tahun 2009 menjadi 65,2 persen pada tahun 

2013. Telah ada 2.887 sekolah luar biasa dan 19.700 guru 

untuk melayani sekitar 101.918 anak dengan disabilitas. 

Selain itu, telah ada 11 pusat layanan autis yang bertujuan 

mendampingi siswa anak dengan disabilitas di sekolah inklusi 

untuk mempersiapkan diri ke jenjang berikutnya. Saat ini 

sedang disusun peraturan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang 

melibatkan 11 kementerian dan lembaga, dan telah 

dikembangkan di 22 provinsi dan 69 kabupaten/kota. 

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak tidak 

hanya dilihat dari aspek fisik, namun juga nonfisik seperti 

mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak. 

Pengembangan kabupaten/kota Layak Anak (KLA) dilakukan 

secara holistik dan terintegratif dengan bekerjasama dan 

bermitra dengan 27 K/L. Jumlah kabupaten/kota yang 

menginisasi KLA meningkat dari 189 kabupaten/kota di tahun 

2013 menjadi 239 kabupaten/kota tahun 2014. Selain itu, 
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sampai bulan Juni 2015 telah terbentuk Forum Anak di 32 

provinsi, 265 kabupaten/kota, 300 kecamatan, dan 210 

desa/kelurahan yang menjadi wadah partisipasi anak dalam 

pembangunan. 

Dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan, 

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, terjadi 

peningkatan penarikan pekerja anak dari bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) melalui Pengurangan 

Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) pada 

tahun 2014 sebesar 15.000 pekerja anak. Telah diterapkan 

prinsip restorative justice yang mengedepankan diversi pada 

penanganan ABH sesuai dengan mandat UU No. 11/2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Data dari 

Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan penurunan anak 

yang berada di lembaga pemasyarakatan menjadi  2.787 pada 

Juni 2015.  Untuk mengurangi tindak kejahatan seksual 

terhadap anak, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5/ 

2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual 

terhadap Anak (GN-AKSA). 

Terkait dengan upaya peningkatan pelayanan sosial bagi 

anak, pada tahun 2013 Program Kesejahteraan Sosial Anak 

(PKSA) telah mencakup sekitar 7.610 balita telantar, 137.376 

anak telantar, 8.515 anak jalanan, 1.040 anak berhadapan 

dengan hukum (ABH), 1.820 anak dengan disabilitas (ADD), 

dan 2.145 anak yang membutuhkan perlindungan khusus 

(AMPK). Bantuan lainnya yang ditujukan bagi anak rentan 

antara lain melalui pendidikan luar sekolah bagi anak putus 

sekolah, kompensasi kenaikan BBM bagi penduduk miskin, 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai 

(BLT), dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). 
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Bagi anak korban kekerasan telah disediakan layanan antara 

lain: (a) 307 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tersebar di 33 provinsi 

dan 274 kabupaten/kota; (b) 510 Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak (UPPA) di Polres dan Polda; (c) 21 Pusat Krisis 

Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Vertikal/RSUD/RS 

Swasta; (d) 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; (e) 

22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC); (f) 25 Rumah 

Perlindungan Sosial Anak (RPSA); (g) Masing-masing 1 Unit 

Pengaduan Masyarakat di KPP dan PA serta KPAI; (h) TESA 

129 di 12 provinsi dan 6 kabupaten/kota; (i) 76,26 persen 

Puskesmas mampu deteksi dini dan Tata Laksana Kekerasan 

terhadap Anak; serta (j) Model pencegahan dan deteksi dini 

kekerasan terhadap anak di sarana pendidikan di Provinsi 

Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.  

Pemenuhan hak dan perlindungan anak secara holistik, hanya 

dapat diwujudkan apabila terdapat koordinasi dan sinergi 

yang baik antarkementerian/lembaga terkait, 

antarpemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah 

dan masyarakat. Upaya koordinasi dapat dilihat dari 

terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan 

tindak pidana perdagangan orang yang dibentuk melalui 

Peraturan Presiden No. 69/2008 yang terdiri dari K/L terkait. 

Meningkatnya kepedulian dunia usaha terhadap 

perlindungan anak, yang ditandai dengan meningkatnya 

jumlah  perusahaan yang bergabung dalam Asosiasi 

Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) menjadi 29 

perusahaan di tahun 2014.    
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3.11.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan dalam Perlindungan Anak adalah: (1) 

Disharmonisasi antarperundang-undangan/ kebijakan, antara 

perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta 

belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari suatu undang-

undang; (2) Terbatasnya kapasitas lembaga perlindungan 

anak dalam mengimplementasikan berbagai perundangan-

undangan dan kebijakan yang ada, yang tercermin dari 

jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan 

dan sarana prasarana yang tersedia; (3) Kurangnya koordinasi 

antarkementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam 

pelaksanaan perlindungan anak; dan (4) Terbatasnya 

ketersediaan data dan informasi yang spesifik baik dari sisi 

pemenuhan hak tumbuh kembang maupun perlindungan 

anak. 

Adapun tindaklanjut yang akan dilakukan adalah 

meningkatkan: (1) Sinergi perundang-undangan dan 

kebijakan; (2) Koordinasi dan memperkuat jejaring 

antarkementerian/ lembaga/ SKPD dan antara pusat dengan 

daerah khususnya dalam rangka mengoptimalisasikan unit-

unit layanan yang ada di daerah yang mendukung 

penyelenggaraan perlindungan anak pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap anak; (3) Ketersediaan dan 

kualitas data/ informasi; (4) Jumlah dan kapasitas tenaga 

pelaksana perlindungan anak baik dipusat maupun daerah; 

(5) Efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak; 

dan (6) Pemahaman dan komitmen para pengambil 

keputusan, pemangku kepentingan, dan masyarakat melalui 

kegiatan sosialisasi dan advokasi. 
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3.12 Pengurangan Kemiskinan 

3.12.1 Kebijakan 

Pelaksanaan RKP 2015 merupakan tahun pertama 

pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Penyusunan arah kebijakan 

dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2015 

didasarkan atas RKP 2014 dan RPJMN 2015-2019 mengingat 

proses penyusunannya pada masa transisi pemerintahan. 

Pada tahun 2014, upaya penanggulangan kemiskinan 

dilakukan melalui peningkatan dan perluasan terhadap akses 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, 

peningkatan dan penguatan sektor ekonomi dimana 

masyarakat miskin berada, serta sinergi empat klaster 

program penanggulangan kemiskinan agar dapat menjangkau 

kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat miskin. Pada 

tahun 2015, strategi tersebut dilanjutkan melalui: (1) 

Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem 

jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan 

ketenagakerjaan; (2) Meningkatkan ketersediaan penyediaan 

pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas 

pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan 

rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, 

pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan 

infrastruktur dasar; dan (3) Meningkatkan kemampuan 

penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang 

berkelanjutan melalui penguatan aset sosial penduduk 

miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja 

penduduk miskin, serta peningkatan dan perluasan akses 

penduduk miskin terhadap modal. 



3-82 | BAB 3 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA 

 

3.12.2 Capaian Penting 

Upaya pengurangan kemiskinan selama ini telah memberikan 

hasil yang cukup baik. Tingkat kemiskinan dan jumlah 

penduduk miskin terus menurun dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2014. Data menunjukkan bahwa tingkat 

kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di wilayah 

perdesaan cenderung lebih tinggi di bandingkan dengan 

wilayah perkotaan. Namun demikian, selama kurun waktu 

2009-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih 

besar dibandingkan dengan perkotaan (Gambar 3.15). 

Gambar 3.15 
Perkembangan Angka Kemiskinan 

Tahun 2004, 2009-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS 

Capaian penurunan angka kemiskinan merupakan hasil upaya  

berbagai pihak yang berkepentingan melalui berbagai 

pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk 

menanggulangi kemiskinan. Beberapa capaian program dan 

kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah untuk 

menanggulangi kemiskinan adalah sebagai berikut: 
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A. Capaian Pelaksanaan Program Perlindungan Sosial 

Beberapa capaian program perlindungan sosial diantaranya 

adalah: 

1. Program Keluarga Produktif dan Sejahtera 

Perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan 

dilaksanakan melalui program keluarga sejahtera yang 

terdiri dari dua skema yaitu bantuan tunai Program 

Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan bantuan 

tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH).  

Program Simpanan Keluarga Sejahtera diberikan 

sebagai bentuk penanggulangan kebijakan 

penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada 

tahun 2015 program diberikan kepada 16.370.897 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terdiri dari 

15.530.897 RTS kelanjutan PSKS tahun 2014, 340.000 

RTS penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

hasil verifikasi dan validasi Kementerian Sosial, dan 

500.000 buffer hasil verifikasi dan validasi. PSKS 

diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar 

Rp.200.000,-/bulan/RTS selama tiga bulan. Jumlah 

pagu anggaran bantuan tunai PSKS tahun 2015 adalah 

Rp.9,8 triliun dengan realisasi penyaluran hingga 26 

Mei 2015 sebesar 94,5 persen. 

Selain itu, untuk keluarga sangat miskin (KSM) 

diberikan bantuan tunai bersyarat PKH sebagai upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

kondisionalitas ibu hamil, anak balita, dan anak usia 

sekolah untuk mengakses layanan kesehatan serta 

pendidikan. Hingga Juni 2015, telah disalurkan 

bantuan PKH tahap satu bagi 2.762.267 KSM di 34 
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Provinsi, 430 kabupaten/kota. Pada tengah tahun 

kedua, bantuan tunai bersyarat PKH akan diperluas 

kepada 3,5 juta KSM. Besaran manfaat PKH telah 

ditingkatkan dari semula bantuan minimal Rp.740 ribu 

menjadi Rp.950 ribu dan bantuan maksimal dari 

semula Rp.2,7 juta menjadi Rp.3,7 juta. Cakupan 

manfaat program kemudian juga akan diperluas 

kepada anak usia SMA, guna mendukung Program 

Wajib Belajar 12 Tahun. Untuk meningkatkan inklusi 

keuangan penyaluran bantuan tunai bersyarat PKH, 

sebagian peserta telah mempergunakan layanan 

keuangan digital melalui uang elektronik (UNIK).  

Berdasarkan hasil evaluasi, PKH memberikan dampak 

positif untuk meningkatkan status ekonomi penerima. 

Pada tahun 2013 telah dilakukan resertifikasi status 

ekonomi dan elijibilitas kepesertaan untuk kohor 2007 

dan 2008. Perkembangan pelaksanaan PKH dapat 

dilihat sebagaimana pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 
Program Keluarga Harapan  

Tahun 2011-2015 
 

No 
Uraian/Kegiatan/ 

Indikator 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015* 

1 Target KSM 1.116.000 1.516.000 2.400.000 2.872.965 3.500.000 

2 Realisasi KSM*) 1.052.201 1.454.655 2.326.533 2.871.827 2.762.267 

3 Provinsi 25 33 34 34 34 

4 Kabupaten 118 169 336 430 418 

5 Kecamatan 1.387 1.787 3.417 4.871 4.596 

6 Desa/Kelurahan 16.154 21.471 45.243 58.370 42.963 

Sumber: Kementerian Sosial  
Catatan: *) Sampai Juni  2015 
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2. Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (Raskin) 

Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (Raskin) dilakukan sebagai upaya pemerintah 

untuk meningkatkan akses pangan dan memberikan 

perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin dan 

rentan. Pada tahun 2015, Raskin disalurkan sebanyak 

15 kg/bulan/RTS bagi 15,5 juta RTS, selama 12 bulan, 

dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. 

Realisasi penyaluran Raskin sampai dengan bulan Juni 

2015 mencapai 50 persen, atau sebesar 1,4 juta ton 

beras dari total pagu tahun 2015 sebanyak 2,8 juta 

ton.   

Pada tahun 2015 penguatan penyaluran Raskin 

melalui Businesss Process and Reengineering (BPR) 

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program. 

Penguatan dan perbaikan antara lain mencakup 

desain program, alur kerja proses dan prosedur 

pengadaan, penyimpanan, penyaluran Raskin, serta 

pemutakhiran data penerima dan penguatan 

kelembagaannya. 

3. Pemberdayaan Sosial 

Pemberdayaan sosial fakir miskin dilaksanakan 

melalui pemberian stimulan modal usaha dalam 

bentuk kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di 

wilayah perdesaan dan perkotaan. Selain itu juga 

dilaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan 

perbaikan sarana lingkungan untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Pada 
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tahun 2015 metode pendampingan juga semakin 

ditingkatkan kualitasnya sebagai bagian dari Program 

Penghidupan Berkelanjutan. Perbaikan ini bertujuan 

mendorong masyarakat penerima agar berdaya 

secara ekonomi dan dapat mempertahankan 

kesejahteraan. Perkembangan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Sosial sebagaimana pada Table 3.4. 

Pemberdayaan sosial juga dilaksanakan terhadap 

komunitas adat yang tinggal di daerah terpencil yang 

meliputi bantuan rumah, jaminan hidup, dan 

bimbingan sosial. Tahun 2015 Pemberdayaan 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) diberikan kepada 

6.359 KK (Gambar 3.16). 

Tabel 3.4 
Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin 

 Tahun 2011-2015 
 

No Uraian/Kegiatan/Indikator 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015* 

1 

Kube Fakir 
Miskin yang 
mendapatkan 
bantuan UEP 
(KK) 

Target 131.740 121.370 121.410 79.850 431.300 

Realisasi 131.740 120.840 121.076 79.850 18.621 

2 

Bantuan 
stimulus RTLH 
bagi keluarga 
miskin  (Unit) 

Target 6.903 5.340 6.200 4.203 24.661 

Realisasi 6.903 5.340 6.190 4.203 975 

Sumber: Kementerian Sosial (2014) 

Catatan: *) Sampai Juni 2015 
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Gambar 3.16 
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil  

Tahun 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Sosial (dari berbagai tahun) 
Catatan: *) Realisasi s/d Juni 2015 (data sementara) 

B. Capaian Penyediaan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat 
Miskin dan Rentan 

Dalam implementasi strategi pelayanan dan perluasan 

pelayanan dasar dibutuhkan kolaborasi aktif dan komitmen 

pemerintah pusat dan daerah, penyedia layanan, dan 

masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 

dasar yang efektif dan efisien, serta meminimalisir hambatan-

hambatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk 

memperoleh akses terhadap pelayanan dasar. Paket 

pelayanan dasar meliputi: kesehatan, pendidikan, sosial, 

identitas hukum, dan infrastruktur dasar (sanitasi dan 

perumahan). Beberapa hal yang telah dicapai dalam upaya 

untuk meningkatkan penyediaan pelayanan dasar bagi 

masyarakat miskin dan rentan di beberapa sektor antara lain: 
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1. Bidang Kesehatan 

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada 

penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health 

Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan 

jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung 

dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan 

pembiayaan kesehatan. 

Terkait dengan penyediaan layanan dasar bagi 

penduduk miskin dan rentan terdapat dua sasaran 

pokok pembangunan kesehatan yang termuat dalam 

RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) Meningkatnya 

pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan 

(2) Meningkatnya perlindungan finansial. 

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses 

pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, 

perbatasan dan kepulauan (DTPK). Sampai dengan 

tahun 2014, Pemerintah telah menyediakan pelayanan 

kesehatan bergerak (PKB) di 17 provinsi, meningkatkan 

puskesmas rawat inap menjadi 90 puskesmas. Selain 

itu, Pemerintah juga menyediakan 24 RS pratama 

(2014). Beberapa perbaikan lainnya ditunjukkan 

dengan peningkatan cakupan persalinan ditolong oleh 

tenaga kesehatan yang meningkat dari 86,4 persen 

pada 2011 menjadi 90,9 persen pada 2014 (Gambar 

3.17). Sementara itu, cakupan imunisasi dasar lengkap 

bayi usia 0-11 bulan mencapai 80,1 persen sedangkan 

cakupan pelayanan kesehatan pada bayi mencapai 90,2 

persen (2014). 



 

 

BAB 3 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA | 3-89 

 

Gambar 3.17 
Tren Cakupan Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan 

Tahun 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2015 

 Dalam pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK, 

Pemerintah terus berupaya meningkatkan 

pendayagunaan SDM kesehatan di DTPK yang salah 

satunya dilakukan melalui peningkatan program 

penempatan pegawai tidak tetap (PTT). Tenaga PTT 

yang masih aktif bertugas di puskesmas berjumlah 

3.248 dokter, 1.310 dokter gigi, dan 42.951 bidan (s.d. 

Desember 2014). Selain itu, Pemerintah menyediakan 

Program Nusantara Sehat yang merupakan penugasan 

khusus tenaga kesehatan berbasis tim di puskesmas 

yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, tenaga 

kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, 

tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, 

dan tenaga gizi. Program ini akan menempatkan 

sebanyak 120 tim di 44 kabupaten DTPK hingga akhir 

2015. Saat ini telah diberangkatkan tim pada periode I  

(5 Mei 2015) sebanyak 20 tim ditempatkan di 20 

puskesmas tersebar di 19 kabupaten DTPK di 9 provinsi.  
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Dalam rangka meningkatkan akses ke pelayanan 

kesehatan dan perlindungan finansial bagi masyarakat 

miskin dan rentan, Pemerintah telah menerapkan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penyediaan 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam mencapai pelayanan 

kesehatan yang optimal. Selanjutnya, Pemerintah terus 

meningkatkan jumlah peserta bantuan iuran (PBI) 

menuju cakupan 40 persen penduduk berpendapatan 

terendah pada tahun 2019 khususnya bagi penduduk 

miskin dan tidak mampu dari 86,4 juta (2014) menjadi 

88,2 juta (2015). 

Terkait dengan pencapaian kinerja pembangunan 

kependudukan dan keluarga berencana (KB), pada 

tahun 2014 dilakukan beberapa upaya, antara lain: (1) 

Terobosan untuk memperkuat pencapaian target 

pembangunan kependudukan dan KB melalui intensitas 

pelayanan KB di wilayah yang memiliki daya ungkit 

tinggi (wilayah penyangga utama); (2) Terobosan 

peningkatan promosi dan pergerakan serta pelayanan 

KB yang berkualitas dan merata; (3) Penyerasian 

kebijakan kependudukan dan KB; (4) Peningkatan 

ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan 

dan KB yang memadai, akurat, dan tepat waktu. 

Sedangkan kepesertaan KB keluarga miskin 

sebagaimana tertera pada Tabel 3.5.  

Data April 2015 menunjukkan jumlah kelompok bina 

keluarga seperti BKB, BKR, dan BKL yang telah 

terbentuk masing-masing adalah 81.467 ribu kelompok, 

36.824 ribu kelompok, dan 43.221 ribu kelompok. 

Selanjutnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kesertaan serta kemandirian ber-KB bagi KPS dan KS-I 
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dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga 

dengan membentuk kelompok usaha ekonomi 

produktif. Jumlah PUS KPS dan KS-I anggota kelompok 

usaha ekonomi produktif yang ber-KB telah mencapai 

518 ribu PUS. 

Tabel 3.5 
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana  

Penduduk Miskin Tahun 2011-2015 
 

No Deskripsi Satuan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015* 

1. 

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

Juta 4,2 4,2 3,7 3,0 0,8 

2. 
Jumlah Peserta 
KB Aktif  (KPS 
dan KS-1) 

Juta 14,6 14,5 14,6 13,8 13,0 

3. 

Jumlah KPS 
dan KS-1 
anggota UPPKS 
yang ber KB 

akseptor 845.540 826.126 805.225 518.899 447.895 

Sumber      :  Statistik BKKBN 
Catatan (*)  : s/d April atau Mei 2015 

2. Bidang Pendidikan 

Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), 

dan Bidikmisi ditujukan untuk mendukung upaya 

penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antara 

penduduk kaya dan penduduk miskin. Pemerintah terus 

berupaya menyediakan BSM dan menyempurnakan 

mekanisme pelaksanaannya. Dalam rangka meningkatkan 

akses penduduk miskin untuk dapat bersekolah, pada 

tahun 2015 mulai dilaksanakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

sebagai kelanjutan dari program BSM. Pada tahun 2014 
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BSM disediakan bagi 11,9 juta anak yang bersekolah dan 

pada tahun 2015 KIP disediakan bagi seluruh anak dari 

keluarga miskin sebanyak 20,3 juta anak, baik yang berada 

di sekolah maupun yang berada di luar sekolah (Tabel 3.6). 

Besaran BSM dan KIP 2014 dan 2015 ditetapkan sebesar 

Rp.450 ribu untuk jenjang SD/MI, Rp.750 ribu untuk 

jenjang SMP/MTs, dan Rp.1,0 juta untuk jenjang 

SMA/SMK/MA. Untuk lebih memastikan bahwa BSM tepat 

sasaran, mulai tahun 2013 penyaluran BSM dilakukan 

secara terintegrasi dengan program penanggulangan 

kemiskinan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) rumah 

tangga miskin. 

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi 

pendidikan tinggi bagi anak dari keluarga miskin, 

Pemerintah mengeluarkan PP No. 66/2010 tentang 

Perubahan PP No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan diperkuat lagi melalui UU 

No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan 

perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa miskin 

sebanyak 20 persen dari kapasitasnya. Di samping itu, 

Pemerintah juga menyediakan pembiayaan pendidikan 

bagi kelompok mahasiswa tersebut antara lain melalui 

Program Bidikmisi (Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa 

Berprestasi) (Tabel 3.7). Program Bidikmisi dimaksudkan 

untuk menyediakan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Satuan 

biaya Bidikmisi adalah Rp.12 juta/mahasiswa/tahun dan 

diberikan selama 4 tahun kuliah di Perguruan Tinggi. 
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Tabel 3.6 
Capaian Bantuan Siswa Miskin Tahun 2014 dan Target Kartu 

Indonesia Pintar Tahun 2015 

 
Jenjang Pendidikan 

Capaian 
BSM 2014 

(siswa) 

Alokasi 
(juta 

rupiah) 

Target KIP 
2015 

(siswa) 

Alokasi  
(juta rupiah) 

SD 6.606.344 2.972.855 10.470.610 4.711.775 

MI/Ula/SDTK 858.160 386.172 878.142 395.164 

SMP 2.673.404 2.005.053 4.249.607 3.187.205 

MTs/Wustho/SMPTK 572.762 429.572 1.020.866 765.650 

SMA 425.033 425.033 
3.200.053 3.200.053 

SMK 550.000 550.000 

MA/Ulya/SMAK/SMTK 237.501 237.501 552.565 552.565 

Total 11.923.204 7.006.185 20.371.843 12.812.411 

Sumber: Kementerian Pendidikan 

Tabel 3.7 
Capaian dan Target Bidikmisi Tahun 2014-2015 

 

Bidikmisi 
Capaian 2014 
(mahasiswa) 

Alokasi  
(juta rupiah) 

Target 2015 
(mahasiswa) 

Alokasi  
(juta 

rupiah) 

PT 209.949 2.519.388 269.905 2.893.380 

PTAI 10.282 123.384 14.216 128.472 

Total 220.231 2.642.772 284.121 3.021.852 

Sumber: Kementerian Pendidikan 

Program bantuan bagi siswa dari keluarga miskin 

tersebut telah menurunkan kesenjangan angka 

partisipasi sekolah penduduk antarkelompok 

pendapatan. Rasio APK SMP/MTs antara 20 persen 

kelompok termiskin dan 20 persen kelompok terkaya 

pada tahun 2013 adalah 0,84 meningkat dibandingkan 

tahun 2011 yaitu sebesar 0,83. Sementara itu, rasio APK 
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SMA/SMK/MA antara 20 persen kelompok termiskin dan 

20 persen kelompok terkaya pada tahun 2013 adalah 

0,57, meningkat dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 

0,43.  

3. Perumahan dan Pemukiman 

Sesuai dengan RKP 2015 dan RPJMN 2015-2019, target 

cakupan terkait dengan infrastruktur dasar  adalah air 

minum, sanitasi layak, dan hunian layak. Hingga Juni 

2015, jumlah layanan air minum meningkat dari target 

8.179 l/det terealisasi 10.353 l/det (126,58 persen) dan 

peningkatan jumlah layanan air minum ibukota 

kecamatan (IKK) dari target 308 IKK terealisasi 321 IKK 

yang terdiri dari kawasan masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) yang terlayani infrastruktur air minum 

dari target 460 kawasan terealisasi 490 kawasan, desa 

yang terlayani infrastruktur air minum dari target 1.858 

desa terealisasi 1.979 desa, kawasan khusus yang 

terlayani insfrastruktur air minum dari target 148 

kawasan dan tercapai 148 kawasan. 

Selain itu, dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak, 

Pemerintah telah membangun rusunawa dari target 25 

twin block (TB) terealisasi 25 TB, kawasan yang tertata 

bangunan dan lingkungannya dari target 55 kawasan 

terealisasi 54 kawasan. Peningkatan infrastruktur 

pemukiman perdesaan/kumuh/nelayan melalui 

pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) dari 

target 11.073 desa/kelurahan terealisasi 11.066 

desa/kelurahan, desa tertinggal terbangun infrastruktur 

pemukiman melalui program PIP (Program 

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) dari target 4.650 

desa terealisasi 5.040. 
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Terkait dengan program pembiayaan perumahan, 

beberapa hal yang sudah dan sedang dilakukan adalah: 

i. Rancangan Undang-Undang tentang tabungan 

perumahan rakyat 

Tabungan perumahan merupakan pelembagaan 

pembiayaan perumahan di mana masyarakat 

melakukan kontribusi dengan membayar iuran 

sebelum mendapatkan KPR. Pemerintah bersama 

dengan DPR menyiapkan RUU Tabungan Rakyat 

yang sekarang sudah ditetapkan sebagai prolegnas. 

ii. Program pembangunan Sejuta Rumah (P2SR) 

P2SR diluncurkan dalm rangka menjawab persoalan 

backlog (kekurangan) rumah pada akhir tahun 2014 

mencapai 7,6 juta unit. 

C. Capaian Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang 
Mampu 

1. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) 

Melalui program ini, masyarakat kurang mampu diarahkan 

untuk dapat memiliki pendapatan yang baik dan 

berkesinambungan melalui pembekalan keterampilan 

usaha atau kerja, pendampingan yang intensif dalam 

melaksanakan kegiatan simpan pinjam, dan pemberian 

bantuan modal bergulir bagi yang membutuhkan.  

Uji coba PKKPM telah dilaksanakan pada tahun 2014 

dilaksanakan di tiga kabupaten yakni Pemalang, 

Pekalongan, dan Brebes. Di tahun 2015, uji coba diperluas 

di 26 kecamatan yang tersebar di 14 kabupaten, 

sementara 157 kecamatan lainnya akan mendapat 
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dukungan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE). 

Sampai dengan 6 bulan pelaksanaan PKKPM, di tingkat 

kabupaten telah mulai diidentifikasi potensi ekonomi lokal 

yang dapat menjadi pasar bagi usaha masyarakat miskin. 

2. Kelompok Usaha Bersama – Program Keluarga Harapan 

(KUBE-PKH) 

Kelompok Usaha Bersama PKH merupakan program 

stimulan usaha kelompok usaha bersama bagi keluarga 

miskin dan rentan yang dibentuk untuk peningkatan 

ekonomi keluarga, membangun kemampuan memecahkan 

masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan 

potensi diri. Program ini juga menjadi salah satu bentuk 

exit strategy dari PKH. Sasaran ditujukan bagi 99.997 

rumah tangga di 2.142 desa yang tersebar di 191 

kecamatan pada 90 kabupaten. Sampai dengan saat ini 

telah dilakukan sosialisasi di tingkat kabupaten, sedangkan 

di tingkat masyarakat telah dilakukan verifikasi dan 

validasi penentuan target penerima manfaat. 

3. Pengembangan Tenaga Kerja Rentan 

Program ini meliputi: (a) Pengembangan keterampilan dan 

wirausaha tenaga kerja muda, (b) Pengembangan 

pendampingan pemberdayaan, dan (c) Pemberdayaan 

dengan aset produktif. Sasaran program ditujukan bagi 

340 kabupaten/kota dan 17 provinsi. 

4. Penghidupan Berkelanjutan bagi Usaha Mikro 

Pada tahun 2015, program peningkatan penghidupan 

berkelanjutan berbasis usaha mikro akan dilaksanakan 

dengan fokus pada peningkatan produktivitas usaha mikro 
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yang didukung (a) pelatihan kewirausahaan, teknis dan 

manajemen, (b) peningkatan akses ke permodalan melalui 

penyaluran kredit bagi usaha mikro/Kredit Usaha Rakyat 

(Gambar 3.18) dan fasilitasi sertifikasi tanah, (c) perbaikan 

sistem bisnis sentra usaha mikro/koperasi dalam rangka 

meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah, (d) 

revitalisasi pasar rakyat, dan (e) penyuluhan dan fasilitasi 

pembentukan koperasi di kalangan kelompok usaha 

bersama. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan penguatan 

usaha-usaha berbasis komunitas yang telah dikembangkan 

oleh wirausahawan sosial dengan misi membantu 

masyarakat secara bertahap dapat  menyelesaikan 

permasalahan sosial ekonomi secara mandiri. 

Gambar 3.18 
Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat  

 Tahun 2007-2014 (Miliar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

5. Pemberdayaan Nelayan Mendukung SEKAYA MARITIM 

Pemberdayaan nelayan dalam rangka mendukung 

Pengembangan Seribu Kampung Nelayan Mandiri, 
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Tangguh, Indah, dan Maju (Sekaya Maritim) 

dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Kegiatan ini bertujuan mengembangkan perikanan 

tangkap yang berkelanjutan dan meningkatkan 

kesejahteraan nelayan. Strategi yang dilakukan yakni 

pemenuhan sarana prasarana produksi berupa bantuan 

kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu 

penangkapan ikan; serta penguatan kelembagaan 

nelayan. Dalam hal ini, pendampingan dan pelatihan 

dilakukan kepada kelompok nelayan. Sedangkan bagi 

kelompok yang telah siap akan didorong untuk 

membentuk koperasi. Saat ini telah dilakukan proses 

pengadaan pembangunan fisik di kabupaten/kota. Pada 

tahun 2015, direncanakan kegiatan ini dilakukan pada 

100 kampung nelayan yang dipusatkan pada 31 

pelabuhan perikanan atau sentra nelayan.   

3.12.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya 

penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah: 

1. Ketersediaan data penduduk miskin yang belum 

termutakhirkan secara berkala  untuk proses penargetan 

termasuk data registrasi dan administrasi penduduk. 

Selain itu, saat ini masih banyak penduduk yang berada di 

luar sistem rumah tangga belum masuk ke dalam basis 

data. 

2. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih 

sangat beragam dan belum terstandar. Hal ini 

menyebabkan permasalahan kemiskinan dan sosial 

belum dapat terselesaikan secara menyeluruh.  
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3. Keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur yang sangat 

dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

upaya-upaya penguatan usaha-usaha masyarakat dalam 

skala mikro dan kecil.  

Pranata sosial yang dibutuhkan tidak saja berbentuk 

kelembagaan ekonomi, namun juga kelembagaan sosial 

budaya yang memiliki kapasitas yang memadai untuk 

merespon peluang dan mendukung aktivitas ekonomi 

masyarakat. 

Tindak lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan upaya 

penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah: 

1. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang 

dilaksanakan tahun 2015 oleh BPS. Pemutakhiran ini akan 

melengkapi dan memutakhirkan Pendataan Program 

Perlindungan Sosial (PPLS) yang telah dilakukan tahun 

2011 lalu dan diharapkan menjadi sumber data penduduk 

miskin untuk penargetan yang lebih akurat.   

2. Pendataan PMKS dilaksanakan tahun 2015 oleh 

Kementerian Sosial untuk membangun basis data 

penduduk dalam institusi, seperti panti, dan lembaga 

kesejahteraan sosial lainnya. Selain itu pendataan ini akan 

merintis pembangunan basis data untuk penduduk yang 

tidak berdomisli tetap (homeless - gelandangan) atau 

tidak tinggal di wilayah pemukiman yang tidak 

seharusnya (squatter – penghuni kolong jembatan, dst).    

3. Pengembangan inovasi Sistem Layanan dan Rujukan 

Terpadu di tingkat kabupaten/kota, dengan fungsi utama 

untuk membantu pelaksanaan pendataan dan 

pemutakhiran data yang lebih reguler dan partisipatif, 
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integrasi pelayanan, serta penanganan rujukan serta 

keluhan program di tingkat lokal. Tahun 2015 

diselenggarakan uji coba di lima Kabupaten/kota dan 

akan berintegrasi dengan Pusat Kesejahteraan Sosial 

(Puskesos) guna mendukung pelaksanaan Desa Sejahtera 

Mandiri. 

4. Perbaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai 

bidang yang ditargetkan selesai pada tahun 2015 

dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar 

yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan 

rentan. 

5. Meningkatkan dan memperbaiki desain program 

penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan sisi 

permintaan dan penawaran antara penerima dengan 

pelaksana program.  

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan baik dari aspek perencanaan 

maupun pengelolaan program penanggulangan 

kemiskinan. 

7. Pengembangan kolaborasi dan kerjasama yang 

melibatkan pemangku kepentingan, baik pemerintah, 

dunia usaha maupun masyarakat, termasuk perguruan 

tinggi. Fasilitasi bagi pengembangan ide-ide wirausaha 

sosial untuk menggerakkan usaha bersama dengan 

memanfaatkan modalitas sosial, budaya, dan ekonomi. 
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 Ekonomi Makro 

 Kebijakan 

Pembangunan ekonomi nasional ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan 

pengurangan kemiskinan, serta menjadi lebih mandiri dan 

mendorong bangsa Indonesia sehingga lebih maju dan 

sejahtera. Dalam upaya menghadapi tantangan lingkungan 

pembangunan strategis, baik lingkungan eksternal maupun 

internal, dituntut penguatan dan pemantapan 

perekonomian nasional, yang ditempuh melalui pencapaian 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang 

diiringi oleh tingkat inflasi yang terjaga, nilai tukar yang 

stabil dan kompetitif, neraca pembayaran yang seimbang, 

serta ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Penguatan juga 

dilakukan pada pembangunan kedaulatan pangan, 

perwujudan kedaulatan energi, serta akselerasi industri dan 

pariwisata. Selain itu, peningkatan daya saing ekonomi 

senantiasa diupayakan agar mampu memanfaatkan 
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kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global yang 

melambat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan merata dengan memastikan semua kelompok 

masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses 

yang sama terhadap peluang pembangunan. 

 Capaian Penting 

Sejak tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 

bertahap mengalami pelambatan, sejalan dengan 

pelemahan ekonomi dunia (Tabel 4.1). Pertumbuhan 

ekonomi tahun 2013 hanya mencapai 5,6 persen, melambat 

dibandingkan tahun 2012 sebesar 6,0 persen dan tahun 

2011 sebesar 6,2 persen. 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 kembali tertekan oleh 

berbagai faktor global dan domestik sehingga hanya tumbuh 

5,0 persen atau merupakan yang terendah sejak lima tahun 

terakhir. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh konsumsi 

masyarakat yang tumbuh 5,1 persen. Konsumsi masyarakat 

berhasil dipertahankan dengan tetap menjaga daya beli 

masyarakat melalui program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu 

Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat, serta kerja 

sama yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) 

untuk menstabilkan harga sehingga inflasi kembali normal 

sampai dengan akhir 2014. 

Dalam semester I tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 

kembali melambat menjadi 4,7 persen (c-to-c). Dari sisi 

pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh 

hampir semua komponen pengeluaran dengan 

pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi rumah tangga. 

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,0 persen (c-to-c), diikuti 
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komponen PMTB sebesar 3,9 persen (c-to-c) dan konsumsi 

pemerintah sebesar 2,5 persen (c-to-c). Komponen lainnya 

tumbuh negatif selama semester I-2015.  

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua lapangan usaha, 

kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami 

kontraksi sebesar 3,58 persen (c-to-c). Pertumbuhan 

tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan 

komunikasi sebesar 9,81 persen (c-to-c), diikuti jasa 

pendidikan sebesar 9,05 persen (c-to-c). 

Kondisi perekonomian dunia juga mempengaruhi stabilitas 

ekonomi.  Rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp.11.865 

per USD pada tahun 2014, terdepresiasi 12,0 persen 

dibandingkan tahun 2013. Deflasi sempat terjadi pada  bulan 

Januari dan Februari 2015 yaitu 0,24 persen dan 0,36 

persen. Namun, inflasi kembali terjadi pada bulan Maret, 

April, Mei, Juni, dan Juli 2015 berturut-turut 0,17 persen, 

0,36 persen, 0,50 persen, 0,54 persen, dan 0,93. 

Neraca pembayaran pada triwulan I tahun 2015 masih 

mengalami surplus sebesar USD1,3 miliar meskipun tidak 

sebesar surplus triwulan sebelumnya (USD2,4 miliar). 

Surplus neraca pembayaran didorong oleh semakin 

menurunnya defisit neraca transaksi berjalan menjadi 

USD3,8 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan defisit 

neraca transaksi berjalan pada triwulan IV tahun 2014 yang 

besarnya USD5,7 miliar.  

Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial juga 

mengalami surplus yang besar meskipun lebih rendah dari 

triwulan sebelumnya, yaitu USD5,9 miliar pada triwulan I 

tahun 2015 dibandingkan dengan USD8,9 miliar pada 

triwulan IV tahun 2014. Surplus tersebut terutama berasal 
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dari investasi portofolio yang meningkat tajam dari USD1,9 

miliar menjadi USD8,9 miliar, yang dipengaruhi oleh 

bertambahnya net beli asing atas SUN karena penerbitan 

obligasi global pemerintah senilai USD4,0 miliar sebagai 

salah satu sumber pembiayaan fiskal. Di samping itu, 

investor asing kembali melakukan net beli saham domestik 

setelah pada triwulan sebelumnya membukukan net jual. 

Secara keseluruhan, surplus neraca transaksi modal dan 

finansial sedikit tertekan oleh berkurangnya investasi 

langsung dari USD2,6 miliar pada triwulan IV tahun 2014 

menjadi USD2,3 miliar pada triwulan I tahun 2015. Sejalan 

dengan surplus neraca pembayaran, cadangan devisa 

Indonesia pada akhir Juni tahun 2015 mencapai USD108,0 

miliar atau setara dengan 6,8 bulan impor. 

Tabel 4.1  
Realisasi Indikator Ekonomi 

Tahun 2004–Semester I 2015 (Persen) 

Uraian 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Semester I-

2015 

1. Pertumbuhan 
Ekonomi 

5,0* 4,7 6,4 6,2 6,0 5,6 5,0         4,7 

2. Inflasi 6,40 2,78 6,96 3,79 4,30 8,38 8,36         1,90** 

3. Tingkat 
Pengangguran 

9,9 8,1 7,4 6,8 6,4 5,9 5,7         5,8*** 

4. Tingkat 
Kemiskinan 

16,7 14,2 13,3 12,5 11,5 11,5 11,0         - 

Sumber: Badan Pusat Statistik  
Catatan:  
*) Laju pertumbuhan ekonomi menggunakan basis data PDB seri 2000. Mulai tahun 2009, pertumbuhan ekonomi 

menggunakan basis data PDB seri 2010 
**) Inflasi hingga bulan Juli 2015 (inflasi tahun kalender) 
***) Tingkat Pengangguran bulan Februari 2015 

Pelambatan ekonomi berpengaruh terhadap penciptaan 

lapangan kerja. Pada bulan Februari 2015, tingkat 
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pengangguran terbuka meningkat menjadi 5,8 persen 

ebih tinggi dari Februari 2014 (5,7 persen). Jumlah 

pengangguran terbuka meningkat sekitar 300 ribu pada 

periode yang sama. Sementara itu, tingkat kemiskinan 

pada bulan September 2014 dapat diturunkan menjadi 

11,0 persen dari 11,5 persen pada tahun sebelumnya. 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pelambatan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun 

belakangan ini dipengaruhi oleh baik faktor global 

maupun domestik. Beberapa faktor yang memicu 

pelambatan ekonomi Indonesia adalah: (1) Lambatnya 

proses pemulihan ekonomi dunia, (2) Meningkatnya 

gejolak moneter dan keuangan global yang 

mempengaruhi arus modal serta menuntut kebijakan 

moneter di luar dan dalam negeri menjadi lebih ketat, 

serta (3) Tidak berjalan dan lambatnya proses reformasi 

struktural menyeluruh perekonomian domestik yang 

berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan investasi dan 

konsumsi masyarakat. 

Pelambatan ekonomi yang terjadi harus diantisipasi untuk 

menghindari penurunan daya serap tenaga kerja di sektor 

produktif, pelambatan penciptaan lapangan pekerjaan 

yang disebabkan oleh iklim investasi yang belum kondusif, 

pelemahan ekspor nonmigas yang disertai tuntutan 

kenaikan upah yang tinggi, serta untuk mempercepat 

penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah 

menindaklanjuti masalah pelambatan ekonomi dengan 

cara meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha, 
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meningkatkan kualitas belanja negara, dan meningkatkan 

stabilitas serta daya saing sektor keuangan. 

Sementara itu, posisi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 

masih dibayangi risiko penurunan harga komoditas dan 

pelambatan ekonomi Tiongkok yang mempengaruhi 

kinerja ekspor manufaktur. Pelemahan nilai tukar rupiah, 

di sisi lain, belum mampu meningkatkan ekspor Indonesia. 

Sentimen global akibat rencana kenaikan Federal Fund 

Rate dan kebijakan akomodatif Jepang dan Eropa 

diperkirakan masih berlanjut dan dapat mempengaruhi 

aliran masuk neraca transaksi modal dan finansial. 

Untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, Pemerintah 

menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang dapat 

memperkuat nilai tukar rupiah dan NPI. Paket kebijakan 

ekonomi tersebut adalah fasilitas pajak (tax allowances) 

untuk perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia, 

insentif Pajak Penjualan (PPn) terhadap industri galangan 

kapal dan beberapa industri produk pertanian, kebijakan 

antidumping terhadap produk-produk industri nasional, 

bebas visa kunjungan singkat untuk wisatawan 30 negara 

baru, penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen, 

penerapan Letter of Credit (L/C) untuk produk-produk 

sumber daya alam (SDA), serta restrukturisasi dan 

revitalisasi industri reasuransi domestik. 

 Industri Manufaktur 

 Kebijakan 

Sebagai pelaksanaan tahun terakhir Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
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2014, kebijakan pembangunan industri pada tahun 2014 

diarahkan untuk mendukung akselerasi industrialisasi 

melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, 

penumbuhan industri pengolah hasil pertanian, 

penumbuhan industri padat karya dan penyedia 

kebutuhan domestik, serta pembinaan industri kecil dan 

menengah agar sehat, kuat mandiri, serta semakin terkait 

dengan industri besar. 

Sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2015-2019, 

kebijakan pembangunan industri pada tahun 2015 

utamanya adalah: (1) Pembangunan perwilayahan 

industri dalam bentuk rintisan pembangunan kawasan 

industri di luar Pulau Jawa, (2) Penumbuhan populasi dan 

pemerataan persebaran industri, serta (3) Peningkatan 

daya saing dan produktivitas industri. 

 Capaian Penting 

Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas 

Pertumbuhan industri nonmigas semester I tahun 2015 

sebesar 5,3 persen, melambat dibandingkan semester I 

tahun 2014 (5,6 persen). Pertumbuhan industri 

pengolahan nonmigas masih lebih tinggi dibanding 

Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh 4,7 persen 

(Tabel 4.2). 

Industri nonmigas pada semester I tahun 2015 

memberikan kontribusi 18,2 persen terhadap PDB. 

Menurut lapangan usaha, industri makanan dan minuman 

memberikan kontribusi terbesar yaitu 5,6 persen. 

Selanjutnya diikuti oleh industri alat angkutan 1,9 persen; 

industri barang logam 2,0 persen; dan industri kimia, 
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farmasi dan obat tradisional 1,8 persen. Pada semester I 

tahun 2015 kontribusi industri pengolahan terhadap PDB 

turun menjadi 21,0 persen dibanding semester I tahun 

2014 yang besarnya 21,2 persen.  

Tabel 4.2  
Pertumbuhan Industri Pengolahan  

Tahun 2011-Semester I 2015 (Persen) 
 

Lapangan Usaha 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 
SMT I 
2015 

C. Industri Pengolahan 6,3 5,6 4,5 4,6 4,2 

I. Industri Batu Bara dan Pengilangan Migas 0,3 -1,8 -1,6 -2,2 -3,5 

II. Industri Nonmigas 7,5 7,0 5,5 5,6 5,3 

1. Industri Makanan dan Minuman 11,0 10,3 4,1 9,5 8,5 

2. Industri Pengolahan Tembakau -0,2 8,8 -0,3 8,9 4,6 

3. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 6,5 6,0 6,6 1,5 -4,1 

4. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 10,9 -5,4 5,2 5,5 4,0 

5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan 
Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan 
Sejenisnya 

-2,7 -0.8 6,2 6,1 -0,4 

6. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; 
Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 

3,9 -2,9 -0,5 3,4 -2,0 

7. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional 8,7 12,8 5,1 3,9 7,8 

8. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 2,1 7,6 -1,9 1,2 2,7 

9. Industri Barang Galian bukan Logam 7,8 7,9 3,3 2,4 6,2 

10. Industri Logam Dasar 13,6 -1,6 11,6 5,9 7,5 

11. Industri Barang Logam; Komputer, Barang 
Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik 

8,8 11,6 9,2 2,9 8,9 

12. Industri Mesin dan Perlengkapan 8,5 -1,4 -5,0 8,8 1,8 

13. Industri Alat Angkutan 6,4 4,3 15,0 3,9 2,7 

14. Industri Furnitur 9,9 -2,2 3,6 3,6 6,6 

15. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan 
Pemasangan Mesin dan Peralatan 

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

Sumber: BPS, 2015  
Catatan: Menggunakan System of National Accounts (SNA) 2008 Tahun Dasar 2010 
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Evaluasi pencapaian sasaran prioritas nasional tahun 

2010-2014 dan capaian sampai dengan Mei 2015 pada 

sektor industri meliputi lima hal berikut. Pertama, telah 

disetujui alokasi tail gas untuk PT. PIM dari Exxon Mobil 

Oil Indonesia (EMOI) 55 mmscfd yang berlaku efektif sejak 

pertengahan Oktober 2014 (setelah berakhirnya kontrak 

Korea II) sampai dengan tahun 2018. Kedua, telah 

dialokasikan pasokan gas 70 mmscfd dari COPI Blok 

Corridor (2019-2023) untuk pabrik Pusri IIIB. Terhadap 

sisa kebutuhan gas 16 mmscfd, SKK Migas akan 

melakukan evaluasi sumur-sumur gas yang potensial. 

Ketiga, tahap awal pembangunan 14 kawasan industri di 

luar Pulau Jawa kerja sama pemerintah dan swasta yang 

mencakup: (1) Bintuni-Papua Barat, (2) Buli-Halmahera 

Timur-Maluku Utara, (3) Bitung-Sulawesi Utara, (4) Palu-

Sulawesi Tengah, (5) Morowali-Sulawesi Tengah, (6) 

Konawe-Sulawesi Tenggara, (7) Bantaeng-Sulawesi 

Selatan, (8) Batulicin-Kalimantan Selatan, (9) Ketapang-

Kalimantan Barat, (10) Landak-Kalimantan Barat, (11) 

Kuala Tanjung-Sumatera Utara, (12) Sei Mangkei-

Sumatera Utara, (13) Tanggamus-Lampung, dan (14) 

Jorong-Tanah Laut-Kalimantan Selatan. Pada tahun 2015 

telah dilaksanakan kegiatan pembebasan lahan, 

pembangunan infrastruktur di dalam kawasan industri 

(jalan poros), pembangunan fasilitas pendukung di dalam 

kawasan industri, penyiapan sumber daya manusia (SDM) 

untuk mendukung kawasan industri, dan fasilitasi 

penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar 

kawasan industri. 

Keempat, Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan 

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki  
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selama periode 2007-2014 telah mendorong peningkatan 

kapasitas produksi 14-25 persen, peningkatan 

produktivitas 4-9 persen, peningkatan efisiensi energi 2-7 

persen dan penyerapan tenaga kerja 241.835 orang; serta 

pada tahun 2014 telah dilaksanakan pembukaan 

pendaftaran mengikuti program pada tanggal 2 Maret 

2015. Sampai dengan 22 Mei 2015, 113 perusahaan telah 

mengajukan pendaftaran dengan perkiraan nilai bantuan 

Rp.122,99 miliar dan nilai investasi Rp.1,55 triliun. 

Kelima, terselenggaranya pelatihan industri berbasis 

kompetensi dengan sistem three in one (pelatihan-

sertifikasi dan penempatan) dengan target 17.370 orang. 

Saat ini, 4.202 calon tenaga kerja telah dilatih dan 

ditempatkan bekerja di sektor industri alas kaki, TPT,  

elektronik, animasi, dan kakao. 

Pemberian Insentif dan Fasilitasi 

Fasilitasi pemanfaatan tax holiday, yaitu: (1) Telah 

disetujuinya permohonan pemberian fasilitas tax holiday 

dan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) untuk tiga industri, yaitu PT. Unilever Oleochemical 

Indonesia (PT. UOI), PT. Petrokimia Butadiene Indonesia 

(PT. PBI), dan PT. Energi Sejahtera Mas (PT. ESM), dengan 

nilai Rp.5,5 triliun; (2) Menteri Perindustrian telah 

mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk 

pemberian fasilitas tax holiday kepada tujuh industri yaitu 

PT. Indorama Polychem Indonesia, PT. Ogan Komering Ilir 

Pulp and Paper Mills, PT. Caterpillar Indonesia Batam, PT. 

Feni Haltim, PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery, 

PT. Synthetic Rubber Indonesia, dan PT. Sulawesi Mining 

Investment, dengan nilai sebesar Rp.67,5 triliun,  namun 
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sampai saat ini belum mendapat persetujuan 

Kementerian Keuangan; dan (3) Dengan akan berakhirnya 

masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 

192/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas PMK No. 

130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas 

Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan 

pada tanggal 15 Agustus 2015, Kemenko Bidang 

Perekonomian telah mengadakan satu kali rakor untuk 

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait 

guna melakukan telaah terhadap kebijakan tax holiday 

yang berlaku saat ini. 

Fasilitasi pemanfaatan Bea Masuk Ditanggung 

Pemerintah (BMDTP), yaitu: (1) Telah disetujui usulan 

BMDTP Kemenperin untuk 17 sektor industri, dengan 

total besaran pagu anggaran Rp.565,2 miliar; (2) Realisasi 

fasilitasi BMDTP 2010-2014 sebesar Rp.753,9 miliar yang 

antara lain digunakan untuk sektor Komponen Kendaraan 

Bermotor, Elektronika, Perkapalan, Alat Besar, PLTU, 

Plastik, Telekomunikasi, Serat Optik, INKA, Pupuk, Smart 

Card, Peralatan Pabrik, Turbin Uap, dan Peralatan Rumah 

Sakit; serta (3) Fasilitasi BMDTP untuk tahun anggaran 

2016 telah diusulkan untuk 23 sektor industri dengan total 

pagu anggaran Rp.695, 5 miliar. 

Lembaga Penguji Kesesuaian (LPK), yaitu: (1) Telah 

ditunjuk LPK untuk 100 Standar Nasional Indonesia (SNI) 

Wajib yang terdiri atas 35 LSPro dan 123 Laboratorium Uji 

(73 laboratorium dalam negeri dan 50 laboratorium luar 

negeri), dan (2) Dalam mendukung pengujian dan 

sertifikasi dilakukan peningkatan kemampuan 

Laboratorium Uji dan LSPro. 
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Perumusan SNI, yaitu: (1) Jumlah SNI yang telah 

ditetapkan sampai dengan Mei 2015 sebanyak 4.316 SNI 

Bidang Industri, (2) Tahun 2015 telah ditetapkan target 

sebanyak 100 Rancangan Standar Nasional Indonesia 

(RSNI) dan sampai dengan Mei 2015 sedang disusun 89 

RSNI, dan (3) Proses perumusan SNI selanjutnya yang 

akan dilakukan adalah Rapat Teknis dan Rapat Konsensus 

dengan anggota dari Komite Teknis. 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Peta kebutuhan pelatihan bagi tenaga kerja dan calon 

tenaga kerja industri belum tersedia, sehingga masih 

terdapat beberapa sektor industri yang belum terfasilitasi 

untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja dan 

penyediaan calon tenaga kerja. Untuk itu, perlu dilakukan 

kerjasama dengan dunia usaha industri untuk menyusun 

peta kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri dan 

menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja sektor 

industri baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Permasalahan selanjutnya adalah keterbatasan akses 

sumber pembiayaan atau permodalan, sehingga perlu 

dilakukan fasilitasi pengajuan dan pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) bagi Industri Kecil Menengah (IKM). 

Lalu, kenaikan biaya energi khususnya tarif dasar listrik 

(TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) serta kenaikan upah 

minimum provinsi/upah minimum regional yang tiba-tiba 

akan memberatkan industri TPT dan aneka. Karenanya, 

penetapan (TDL) seharusnya tidak hanya mengacu kepada 

jumlah konsumsi daya, tetapi penetapannya juga 

dikombinasikan dengan pertimbangan penggunaan TDL 
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sesuai bidang penggunaan sebagai bahan baku, bahan 

penolong, dan energi. 

 Perdagangan 

 Kebijakan 

Kebijakan perdagangan pada tahun 2015, sesuai RPJMN 

2015-2019, kebijakan sektor perdagangan luar negeri 

diarahkan pada peningkatan ekspor, khususnya produk 

nonmigas dan jasa, supaya bernilai tambah lebih tinggi 

dan lebih kompetitif di pasar internasional. Pembangunan 

perdagangan luar negeri tersebut dilakukan melalui: (1) 

Fasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas 

yang bernilai tambah tinggi, (2) Peningkatan akses pasar 

produk olahan ekspor nonmigas, (3) Peningkatan upaya 

diplomasi perdagangan yang lebih efektif, (4) Peningkatan 

kuantitas dan kualitas ekspor jasa, (5) Pemberdayaan 

ekportir dan calon eksportir, dan (6) Peningkatan 

efektivitas tata kelola impor dan pengamanan 

perdagangan. 

Untuk perdagangan dalam negeri, kebijakan dalam tahun 

2015 diarahkan pada upaya pembenahan sistem distribusi 

bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai agar lebih 

efisien dan lebih andal, serta upaya peningkatan kualitas 

perlindungan konsumen. Langkah-langkah pembangunan 

bidang perdagangan dalam negeri adalah: (1) Peningkatan 

efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, (2) 

Peningkatan upaya perlindungan konsumen, (3) 

Peningkatan iklim usaha perdagangan nonkonvensional, 

(4) Pengembangan perdagangan antarwilayah, (5) 

Peningkatan upaya pembinaan terhadap usaha dagang 
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kecil menengah, dan (6) Pengurangan potensi perilaku 

anti persaingan. 

 Capaian Penting 

Perdagangan Luar Negeri 

Secara kumulatif, neraca perdagangan selama Januari-

Juni 2015 mengalami surplus USD4,4 miliar. Perolehan 

surplus tersebut disumbang oleh surplus neraca 

perdagangan nonmigas USD7,5 miliar, sedangkan neraca 

perdagangan migas mengalami defisit USD3,1 miliar. 

Ditinjau dari komoditinya, lemak dan minyak nabati (HS 

15) dan bahan bakar mineral selain minyak dan gas (HS 

27)   merupakan  komoditi  yang   memberikan  kontribusi 

besar terhadap surplus perdagangan nonmigas, masing-

masing surplus USD9,8 miliar dan USD8,7 miliar. 

Gambar 4.1 
Pertumbuhan Ekspor  

Tahun 2011-Juni 2015 (Persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPS, 2015 (diolah) 
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Sumber : BPS, 2015 (diolah) 

Pertumbuhan ekspor nonmigas selama Januari-Juni 2015 

masih terkontraksi 6,6 persen, jauh dari target yang 

ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu 8 persen di  

tahun  2015.  Dari sisi share ekspor antara komoditas 

primer dengan manufaktur terlihat bahwa share ekspor 

komoditas manufaktur menunjukkan peningkatan selama 

periode tahun 2011-2014, dengan rata-rata pertumbuhan 

5,6 persen per tahun. Sementara untuk periode Januari-

Juni 2015, share ekspor komoditas manufaktur sudah 

mencapai 44,8 persen. Capaian tersebut sudah melebihi 

target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, dimana 

tahun 2015 ditetapkan bahwa kontribusi produk 

manufaktur terhadap total ekspor adalah sebesar 44,0 

persen (Gambar 4.1 dan Gambar 4.2). 

2011 2012 2013 2014
Jan-Jun 

2015*

Total Ekspor 28.98% -6.62% -3.93% -3.43% -11.86%

Non Migas 24.88% -5.54% -2.04% -2.64% -6.62%

Migas 47.92% -10.85% -11.75% -7.05% -36.34%
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Gambar 4.2 

Kontribusi Ekspor Komoditas Primer dan Manufaktur 
Tahun 2011-Juni 2015 (Persen) 
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Tabel 4.3  
Ekspor Industri Nonmigas  

Tahun 2004-2015  (USD Miliar) 
 

Kelompok Hasil 
Industri 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jan – 
Juni 
2015 

Peran 
Th. 

2015 
(%) 

1.Pengolahan 
Kelapa/Kelapa 
Sawit 

14,45 12,92 17,25 23,18 23,40 20,66 23,71 10,81 16,67 

2.Besi Baja, 
Mesin-mesin 
dan Otomotif 

18,19 8,70 10,84 13,19 15,03 14,68 15,81 7,45 11,49 

3.Tekstil 10,05 9,25 11,21 13,23 12,45 12,66 12,72 6,32 9,75 

4.Elektronika 25,64 7,90 9,25 9,54 9,44 8,52 8,07 3,42 5,27 

5.Pengolahan 
Karet 

4,60 5,02 9,52 14,54 10,82 9,72 7,50 3,23 4,98 

6.Kimia Dasar 3,00 3,17 4,58 6,12 4,87 5,08 5,70 2,18 3,36 

7.Makanan dan 
Minuman 

3,26 2,57 3,22 4,51 4,65 5,38 5,55 2,77 4,28 

8.Pulp dan Kertas 7,55 4,27 5,71 5,77 5,52 5,64 5,50 2,69 4,15 

9.Pengolahan 
Kayu 

5,20 3,44 4,28 4,47 4,54 4,73 5,20 2,64 4,08 

10.Pengolahan 
Tembaga, Timah 
dll. 

2,17 4,24 6,51 7,50 5,05 4,84 4,89 2,14 3,31 

   Sumber: BPS, 2015 
    

Dalam hal ekspor industri nonmigas, selama tahun 2004-

2014 terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 7,7 persen 

per tahun. Industri yang mengalami pertumbuhan 

terbesar antara lain industri pengolahan tembaga, timah, 

dan lain-lain, industri kimia dasar, industri makanan dan 

minuman, serta industri pengolahan karet. 

Perkembangan ekspor industri nonmigas untuk periode 

Januari-Juni 2015 terbesar disumbang oleh industri 

http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1&sort=2010
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1&sort=2011
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1&sort=2012
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1&sort=2013
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1&sort=2014
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=7&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=7&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=7&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=4&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=4&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=4&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=2&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=31&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=3&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=3&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=16&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=9&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=9&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=10&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=1&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=1&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=8&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=8&ekspor=1
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=8&ekspor=1
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pengolahan kelapa/kelapa sawit, industri besi baja, 

mesin-mesin dan otomotif, serta industri tekstil, dengan 

persentase masing-masing sebesar 16,7 persen, 11,5 

persen, dan 9,8 persen (Tabel 4.3). 

Tabel 4.4  
Impor Industri Nonmigas  

Tahun 2004–2015 (USD Miliar) 
 

Kelompok Hasil 
Industri 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jan – 
Juni 
2015 

Peran  Th. 
2015  (%) 

1. Besi Baja, 
Mesin-mesin 
dan Otomotif 

13,62  31,66 43,19 52,44 62,62 54,64 48,55 20,90 28,27 

2. Kimia Dasar 5,67  8,10 11,44 15,42 16,08 16,39 16,57 7,20 9,74 

3. Elektronika 2,05  10,50 14,18 16,16 16,70 16,56 15,45 6,94 9,39 

4. T e k s t i l 1,04  3,40 5,03 6,74 6,81 7,12 7,15 3,55 4,80 

5. Makanan dan 
Minuman 

1,39  2,81 4,51 6,85 6,16 5,80 5,76 2,59 3,50 

6. Alat-alat Listrik  0,72  2,12 3,17 3,79 4,19 4,12 3,74 1,74 2,35 

7. Makanan 
Ternak 

0,90  1,68 1,87 2,22 2,80 3,04 3,28 1,45 1,96 

8. Pulp dan Kertas 1,24  1,77 2,61 3,12 3,02 3,20 3,25 1,43 1,93 

9. Barang-barang 
Kimia lainnya 

1,10  1,66 2,20 2,59 2,75 2,95 2,91 0,81 1,10 

10. Plastik 0,41  1,14 1,65 2,01 2,19 2,38 2,35 1,06 1,43 

    Sumber: BPS, 2015 

     

Dari sisi impor industri nonmigas, selama tahun 2004-

2014 juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 

44,3 persen per tahun. Untuk periode Januari-Juni 2015, 

sektor yang memberikan peran terbesar adalah industri 

besi baja, mesin-mesin dan otomotif, industri kimia dasar, 

serta industri elektronika, dengan persentase masing-

masing sebesar 28,3 persen, 9,7 persen, dan 9,4 persen 

(Tabel 4.4). 

http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=&sort=2010
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=&sort=2011
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=&sort=2012
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=&sort=2013
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=&sort=2014
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=4&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=4&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=4&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=16&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=31&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=2&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=9&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=9&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=23&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=14&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=14&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=10&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=17&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=17&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran_kelompok.php?kel=19&ekspor=
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Dari sisi negara tujuan ekspor, Amerika Serikat 

merupakan negara tujuan ekspor utama produk nonmigas 

Indonesia selama Januari-Juni 2015, dengan persentase  

11,5  persen   terhadap   total  ekspor  nonmigas. Negara 

tujuan ekspor utama lainnya adalah Jepang (9,8 persen), 

Cina (9,7 persen), India (9,4 persen), Singapura (6,6 

persen), dan Malaysia (4,9 persen). 

Rasio ekspor jasa terhadap PDB tidak mengalami 

perubahan antara tahun 2014 dengan triwulan II tahun 

2015, yaitu 2,6 persen. Capaian tersebut lebih rendah 

dibandingkan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-

2019, di mana rasio ekspor jasa terhadap PDB ditargetkan 

2,7 persen. Diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja 

ekspor jasa, seiring dengan tengah disusunnya roadmap 

dan rencana aksi perdagangan sektor jasa oleh 

Kementerian Perdagangan.  

Capaian lain terkait pembangunan perdagangan dalam 

negeri adalah dari sisi perkembangan penggunaan 

perizinan online melalui sistem INATRADE. Terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan antara tahun 2014-

2015 (Tabel 4.5). Peningkatan terjadi karena jumlah 

perizinan yang harus diajukan secara online oleh pelaku 

usaha, sesuai amanat Permendag No. 53/2014, 

bertambah dari 21 perizinan menjadi 96 perizinan. 

Selama tahun 2014-2015, beberapa kegiatan penting 

telah dilakukan untuk mencapai target ekspor. Pertama, 

promosi ekspor, yang dilakukan melalui: (1) Pameran 

dagang internasional pada periode November 2014 

hingga Juni 2015 berjumlah 46 kegiatan dengan total 

transaksi USD120,0 juta, Euro936 ribu, JPY8,4 juta; serta 

(2)Pengiriman misi dagang periode Januari-Juni 2015 ke 
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Bulgaria-Hongaria, Denmark-Italia, dan Polandia dengan 

total transaksi Euro2,3 juta. 

Tabel 4.5  
Capaian Perdagangan Luar Negeri 

Tahun 2004-2015 
 

Uraian Satuan 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pertumbuhan 
Ekspor Produk 
Nonmigas*) 

Persen 18,0 -9,6 33,1 24,9 -5,5 -2,0 -2,6 -6,6 

2. Rasio Ekspor 
Jasa Terhadap 
PDB**) 

Persen 4,3 2,3 2,2 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 

3. Kontribusi 
Produk 
Manufaktur 
Terhadap Total 
Ekspor*) 

Persen - 40,5 37,4 34,2 36,4 37,9 41,3 44,8 

4. Penggunaan 
INATRADE*) 

         

a. Pemilik Hak 
Akses 

Unit - - - - - - 6.798 12.086 

b. Pengguna Hak 
Akses 

Unit - - - - - - 3.619 8.977 

Sumber: BPS dan BI (diolah) 
Catatan:  
*) sampai dengan Juni 2015 
**) sampai dengan triwulan II 2015 

Kedua, penguatan nation branding yang salah satunya 

dilakukan melalui keikutsertaan dalam ajang pameran 

World Expo Milano (WEM) 2015, yaitu pameran universal 

nonkomersial yang diselenggarakan setiap lima tahun. 

Desain paviliun Indonesia termasuk sebagai salah satu 

dari 24 Most Impressive Design menurut kantor berita 

CNN. 

Ketiga, peningkatan ekspor melalui kebijakan hilirisasi, 

yang dilakukan melalui: (1) Penerbitan Permendag No. 
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04/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Letter of Credit 

(L/C) untuk Ekspor Barang Tertentu (batu bara, CPO dan 

CPKO, mineral dan migas); (2) Pemberian kemudahan 

(dispensasi) pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas 

Kayu (SVLK) melalui Deklarasi Ekspor (DE) bagi IKM di 

bawah naungan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia 

(AMKRI); (3) Penetapan harga referensi sebagai dasar 

perhitungan bea keluar ekspor kelapa sawit, crude palm 

oil (CPO), dan produk turunannya; serta (4) Penerbitan 

Permendag No. 33/2015 tentang Ketentuan Ekspor Timah 

sebagai penyempurnaan dari Permendag No. 44/2014; 

Permendag No. 39/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batu 

Bara dan Produk Batu Bara; Permendag 04/2014 tentang 

Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil 

Pengolahan dan Pemurnian. 

Keempat, pengamanan akses pasar produk ekspor. 

Kementerian Perdagangan telah berhasil menghentikan 

empat kasus hambatan perdagangan, sehingga peluang 

ekspor produk logam tertentu dan produk kertas tertentu 

ke tiga negara tujuan (Thailand, Filipina dan Kanada) 

terbuka kembali dengan potensi nilai ekspor lebih dari 

USD30 juta. 

Perdagangan Dalam Negeri 

Kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan untuk 

mencapai penguatan sektor perdagangan dalam negeri 

selama tahun 2014-2015, telah sejalan dengan arah 

kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam 

RPJMN 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, 

dan RKP 2015. 
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Pertama, pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi, 

yang dilakukan melalui: (1) Pembangunan atau revitalisasi 

1.049 pasar rakyat; (2) Pengintegrasian pelaksanaan 

Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah sentra produksi 

(gabah) dengan wilayah pemasaran (beras), yang dimulai 

dari Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta dengan Pengelola 

Gudang PT. Food Station Tjipinang Jaya dan melibatkan 

peran aktif penggilingan padi di daerah; serta (3) 

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 

Kementerian Perdagangan (Kemendag), BI Perwakilan 

Jawa Barat, PT. Pos Indonesia, dan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat 

dengan pilot project di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Kedua, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, yang 

dilakukan melalui: (1) Pemantauan harga dan stok secara 

intensif di 34 provinsi seluruh Indonesia, dan (2) 

Koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk 

pemberian izin impor sapi bakalan dan sapi siap potong, 

serta menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor daging 

sapi secondary cuts. 

Ketiga, penataan dan pembinaan usaha perdagangan 

serta pengembangan usaha perdagangan baru 

(nonkonvensional), yang dilakukan melalui: (1) Penerbitan 

Surat Edaran Menteri Perdagangan kepada Para Bupati 

dan Walikota seluruh Indonesia serta Gubernur DKI 

Jakarta, guna meningkatkan upaya perlindungan bagi 

usaha perdagangan kecil dan menengah; (2) Pencabutan 

izin impor terhadap 2.166 Importir Terdaftar (IT) Produk 
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Tertentu, 12 IT produk telepon selular, komputer 

genggam, dan komputer tablet, serta 167 Angka Pengenal 

Impor Umum (API-U), guna mewujudkan importir yang 

handal dan bersih; (3) Penerbitan 51 Surat Tanda 

Perizinan Waralaba (STPW) selama periode tahun 2014-

2015; serta (4) Penyusunan Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik (RPP TPMSE), guna meningkatkan iklim 

usaha perdagangan nonkonvensional. 

Keempat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri 

dan perlindungan konsumen, yang dilakukan melalui: (1) 

Pembinaan terhadap 1.960 orang motivator konsumen 

cerdas guna menyebarluaskan informasi perlindungan 

konsumen di masyarakat; (2) Mendorong pemerintah 

kabupaten/kota untuk membentuk BPSK, saat ini telah 

terbentuk 166 BPSK (32 persen dari 514 kabupaten/kota 

seluruh Indonesia); serta (3) Pengawasan barang beredar 

dan jasa. 

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai 

penguatan perdagangan dalam negeri tersebut mampu 

meningkatkan efisiensi distribusi yang ditunjukkan dari: 

(1) Penurunan rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB 

dari 25,6 persen di tahun 2014 menjadi 23,1 persen pada 

triwulan II tahun 2015; (2) Penurunan dwelling time dari 

4,9 hari di tahun 2014 menjadi 4,0 hari pada triwulan II 

tahun 2015; serta (3) Penurunan koefisien variasi harga 

kebutuhan pokok antarwilayah menjadi 8,4 persen 

sampai dengan bulan Juni 2015 (telah mencapai target 

RPJMN 2015-2019 yaitu di bawah 9,0 persen). Untuk 

pertumbuhan PDB Riil Sub Kategori Perdagangan Besar 

dan Eceran yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 
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dapat tumbuh sebesar 5 persen pada tahun 2015, sampai 

dengan triwulan II tahun 2015 baru mencapai 3,9 persen. 

Diharapkan angka tersebut akan mengalami peningkatan, 

khususnya setelah diterbitkannya RPP TPMSE. Untuk 

capaian koefisien variasi harga kebutuhan pokok 

antarwaktu, meskipun telah menunjukkan adanya 

penurunan dari tahun 2014, namun nilainya masih di atas 

target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu di 

bawah 16,7 persen. Hal ini utamanya disebabkan oleh 

faktor musiman menghadapi puasa dan lebaran (Tabel 

4.6). 

Tabel 4.6  
Capaian Perdagangan Dalam Negeri  

Tahun 2004-2015 
 

Uraian Satuan 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Rata-Rata Rasio 
Biaya Logistik 
Terhadap PDB1) 

Persen 26,4 25,4 24,5 23,4 24,4 25,2 23,3 23,1 

2. Rata-Rata dwelling 
time (hari) 2) 

Hari - - - - - 6,3 4,9 4,0 

3. Pertumbuhan PDB 
Riil Subkategori 
Perdagangan Besar 
dan Eceran3) 

Persen - 0,1 8,0 10,9 5,1 4,1 4,8 3,9 

4. Koefisien Variasi 
Harga Kebutuhan 
Pokok Antarwaktu 

Persen - 17,4 18,5 18,5 17,2 18,2 19,4 16,7 

5. Koefisien Variasi 
Harga Kebutuhan 
Pokok Antarwilayah 

Persen - 7,6 9,8 9,5 7,8 9,4 7,8 8,4 

6. Pembangunan/Revit
alisasi Pasar Rakyat4) 

Unit - - - 274 295 452 368 1.029 

Sumber: BPS (diolah) dan dwellingtime.bappenas.go.id 
Catatan: *) hingga Juni 2015 
1) Biaya logistik di tahun 2014 dan 2015 merupakan hasil perhitungan prediksi moderat 
2) Diakses dari dwellingtime.bappenas.go.id angka pada tahun 2013 dan 2014 ada pada tanggal terakhir di tahun tersebut 
3) Diambil dari data PDB Subsektor perdagangan besar dan eceran nonreparasi mobil dan sepeda motor 

4) Termasuk DAK reguler (tidak dipecah pembangunannya kecuali 2015 DAK di 2 lokasi) 
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 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan luar negeri, 

antara lain: (1) Defisit neraca perdagangan sektor jasa 

yang diperkirakan masih tetap tinggi, dan (2) Pelambatan 

pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama. Secara 

spesifik tindak lanjut yang akan dilakukan, antara lain: (1) 

Penguatan daya saing produk olahan ekspor nonmigas 

melalui peningkatan fasilitasi ekspor dan pengelolaan 

impor, melalui: (a) Pembangunan infrastruktur lembaga 

pelayanan dan pengembangan desain ekspor (Jakarta 

Regional Design Center/JRDC), (b) Pengembangan merek 

(Rebranding) produk potensial ekspor, (c) Pelaksanaan 

program Designer Dispatch Service (DDS), (d) Pendirian 

House of Indonesia (HOI) di Tiongkok, (e) Pembentukan 

inkubator wirausaha Indonesia di Jebel Ali Free Zone Area 

(JAFZA), (f) Penandatanganan nota kesepahaman dengan 

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta (g) 

Penerbitan pengaturan mekanisme imbal dagang dan 

imbal beli khususnya untuk pembelian dan/atau 

pengadaan barang pemerintah asal impor; (2) 

Pemantapan pangsa ekspor Indonesia di pasar ekspor 

utama. Pengamanan akses pasar produk ekspor 

Indonesia, pada semester II tahun 2015 akan ditangani 18 

kasus hambatan perdagangan di delapan negara dengan 

potensi nilai ekspor mencapai nilai USD2 miliar; dan (3) 

Peningkatan pangsa ekspor di pasar ekspor prospektif 

(negara nontradisional) dan pengembangan produk-

produk ekspor potensial. 
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Sementara untuk perdagangan dalam negeri, tantangan 

yang akan dihadapi adalah: (1) Melaksanakan 

pembangunan atau revitalisasi 1.000 pasar rakyat per 

tahun dan persebaran lokasinya serta melaksanakan 

pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat; (2) 

Peningkatan pertumbuhan PDB sub kategori perdagangan 

besar dan eceran; serta (3) Menjaga koefisien variasi 

harga kebutuhan pokok antarwaktu dan antarwilayah.  

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pembangunan 

perdagangan dalam negeri diarahkan pada upaya 

peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri yang 

lebih efisien dan berkeadilan, khususnya melalui: (1) 

Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi 

bahan pokok dan sistem logistik rantai pasok, antara lain 

dilakukan melalui upaya pembukaan jalur perintis 

angkutan barang kebutuhan pokok dengan rute dan 

periode yang tetap di 30 pelabuhan di wilayah Indonesia 

Timur; (2) Stabilisasi harga, melalui: (a) Penyusunan 

Perpres tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang 

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; serta (b) 

Pelaksanaan kegiatan pasar murah di 34 provinsi sekaligus 

mendorong pihak swasta dan K/L lain untuk melakukan 

kegiatan serupa; dan (3) Peningkatan perlindungan 

konsumen, melalui: (a) Penyusunan SNI untuk gudang; 

serta (b) Penyusunan Rancangan Perpres tentang 

Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan 

keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup 

(K3L) dan Rancangan Perpres tentang Penetapan Barang 

yang Dilarang, Dibatasi dan Diawasi perdagangannya. 
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 Pariwisata 

 Kebijakan 

Pariwisata dewasa ini sudah menjadi industri terbesar di 

dunia dengan perkembangan yang sangat pesat. Pada 

tahun 2019, ditargetkan jumlah kedatangan wisatawan 

mancanegara (wisman) akan mencapai 20 juta, jumlah 

perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) akan mencapai 

275 juta, perolehan devisa akan menjadi Rp.240 triliun 

dan peningkatan kesempatan kerja menjadi 13 juta 

tenaga kerja. 

Pengembangan destinasi dan industri pariwisata 

diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan 

wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar 

negeri melalui: (1) Fasilitasi pembangunan destinasi 

pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran 

pariwisata dengan dalam penetapan kawasan peruntukan 

pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), site plan destinasi 

wisata beserta rancangan detail (detail design) kawasan 

destinasi wisata; (2) Bersama para pemangku 

kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di 

kawasan wisata; (3) Meningkatkan citra kepariwisataan; 

serta (4) Tata kelola destinasi/Destination Management 

Organization (DMO) dan pengembangan industri 

pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi 

usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta 

meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa 

pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang 

menjadi fokus pemasaran melalui: (a) Pembinaan usaha 

pariwisata bagi masyarakat lokal, (b) Fasilitasi investasi 
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usaha sektor pariwisata, serta (c) Fasilitasi pengembangan 

dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal 

di bidang wisata. 

Pengembangan pemasaran pariwisata diarahkan untuk 

mendatangkan sebanyak mungkin wisman dan 

mendorong peningkatan wisnus, melalui promosi yang 

mencakup: (1) Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, 

wisata ekologi, dan wisata petualangan; (2) Wisata 

budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata 

kuliner dan belanja, juga wisata kota dan desa; serta (3) 

Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata Meetings, 

Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) and Event, 

wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu. 

Pengembangan regulasi dan kelembagaan kepariwisataan 

diarahkan untuk membangun SDM pariwisata serta 

organisasi kepariwisataan nasional dengan strategi: (1) 

Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara 

pendidikan di bidang kepariwisataan; (2) Meningkatkan 

kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan 

kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, 

membangun sekolah pariwisata; (3) Turut serta menjaga 

kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan 

swasta; serta (4) Menata kelembagaan organisasi 

kepariwisataan. 

 Capaian Penting 

Kesungguhan Pemerintah menjadikan pariwisata sebagai 

sektor unggulan sudah mulai mendapatkan pengakuan di 

tingkat dunia. Menurut World Economic Forum, daya 

saing kepariwisataan Indonesia meningkat dari peringkat 
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70 (2013) menjadi peringkat 50 (2015) dari 141 negara di 

dunia (Tabel 4.7). Wonderful Indonesia yang merupakan 

branding pariwisata juga Indonesia mengalami 

peningkatan tajam dari yang sebelumnya menduduki 

posisi terbawah, langsung melesat ke peringkat 47. 

Tabel 4.7  
Peringkat Pilar Penentu Daya Saing Pariwisata Indonesia 

Tahun 2013 dan 2015 
 

No PILAR 
Tahun 

2013 2015 

PERINGKAT DAYA SAING PARIWISATA INDONESIA 70 50 

1 Daya Saing Harga (Price Competitiveness) 9 3 

2 Prioritas Perjalanan dan Pariwisata 
(Prioritization of Travel and Tourism) 

19 15 

3 Sumber Daya Alam (Natural Resources) 6 19 

4 Kebudayaan dan Perjalanan Bisnis (Cultural 
Resources and Business Travel) 

38 25 

5 Infrastruktur Transportasi Udara (Air Transport 
Infrastructure) 

54 39 

6 Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja 
(Human Resources and Labour Market) 

61 53 

7 Keterbukaan Internasional (International 
Openness) 

114 55 

8 Lingkungan Bisnis (Business Environment) 93 63 

9 Infrastuktur dan Pelabuhan (Ground Port and 
Infrastructure) 

87 77 

10 Keselamatan dan Keamanan (Safety and 
Security) 

85 83 

11 Kesiapan Informasi, Komunikasi, danTeknologi 
(ICT Readiness) 

87 85 

12 Infrastuktur Pelayanan Wisatawan (Tourist 
Service Infrastructure) 

113 101 

13 Kesehatan dan Kebersihan (Health and Hygiene) 112 109 

14 Lingkungan yang Berkelanjutan (Environmental 
Sustainability) 

125 134 

 Sumber: The Travel and Tourism Competitiveness Report, 2015 
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Gambar 4.3 
Jumlah Kunjungan Wisatawan  

Mancanegara dan Perolehan Devisa  
Tahun 2008-2015 (Orang) 

 
Sumber: Kementerian Pariwisata, 2015 (diolah) 
Catatan: *) hingga Mei 2015

 
  Sumber: Kementerian Pariwisata, 2015 (diolah) 

 

 

Gambar 4.4 
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 
Beberapa Negara Tahun 2011-2014 (Orang) 
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Sumber: Kementerian Pariwisata, 2015 (diolah) 

Sejalan dengan pola pertumbuhan wisman, jumlah 

perjalanan dan pengeluaran wisnus juga cenderung 

meningkat. Pada periode 2004 sampai dengan 2013, 

Pada tahun 2008-2014, rata-rata pertumbuhan kunjungan 

wisman sebesar 8,1 persen per tahun. Jumlah wisman 

selama tahun 2014 mencapai 9,4 juta orang. Pada periode 

yang sama, perolehan devisa tumbuh 12,0 persen per 

tahun dengan posisi perolehan devisa pariwisata pada 

tahun 2014 mencapai USD11,2 miliar. Pertumbuhan 

kunjungan wisman pada tahun 2008-2014 menunjukkan 

tren pertumbuhan positif disertai dengan peningkatan 

perolehan devisa. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepariwisataan di Indonesia sangat penting untuk 

dikembangkan, lihat Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. 

Gambar 4.5 
Jumlah Perjalanan dan Pengeluaran Wisatawan 

Nusantara Tahun 2004-2014 
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jumlah perjalanan wisnus meningkat 45,2 juta atau rata-

rata pertumbuhan 2,3 persen. Jumlah pengeluaran 

wisnus meningkat sebesar Rp.104,6 triliun atau 10,5 

persen per tahun (Gambar 4.5). 

Capaian penting tahun 2014 dalam pengembangan 

destinasi dan industri pariwisata, antara lain: (1) 

Penyusunan empat rencana detail pengembangan 

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Bromo 

Tengger Semeru, Toraja, Komodo, Kepulauan Seribu; dan 

(2) Penyusunan 26 standar usaha pariwisata, fasilitasi 

pembentukan 20 Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU), dan 

fasilitasi peningkatan kapasitas 600 auditor usaha 

pariwisata. 

Capaian pengembangan destinasi dan industri pariwisata 

tahun 2015 antara lain: (1) Penerbangan perdana Garuda 

Indonesia untuk rute Beijing-Denpasar pada tanggal 13 

Januari 2015, 3 kali seminggu, kapasitas 222 tempat 

duduk; (2) Peluncuran Jalur Samudera Cheng Ho dan Silk 

Road di Batam pada tanggal 21 Februari 2015, untuk 

menggaet Wisman Tiongkok ke Great Batam; (3) 

Peresmian Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung, Banten 

telah dihidupkan lagi, oleh Bapak Presiden RI, 23 Februari 

2015 sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 

pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika, NTB; (4) 

Percepatan konektivitas pasar mancanegara melalui 

fasilitasi pembukaan jalur penerbangan baru Dubai-

Denpasar oleh  Emirates (3 Juni 2015) dengan kapasitas 

13.000 penumpang per bulan, dan pembukaan jalur 

penerbangan Guangzhou-Denpasar oleh Garuda (8 Juli 
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2015); dan (5) Fasilitasi Komisi Otorisasi dalam rangka 

pembentukan 5 LSU bidang Pariwisata. 

Pada tahun 2015 pengembangan pemasaran pariwisata 

Indonesia antara lain: (1) Branding Wonderful Indonesia 

mengalami peningkatan tajam dari peringkat 141 menjadi 

peringkat 47 versi World Economic Forum; (2) Promosi 

pariwisata di Internationale Tourismus-Borse (ITB) Berlin 

2015, China International Travel Mart 2015, Taipei 

International Travel Fair 2015; (3) Promosi Arabian Travel 

Mart Dubai, JATA Travel Showcase Jepang, dan PATA Mart 

Bangalore; dan (4) Performansi kunjungan wisman 

menunjukkan realisasi bulanan sampai dengan bulan Mei 

tahun 2015 mencapai 3,8 juta wisman dengan rata-rata 

pertumbuhan 3,86 persen, pada triwulan I telah mencapai 

23 persen berada di atas target. 

Tabel 4.8  
Daya Saing Pariwisata Beberapa Negara ASEAN  

Tahun 2015 

NEGARA 
Dari 141 Negara Tourist Intern. 2011 

Average 
Tourist 

Spending, 
2011 

Average 
Tourist 

Spending, 
2013 

Ranking Skor Ribu Org Juta USD USD USD 

Malaysia 25 4,4 24.714,3 19.599,0 793,0 835,9 

Thailand 35 4,3 19.230,5 27.184,1 1.413,6 1.585,1 

Indonesia 50 4,0 7.649,7 7.997,2 1.045,4 1.036,0 

Sri Lanka 63 3,8 856,0 830,0 969,6 1.345,1 

Philippines 74 3,6 3.917,5 3.152,0 804,6 1.002,1 

Vietnam 75 3,6 6.014,0 5.620,0 934,5 990,9 

Cambodia 105 3,2 2.881,9 1.616,4 560,9 631,7 

Sumber: World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report, 2015 (diolah BAPPENAS) 
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Meningkatnya indeks daya saing pariwisata Indonesia 

pada tahun 2015 berdasarkan laporan Travel and Tourism 

Competitiveness Index (TTCI) tahun 2015, Indeks Daya 

Saing Pariwisata Indonesia relatif terhadap 141 negara, 

terjadi peningkatan cukup tajam, dari peringkat 70 (2013) 

menjadi peringkat 50 (2015), lihat Tabel 4.8. Di Asia 

Pasifik, peringkat Indonesia naik satu peringkat dari 

peringkat 12 menjadi peringkat 11. Tiga pilar penentu 

daya saing pariwisata Indonesia adalah: (1) Price 

competitiveness (daya saing harga), berada pada 

peringkat tiga dunia; (2) Prioritization of travel and 

tourism (prioritas perjalanan dan pariwisata), berada 

pada peringkat 15 dunia, dan (3) Natural resources (SDA) 

berada pada peringkat 19 dunia. 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Tantangan utama pembangunan ke depan adalah 

memanfaatkan secara optimal potensi kekayaan dan 

keragaman baik budaya maupun alam dan SDA untuk 

meningkatkan sumbangan ekonomi dari sektor 

kepariwisataan. Jika ditelaah lebih jauh, maka 

permasalahan utama yang dihadapi dalam 

pengembangan pariwisata Indonesia meliputi empat 

aspek. 

Pertama, aspek destinasi pariwisata. Pengembangan 

kepariwisataan dihadapkan pada isu pengembangan 

destinasi wisata secara berkelanjutan. Pengembangan 

pariwisata di suatu wilayah dihadapkan pada isu 

lingkungan di sekitar destinasi wisata. Tantangan lain yang 

terkait dengan destinasi wisata adalah infrastruktur 
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pariwisata, infrastruktur TIK (teknologi, informasi, dan 

komunikasi), kesehatan dan kebersihan, aksesibilitas, dan 

regulasi. Untuk itu akan ditingkatkan koordinasi lebih 

lanjut dengan K/L terkait. 

Kedua, aspek industri pariwisata. Kesenjangan kualitas 

usaha pariwisata antarwilayah di Indonesia masih terjadi. 

Kesenjangan ini disebabkan karena belum adanya 

penerapan standar usaha pariwisata, yang tidak hanya 

berfokus pada upaya pengembangan standar usaha dan 

sertifikasi usaha, tetapi juga perlu adanya pendampingan 

terhadap usaha pariwisata untuk dapat memenuhi 

standar usaha yang telah ditetapkan dan memperbanyak 

jumlah auditor usaha pariwisata untuk mensertifikasi 

usaha-usaha pariwisata yang ada di Indonesia. Untuk itu 

Kementerian Pariwisata akan meningkatkan koordinasi 

lebih lanjut dengan pemerintah daerah, asosiasi industri 

pariwisata, dan pemangku kepentingan terkait. 

Ketiga, aspek pemasaran pariwisata. Koordinasi dan 

sinergi pemasaran pariwisata Indonesia antarpemerintah 

pusat ataupun antara pemerintah pusat dan daerah 

menjadi tantangan dalam memasarkan pariwisata 

Indonesia. Penguatan citra positif pariwisata Indonesia 

untuk penetrasi dan diversifikasi pasar pariwisata 

Indonesia juga perlu ditingkatkan baik secara anggaran 

pendukung, konsep maupun kualitas implementasinya. 

Keempat, aspek kelembagaan pariwisata. Kualitas SDM 

bidang pariwisata (pemerintah, swasta, dan masyarakat) 

di sekitar destinasi pariwisata masih rendah. Oleh sebab 

itu, perlu ditingkatkan penguatan terhadap SDM aparatur 
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pemerintah, swasta, masyarakat serta harmonisasi 

kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan. 

 Ketenagakerjaan 

 Kebijakan 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada akhir tahun 

2019 telah ditargetkan mencapai 4,0-5,0 persen dengan 

menciptakan sepuluh juta kesempatan kerja selama lima 

tahun. Untuk mencapai sasaran TPT tersebut ditempuh 

langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya 

kesempatan kerja yang berkualitas, di antaranya: (1) 

Meningkatkan produktivitas dengan melakukan 

akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang 

mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi yang 

mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan 

dan menciptakan kesempatan kerja; (2) Meningkatkan 

standar hidup pekerja, termasuk pekerja miskin, melalui 

penyediaan lapangan kerja produktif; (3) Transformasi 

struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan 

infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk 

mengubah low–skilled industries menjadi skills-based 

industries; dan (4) Memberikan insentif bagi investasi 

yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat 

pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil menengah, serta 

meningkatkan perlindungan hak dan keselamatan pekerja 

migran. 

Kebijakan tenaga kerja diarahkan dalam upaya menjawab 

tantangan kualitas tenaga kerja yang relatif masih rendah 

dan kualitas penciptaan lapangan kerja yang belum 

memadai. Berbagai kebijakan diperlukan untuk 
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menyiapkan kualitas SDM yang akan masuk ke angkatan 

kerja melalui penyiapan keterampilan dan kompetensi 

tenaga kerja. 

Sejalan dengan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi 

Association of South East Asian Nation-ASEAN (MEA) 

2015, Indonesia harus dapat menghasilkan tenaga kerja 

yang dapat beradaptasi dan terampil, melalui langkah-

langkah sistematis untuk menjamin agar kualitas 

pelatihan dan keahlian (skills) tercermin pada pekerja. 

Konsekuensi lainnya adalah pekerja Indonesia yang ingin 

bekerja di kawasan ASEAN harus memiliki kompetensi 

yang memadai dan sesuai kebutuhan pasar, yaitu pada 

tingkat skilled atau setidaknya semi-skilled. Untuk 

meningkatkan daya saing tenaga kerja, terdapat beberapa 

kebijakan yang diambil. 

Pertama, meningkatkan kompetensi dan produktivitas 

tenaga kerja, melalui: (1) Harmonisasi standardisasi dan 

sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor, 

lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam 

kerangka keterbukaan pasar; (2) Pengembangan program 

kemitraan antara pemerintah dengan dunia 

usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, melalui aspek pengembangan 

standar kompetensi, pengembangan program pendidikan 

dan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi 

kompetensi;  serta (3) Penataan lembaga pelatihan 

berbasis kompetensi melalui pengelolaan program 

pelatihan yang komprehensif, dengan mengembangkan 

lembaga pelatihan di tingkat pusat sebagai tempat 

pelatihan unggulan, dan pendampingan bagi lembaga 
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pelatihan provinsi, serta lembaga pelatihan provinsi 

menjadi unggulan dan pendampingan bagi lembaga 

pelatihan kabupaten/kota. 

Kedua, memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan 

menciptakan hubungan industrial, melalui: (1) 

Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong 

investasi padat pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja 

di industri padat pekerja seperti, sektor tekstil dan 

garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta industri 

lainnya; (2) Peraturan pengupahan sebagai payung 

hukum kebijakan, antara lain upah minimum harus dapat 

menjaga tingkat pendapatan dan standar hidup, daya beli 

pekerja berpenghasilan rendah, dan pertumbuhan 

ekonomi dan lapangan kerja tetap lancar (adil, mudah 

dipahami, dan kepastian); dan (3) Pengembangan 

hubungan industrial yang kuat yang didasarkan pada 

prinsip dan standar yang mengakui secara efektif 

terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk 

berorganisasi serta collective bargaining. 

Ketiga, melindungi hak dan keselamatan pekerja migran 

melalui peningkatan tata kelola penyelenggaraan 

penempatan, memperluas kerja sama dalam rangka 

meningkatkan perlindungan, dan membekali pekerja 

migran dengan pengetahuan, pendidikan dan keahlian,  

pembekalan pengetahuan tentang pengarusutamaan 

prinsip HAM. 

Keempat, pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) Ketenagakerjaan melalui kebijakan perluasan 

kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja penerima upah 
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dengan: (a) Memprioritaskan pada sektor usaha/lapangan 

usaha yang telah memiliki asosiasi atau penghimpunan 

usaha; (b) Pemetaan data dan sosialisasi kepada pekerja 

dan perusahaan; (c) Penguatan pelaksanaan administrasi 

kepesertaan; dan (d) Penguatan tindakan hukum (Law 

Enforcement) atas kewajiban pekerja untuk menjadi 

peserta sekaligus kewajiban pemberi kerja untuk 

mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta perlu 

ditetapkan. 

 Capaian Penting 

Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan 

selama hampir satu dekade terakhir. Pada bulan Februari 

2015, TPT sedikit mengalami kenaikan menjadi 5,8 persen 

dibandingkan Februari 2014 atau pengangguran 

meningkat 300 ribu orang (Tabel 4.9). Tidak terserapnya 

penambahan angkatan kerja ini disebabkan oleh 

pelambatan pertumbuhan perekonomian nasional. 

Pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2015 hanya 4,7 

persen, lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pada 

kuartal sebelumnya (5,1 persen) dan kuartal I tahun 2014 

(5,2 persen).  

Penciptaan lapangan pekerjaan formal terus mengalami 

pertumbuhan selama periode 2004-2015. Dalam satu 

tahun terakhir, proporsi kesempatan kerja formal 

meningkat menjadi 42,1 persen. Industri manufaktur 

merupakan sektor yang berperan besar dalam 

penyerapan tenaga kerja formal terlatih. Meskipun 

demikian, terjadinya peningkatan upah minimum yang 

signifikan sejak tahun 2011 telah menurunkan kapasitas 
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dan insentif perusahaan dalam membuka lapangan kerja 

formal. Oleh karenanya, langkah ke depan perlu 

diupayakan peningkatan upah yang disertai peningkatan 

produktivitas tenaga kerja sehingga dapat seiring dengan 

peningkatan daya saing industri. 

Tabel 4.9  
Angkatan Kerja, Bekerja, dan Penganggur 

Tahun 2004-2015 
 

Sumber:  Sakernas (BPS) 
Catatan: Tahun 2012-2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk; Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 

menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk 

Selama periode 2004-2014, upaya akselerasi kualitas dan 

produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui peningkatan 

jumlah pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, 

maupun sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Pentingnya 

pengakuan sertifikat kompetensi tenaga kerja oleh 

pemberi kerja terus diupayakan Pemerintah melalui 

pengembangan standar keahlian, pembentukan Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP), dan perluasan penyusunan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 

pada bidang kompetensi sesuai kebutuhan industri. Sejak 

tahun 2010 hingga tahun 2014,  258 SKKNI yang telah 

disusun.   

Uraian Satuan 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

2. Angkatan  kerja Juta 104,0 113,7 116,0 119,4 121,8 123,2 125,3 128,3 

3. Bekerja Juta 93,7 104,5 107,4 111,3 114,1 115,9 118,2 120,9 

   - Formal Persen 30,3 30,5 31,4 34,2 37,3 39,7 40,2 42,1 

4. Penganggur Juta 10,3 9,3 8,6 8,1 7,8 7,2 7,1 7,5 
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Dalam peningkatan perlindungan dan fasilitasi 

penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dalam dan 

luar negeri, telah dilakukan moratorium dan penutupan 

penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal di 21 

negara Timur Tengah, fasilitasi penanganan TKI yang 

terancam hukuman mati, dan pemulangan TKI 

bermasalah dari Brunei dan Malaysia. Perbaikan tata 

kelola perlindungan TKI di luar negeri diatur melalui 

Permen Ketenagakerjaan No. 22/2014 tentang 

Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 

Negeri, dan Permen Ketenagakerjaan No. 23/2014 

tentang Perubahan Tata Cara Kepulangan TKI ke daerah 

asal secara mandiri. 

Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan 

hubungan industrial yang harmonis dicapai melalui: (1)  

Inventarisasi permasalahan pelaksanaan UU No. 2/2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

(2) Penyempurnaan peraturan penyerahan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lain/outsourcing yang ditetapkan dengan diterbitkannya 

Permen Ketenagakerjaan No. 27/2014 tentang Perubahan 

atas Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19/2012 

tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Penyerahan 

Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, dan (3) Penyelesaian 

PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian 

(JKm), PP No. 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Pensiun (JP), PP No. 46/2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT) seiring 

dengan akan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada 

Juli 2015. 
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Telah diterbitkan standar operasional prosedur (SOP) 

Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh 

bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

No. 6/2015 tentang Pekerja Rumah Tangga).  

Peningkatan hubungan industrial terus diupayakan 

melalui peningkatan kapasitas pekerja/buruh dan asosiasi 

pekerja. Mulai tahun 2014, telah dilakukan pelatihan 

teknik negosiasi kepada pekerja/buruh, Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan pengusaha dengan 

target lebih dari 7.000 orang. Selain itu, upaya perbaikan 

hubungan industrial ini terus dilakukan dengan 

melakukan pembinaan teknis penyusunan struktur dan 

skala upah kepada perusahaan, sosialisasi, dan bimbingan 

teknis tata cara pencegahan dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, dan sosialisasi  fasilitasi 

kesejahteraan pekerja, tata cara pembuatan perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja 

bersama, nondiskriminasi di tempat kerja. 

Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 

pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan 

telah melakukan fasilitasi penarikan pekerja anak dari 

Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA). Sejak tahun 

2008 sampai 2014, sebanyak 48.055 pekerja anak telah 

difasilitasi kembali ke dunia pendidikan. Pada tahun 2015 

akan dilakukan penarikan pekerja anak sebanyak 16.000 

orang di 138 kabupaten/kota, 24 provinsi bekerjasama 

dengan 1.600 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

daerah setempat.  
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Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 

terus dilakukan dengan memperbaiki pelaksanaan 

penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, dan penyusunan rumusan Sistem 

Pengawasan Ketenagakerjaan (amanat UU No. 23/2014 

tentang Pemerintah Daerah). Hal ini diwujudkan dalam 

bentuk pemeriksaan norma ketenagakerjaan kepada 

perusahaan, penerapan norma keselamatan dan 

kesehatan kerja, dan penerapan norma kerja dan jaminan 

sosial tenaga kerja, serta sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan 

di 19 provinsi. Pencapaian umum Bidang Ketenagakerjaan 

dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas 

tenaga kerja terdapat permasalahan utama yang 

dihadapi. Pertama, sarana dan prasarana lembaga 

pelatihan belum berfungsi optimal, lemahnya manajemen 

lembaga pelatihan, dan masih belum memadainya 

kuantitas dan kualitas tenaga instruktur. Tindak lanjut 

yang diperlukan adalah: (1) Mengembangkan lembaga 

pelatihan unggulan di setiap provinsi; (2) Memperkuat 

kredibilitas dan perluasan jangkauan pelayanan sertifikasi 

kompetensi sampai tingkat daerah; (3) Melakukan 

rekruitmen instruktur baru, pelatihan instruktur, dan 

memanfaatkan pelaku industri sebagai instruktur; dan (4) 

Mempercepat pemetaan kompetensi dan penyusunan 

Rencana Induk Pengembangan SKKNI di setiap sektor/sub 

sektor.  
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Kedua, tidak seluruh kejuruan yang tersedia di Balai 

Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLK UPTD) 

melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, yang 

disebabkan: (1) Peralatan pelatihan yang sudah tua atau 

tidak memenuhi standar, (2) Modul pelatihan yang tidak 

lengkap, dan (3) Keterbatasan instruktur. Tindak lanjut 

yang diperlukan adalah melengkapi BLK tersebut dengan 

peralatan pelatihan yang sesuai standar, penyediaan 

modul pelatihan sesuai standar dan melakukan upgrade 

tenaga instruktur sehingga memiliki kapasitas untuk 

melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. 

Ketiga, pelatihan yang tidak mengacu kepada kompetensi 

mengakibatkan tenaga kerja tidak memiliki kompetensi 

sesuai dengan kebutuhan industri. Selain perbaikan 

sarana dan prasarana pelatihan, perlu dilakukan 

peningkatan program pelatihan mengikuti standar 

kompetensi. Selain itu, adanya gap kompetensi lulusan 

BLK dengan kebutuhan industri dapat disiasati dengan 

program kombinasi pelatihan di BLK dan pemagangan di 

industri. 

Keempat, permintaan pihak industri atau pasar kerja akan 

kompetensi dan skill tenaga kerja sangat dinamis. Tindak 

lanjut yang dibutuhkan adalah menyusun  peta kebutuhan 

kompetensi tenaga kerja di dunia industri untuk setiap 

lokasi atau daerah. Pengembangan Balai Latihan Kerja 

baik dari sisi ketersediaan tenaga instruktur maupun 

peralatan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan 

kejuruan dan kompetensi pasar kerja lokal maupun luar 

daerah. Selain itu, kebutuhan pelatihan sepenuhnya 

didasarkan pada analisis kebutuhan pelatihan (Training 
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Need Analysis) dan didasarkan atas informasi pasar kerja 

lokal, nasional dan luar negeri. 

Program link and match terus disempurnakan agar 

institusi pendidikan/pelatihan dan industri dapat 

merekrut tenaga kerja siap pakai dengan tingkat 

keterampilan memadai. Selain itu, lembaga pelatihan 

perlu didorong mampu menjembatani institusi 

pendidikan dan sektor industri. Dengan demikian, 

paradigma perwujudan tenaga kerja kompeten yang 

semula cenderung supply driven dapat berubah menjadi 

demand driven. 

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan masih perlu 

dilanjutkan untuk lebih mendorong kepastian berusaha. 

Konflik hubungan industrial, demonstrasi tuntutan 

buruh/pekerja erat kaitannya dengan pengupahan dan 

kenaikan upah minimun yang dinilai masih belum 

memenuhi rasa keadilan dari sisi pekerja. Pemerintah 

berperan untuk memfasilitasi perundingan ini dengan 

meningkatkan kapasitas pekerja dan pengusaha agar 

terlaksana perundingan yang dapat mengakomodasi 

kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak. Kebijakan 

pemerintah perlu diarahkan untuk membuat peraturan 

pengupahan yang adil, sederhana dan memberi 

kepastian, antara lain upah minimum harus dapat 

menjaga tingkat pendapatan dan standar hidup, daya beli 

pekerja berpenghasilan rendah, dan pertumbuhan 

ekonomi dan lapangan kerja.  

Kebijakan outsourcing perlu diarahkan untuk 

mempertimbangkan dua aspek, yaitu perluasan 

kesempatan kerja dan perlindungan pekerja. Langkah-
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langkah lainnya adalah: (1) Melanjutkan upaya 

pemberdayaan serikat pekerja agar dapat melakukan 

negosiasi bipartit dengan mengedepankan prinsip 

collective bargaining untuk mencapai collective labor 

agreement, (2) Memperbaiki kerangka hubungan 

industrial dengan melakukan peningkatan kuantitas dan 

kualitas mediator serta menetapkan mekanisme 

penyelesaian perselisihan, (3) Meningkatkan kepatuhan 

perusahaan dalam melaksanakan peraturan 

ketenagakerjaan utama, dan (4) Meningkatkan 

perlindungan pekerja dengan melaksanakan SJSN bagi 

pekerja secara menyeluruh dan konsisten. 

Permasalahan penempatan TKI di luar negeri dapat 

ditindaklanjuti dalam waktu dekat melalui: (1) 

Pengintegrasian sistem informasi TKI secara online terkait 

dengan penyelenggaraan penempatan TKI pada masing-

masing K/L; (2) Perlindungan terhadap TKI masih belum 

berjalan dengan baik terutama bagi pekerja rumah tangga 

yang tidak berdokumen dan isu pekerja migran 

perempuan (domestic workers). Selain tata kelola 

penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam 

melindungi pekerja migran terutama di dalam negeri, 

pendekatan penegakan hukum terhadap kebijakan 

migrasi di negara-negara tujuan menempatkan pekerja 

migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang 

lemah; (3) Memperkuat keterlibatan pemerintah daerah 

terutama dalam fungsi mengontrol, melaksanakan, 

memberikan pelayanan informasi pasar kerja dan 

mengawasi tata kelola penempatan TKI; dan (4) 

Pengembangan penyusunan berbagai standar 

kompetensi dan sertifikasi pekerja migran sehingga 
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pekerja migran memiliki keterampilan dan keahlian yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri. 

Terkait jaminan perlindungan sosial bagi pekerja informal, 

perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu 

diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja 

rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia 

potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki 

kesempatan terbatas dalam sektor formal. Peluang kerja 

yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat 

memenuhi standar hidup yang layak dan tidak 

berkesinambungan. Keterpaduan berbagai asistensi sosial 

untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat 

mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan 

lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu 

memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang 

memadai. 

 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 Kebijakan 

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil 

dan menengah (UMKM) diarahkan untuk meningkatkan 

daya saing koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh 

menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang 

lebih besar guna mendukung kemandirian perekonomian 

nasional. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM 

dibangun dalam kesinambungan kebijakan untuk 

meningkatkan kompetensi, efisiensi dan posisi tawar 

UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang semakin 

kompetitif. 
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Pelaksanaan kebijakan tersebut mencakup strategi dan 

langkah-langkah perkuatan yaitu pertama, peningkatan 

kualitas SDM, terutama melalui penguatan sistem 

pengembangan kewirausahaan, diklat, dan 

pendampingan usaha yang disediakan Pusat Layanan 

Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM. Kedua, 

peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema 

pembiayaan, di antaranya melalui dukungan 

pengembangan konsep lembaga pembiayaan UMKM dan 

koperasi, serta penguatan penjaminan kredit, credit 

rating, advokasi, dan kerja sama pembiayaan. Ketiga, 

peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan 

pemasaran, terutama melalui perbaikan sistem bisnis, 

diversifikasi dan standardisasi/sertifikasi, serta revitalisasi 

pasar rakyat  yang dikelola koperasi termasuk di daerah 

tertinggal dan perbatasan, pengembangan koperasi 

distribusi dan trading house, serta fasilitasi ekspor. 

Keempat, penguatan kelembagaan usaha, di antaranya 

melalui modernisasi usaha koperasi di sektor agribisnis 

dan agro industri yang berbasis kemitraan berbasis rantai 

nilai/rantai pasok. Kelima, peningkatan kemudahan, 

kepastian dan perlindungan usaha, di antaranya melalui 

perbaikan peraturan, penyederhanaan perizinan sektoral, 

serta penguatan forum lintas pelaku, sistem monev dan 

basis data. 

 Capaian Penting 

Perkembangan kinerja koperasi dapat dilihat dari 

indikator perkembangan unit, akuntabilitas, anggota, 

modal, volume usaha, sisa hasil usaha, dan pelaksanaan 

rapat anggota tahunan (RAT). Dalam empat tahun 
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terakhir, jumlah unit dan anggota koperasi tumbuh rata-

rata sebesar 4,24 persen dan 4,63 persen. Modal dan 

volume usaha koperasi juga meningkat masing-masing 

sebesar 34,05 persen dan 26,42 persen. Koperasi juga 

semakin mandiri dengan rasio modal sendiri dan modal 

luar yang mencapai 1,12 pada tahun 2014. Perbaikan 

kinerja koperasi tersebut memberi manfaat yang lebih 

besar bagi anggotanya seperti ditunjukkan oleh 

peningkatan sisa hasil usaha dan kesempatan kerja 

masing-masing sebesar 30,82 persen dan 12,28 persen. 

Kualitas pengelolaan koperasi juga semakin baik seperti 

ditunjukkan dengan peningkatan proporsi koperasi yang 

telah melaksanaan RAT (Tabel 4.11). 

Tabel 4.11  
Koperasi  

Tahun 2004–2014 
 

Indikator 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Jumlah Koperasi 130.730 170.411 177.482 188.181 194.295 203.701 209.488 

a. Jumlah Koperasi 
Aktif 

93.402 120.473 124.855 133.666 139.321 143.117 147.249 

b. Persentase (%) 71,5 70,7 70,3 71 71,7 70,3 70,3 

2. Anggota Koperasi Aktif 
(Ribu Orang) 

27.523 29.240 30.461 30.850 33.869 35.258 36.444 

3. Koperasi Telah RAT        

a. Jumlah Koperasi 
RAT 

46.310 58.534 55.818 58.004 65.986 67.672 80.008 

b. Persentase (%) 49,6 48,6 44,7 43,4 47,4 47,3 54,3 

4. Modal (Rp. Miliar)        

a. Modal Sendiri 11.989 28.349 30.102 35.794 51.423 89.536 105.801 

b. Modal Luar 16.897 31.504 34.687 39.690 51.404 80.841 94.862 

5. Volume Usaha 
(Rp.Miliar) 

37.649 82.099 76.822 95.062 119.183 125.585 189.859 

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

2.164 5.304 5.622 6.336 6.662 8.110 14.899 

7. Tenaga Kerja (Orang) 288.589 357.330 358.768 377.238 431.506 473.603 567.445 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014 
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Jumlah UMKM terus mengalami peningkatan dalam 

empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 2,4 

persen per tahun. Pertumbuhan unit usaha tertinggi 

tercatat pada usaha menengah dan kecil, rata-rata 4,2 

persen dan 10,3 persen. Hal ini dapat menunjukkan  

peningkatan skala (“naik kelas”) dari usaha mikro ke usaha 

kecil, dan usaha kecil ke usaha menengah. Investasi usaha 

baru berskala kecil dan menengah juga mengalami 

peningkatan. Jumlah dan skala UMKM yang meningkat 

tersebut mendorong bertambahnya kapasitas untuk 

menyerap tenaga kerja, serta membentuk PDB, ekspor 

dan investasi. Pada periode yang sama, serapan tenaga 

kerja oleh UMKM rata-rata tumbuh 6,6 persen. Kontribusi 

UMKM terhadap PDB dan investasi juga tumbuh rata-rata 

sebesar 5,9 persen dan 14,4 persen. Sumbangan UMKM 

dalam ekspor nonmigas juga meningkat, meskipun 

pertumbuhan nilai ekspornya masih berfluktuasi. Di 

antara UMKM, usaha menengah menjadi penyumbang 

serapan tenaga kerja, PDB, ekspor dan investasi terbesar. 

Perbaikan kinerja usaha kecil dan menengah diharapkan 

dapat memberi sumbangan yang signifikan dalam 

peningkatan kapasitas industri pendukung di Indonesia 

(Tabel 4.12). 

Upaya peningkatan daya saing UMKM dan koperasi yang 

dilaksanakan dalam satu tahun terakhir telah 

menghasilkan beberapa capaian penting, antara lain: (1) 

Pada aspek SDM yang mencakup pemasyarakatan dan 

diklat kewirausahaan kepada 7.680 orang di 34 provinsi,  

serta  pelatihan manajemen,  teknis, kompetensi dan 

perkoperasian bagi 40.030 orang; (2) Pada aspek 
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pembiayaan mencakup dukungan start-up capital bagi 

4.326 wirausaha pemula, dukungan permodalan bagi 

sekitar 40.000 usaha mikro melalui 1.000 koperasi, 

pendampingan bagi 27.520 usaha mikro dan kecil untuk 

mengakses KUR, dan penyaluran dana bergulir sampai 31 

Mei 2015 sebesar Rp.582,9 miliar; (3) Pada aspek produksi 

dan pemasaran yang mencakup peningkatan 

produktivitas di 91 koperasi produksi, penataan sarana 

usaha 18.203 pedagang kaki lima, revitalisasi 60 pasar 

tradisional yang dikelola koperasi, serta bimbingan dan 

pendampingan bagi 1.502 UMKM dan koperasi dalam 

penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk; dan 

(4) Pada aspek perbaikan ekosistem usaha yang 

mencakup penyediaan kemudahan perizinan bagi usaha 

mikro dan kecil, dan pengembangan one stop service 

dalam bentuk 21 PLUT KUMKM di provinsi dan 

kabupaten/kota. 

Program dan kegiatan peningkatan daya saing UMKM dan 

koperasi pada tahun 2015 difokuskan pada: (1) 

Pengembangan kewirausahaan; (2) Peningkatan akses 

kepada diklat dan pendampingan; (3) Peningkatan akses 

kepada pembiayaan; (4) Peningkatan produktivitas, 

kualitas serta nilai tambah produk; (5) Fasilitasi sarana 

pemasaran di dalam dan luar negeri, pengembangan 

kemitraan; dan (6) Peningkatan kepastian dan 

perlindungan usaha melalui penyusunan RUU 

Perkoperasian dan registrasi UMKM. Pelaksanaannya 

akan didukung sinergi dan keterpaduan dengan 

pemangku kepentingan, serta penguatan basis data. 
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Tabel 4.12  
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  

Tahun 2004-2014 
 

Indikator 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014a) 

1. UMKM (Ribu Unit) 44.777 52.764 53.823 55.206 56.534 57.895 59.262 

a. Usaha Mikro - 52.176 53.207 54.559 55.856 57.189 58.521 

b. Usaha Kecil 44.684 546 573 602 629 654 681 

c. Usaha Menengah 93 41 42 44 48 52 59 

2. Tenaga Kerja (Ribu 
Orang) 

80.446 96.211 99.401 101.722 107.657 114.144 123.229 

a. Usaha Mikro - 90.012 93.014 94.957 99.859 104.624 110.807 

b. Usaha Kecil 76.416 3.521 3.627 3.919 4.535 5.570 7.307 

c. Usaha Menengah 4.030 2.677 2.759 2.844 3.262 3.949 5.144 

3. PDBb) Nonmigas 
(Rp.Triliun) 

924,5 1.212,50 1.282,50 1.369,30 1.451,50 1.536,90 - 

a. Usaha Mikro - 682,3 719 761,2 790,8 807,8 - 

b. Usaha Kecil 650,3 224,3 239,1 261,3 294,3 342,6 - 

c. Usaha Menengah 274,1 306 324,3 346,7 366,4 386,5 - 

4. Ekspor Nonmigas 
(Rp.Miliar) 

95.548 162.254 175.895 187.441 166.626 182.112 - 

a. Usaha Mikro - 14.375 16.687 17.249 15.235 15.989 - 

b. Usaha Kecil 24.408 36.839 38.001 39.311 32.508 32.051 - 

c. Usaha Menengah 71.140 111.039 121.206 130.880 118.882 134.071 - 

5. Investasib) 
(Rp.Miliar) 

154.38
2 

223.919 247.489 260.934 300.176 341.341 - 

a. Usaha Mikro - 36.694 42.230 42.351 44.711 42.053 - 

b. Usaha Kecil 71.789 85.714 93.856 94.779 104.726 111.625 - 

c. Usaha Menengah 82.592 101.509 111.403 123.804 150.738 187.635 - 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2014 
Catatan: a)  Kementerian Koperasi dan UKM belum mengeluarkan data PDB ekspor, dan nilai investasi pada tahun 2014 
                b)  Berdasarkan harga konstan tahun 2000 
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 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi 

dan UMKM saat ini semakin besar. Di satu sisi pola 

pengelolaan usaha yang dijalankan UMKM dan koperasi 

pada umumnya belum profesional yang ditunjukkan 

dengan keterbatasan pencatatan keuangan, praktek 

produksi, dan tata layanan. Di sisi lain, dinamika 

perubahan tren permintaan yang ditandai dengan 

percepatan siklus produk dan inovasi, persaingan di pasar 

dalam negeri yang melibatkan sesama UMKM maupun 

dengan produk usaha besar dan impor, serta persaingan 

untuk mengakses sumber daya seiring dengan 

peningkatan investasi dan keterbukaan pasar yang 

mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru. 

Penanganan berbagai permasalahan dan tantangan 

tersebut telah diupayakan melalui berbagai program dan 

kegiatan yang mencakup fasilitasi perlindungan usaha 

melalui penyusunan dan perbaikan peraturan dan 

kebijakan, serta pengembangan usaha yang mencakup 

akses ke sumber daya produktif dan peningkatan 

kapasitas dan perbaikan manajemen usaha. Hasilnya saat 

ini dirasakan belum cukup signifikan dalam mendorong 

peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang 

dihasilkan oleh UMKM dan koperasi. Pada tahun 2015, 

efektivitas penanganan masalah dan tantangan yang 

dihadapi UMKM dan koperasi akan diupayakan melalui 

pengembangan sinergi dan keterpaduan yang melibatkan 

setidaknya sepuluh K/L pembina pelaku usaha. 

Pelaksanaan keterpaduan tersebut juga akan melibatkan 

kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat, yang 
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didukung perbaikan basis data dan sistem monitoring 

evaluasi. 

 Investasi 

 Kebijakan 

Arah kebijakan investasi pada RKP 2014 adalah 

penyebaran wilayah investasi yang lebih berimbang 

dengan mendorong berkembangnya potensi investasi 

daerah. Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut 

dilakukan langkah-langkah, antara lain: (1) Mendorong 

seluruh provinsi dan kabupaten/kota melakukan 

kemudahan investasi dan berusaha, antara lain, melalui 

penyederhanaan prosedur berusaha dengan membangun 

dan menyempurnakan penyelenggaraan PTSP, dan 

penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada PTSP; (2) 

Pendorong peran daerah dalam pembangunan 

infrastruktur di wilayahnya; (3) Meningkatkan akses 

investor dalam negeri terhadap kredit; (4) Meningkatkan 

fasilitasi investasi daerah, melalui peningkatan promosi 

investasi daerah di dalam dan luar negeri, 

penyempurnaan peta potensi investasi daerah, dan 

pemberian insentif investasi oleh pemerintah daerah; (5) 

Mendorong kemitraan antara investor asing dengan 

usaha kecil menengah lokal; serta (6) Memfasilitasi 

penyediaan energi/listrik melalui kerja sama antara 

investor dengan pelaku bisnis energi/listrik swasta. 

Sementara itu, arah kebijakan investasi pada RKP 2015 

adalah: (1) Mendukung terwujudnya pertumbuhan 
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ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan 

berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang 

menarik, (2) Mendorong PMA bagi peningkatan daya 

saing perekonomian nasional, serta (3) Meningkatkan 

kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang 

memadai. Investasi yang dikembangkan untuk 

penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi 

rakyat. 

 Capaian Penting 

Investasi hingga saat ini masih menjadi salah satu faktor 

pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan 

diharapkan dalam jangka panjang akan memberikan efek 

pengganda yang besar bagi perekonomian Indonesia. 

Upaya untuk mendorong terciptanya iklim investasi dan 

iklim usaha yang berdaya saing terus menerus dilakukan 

Indonesia melalui pengelolaan kebijakan makro yang hati-

hati, stabilitas politik dan keamanan yang terjaga. 

Berdasarkan berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga 

dunia tentang peringkat investasi antarnegara dan 

pemeringkatan lain terkait investasi, tercermin bahwa 

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi 

yang menarik. 

Dalam survei kemudahan berusaha yang dilakukan oleh 

Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 114 pada 

tahun 2015, naik tiga tingkat dibanding tahun 2014 

(peringkat 117), lihat Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13  
Peringkat Daya Saing Negara ASEAN  

Tahun 2009-2015 
 

Negara 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Singapura 1 1 1 1 1 1 1 

2. Malaysia 20 23 21 18 12 6 18 

3. Thailand 13 12 19 17 18 18 26 

4. Brunei 
Darussalam 

88 96 112 83 79 59 101 

5. Vietnam 92 93 78 98 99 99 78 

6. Philipina 140 144 148 136 138 108 95 

7. Indonesia 129 122 121 129 128 117 114 

8. Kamboja 135 145 147 138 133 137 135 

9. Laos 165 167 171 165 163 159 148 

10. Myanmar            182 177 

Sumber: Doing Business, 2014 – IFC, Bank Dunia  
Keterangan : Myanmar di survei mulai tahun 2014 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

terhadap eksekutif  dari perusahaan transnasional (TNC) 

dari 193 negara-negara maju dan/atau berkembang, pada 

periode 2014-2016 Indonesia menempati peringkat 3 

negara tujuan investasi, naik dari  peringkat 9 pada 

periode 2010-2012 (Tabel 4.14). 

Pada periode 2014-2015 Indeks Daya Saing Indonesia 

(berdasarkan laporan Global Competitiveness Report) 
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menempati posisi ke-34 atau meningkat dari periode 

2013-2014 yang menempati posisi ke-38 (Tabel 4.15). 

Tabel 4.14  
Peringkat Negara Tujuan Investasi  

Tahun 2008-2016 
 

Negara 
Tahun  

2008-2010 2010-2012 2012-2014 2014-2016 

1. China 1 1 1 1 

2. USA 3 2 2 2 

3. India 2 3 3 4 

4. Indonesia 8 9 4 3 

5. Brazil 5 4 5 5 

6. Australia 9 8 6 10 

7. Inggris 10 6 6 7 

8. Jerman 7 7 8 6 

9. Russia 4 5 8 10 

10. Kanada 10 10 * * 

11. Meksiko 10 * * * 

12. Thailand * * 8 8 

13. Vietnam 6 * * 9 

Sumber: UNCTAD Survei, 2013-2015 
Keterangan: *) tidak termasuk peringkat 10 besar 

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah untuk 

mendorong iklim investasi dan iklim usaha yang berdaya 

saing, antara lain, diresmikannya penyelenggaraan PTSP 

pusat pada 26 Januari 2015. Hingga bulan Juli 2015, 

terdapat 147 jenis izin dari 22 K/L yang sudah 

dilimpahkan, didelegasikan dan dilayani PTSP pusat. Pada 

periode 26 Januari hingga akhir Juli 2015, PTSP pusat telah 

menerbitkan 7.462 izin. Tujuan penyelenggaraan PTSP 

adalah memberikan kemudahan memperoleh layanan 
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perizinan investasi yang cepat, sederhana, transparan, 

dan terintegrasi. 

Tabel 4.15  
Peringkat Daya Saing Global  

Tahun 2009-2015 
 

Negara 

Tahun 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

1. Swiss 1 1 1 1 1 1 

2. USA 2 4 5 7 5 5 

3. Singapura 3 3 2 2 2 2 

4. Jepang 8 6 9 10 9 6 

5. Malaysia 24 26 21 25 24 20 

6. China 29 27 26 29 29 28 

7. Thailand 36 38 39 38 37 31 

8. Indonesia 54 44 46 50 38 34 

9. India 49 51 56 59 60 71 

10. Brazil 56 58 53 48 56 57 

11. Rusia 63 63 66 67 64 53 

12. Vietnam 75 59 65 75 70 68 

13. Filipina 87 85 75 65 59 52 

Sumber: The Global Competitiveness Report, 2014-2015 

Sementara itu, peningkatan daya saing investasi dan iklim 

usaha melalui pemberian kemudahan memulai berusaha 

diwujudkan dengan dibentuknya 509 PTSP di 34 provinsi, 

kabupaten dan kota  yang ada di Indonesia hingga Juni 

2015. Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru dilakukan 

secara online melalui penerapan SPIPISE di 341 PTSP 

(Tabel 4.16). Sejak  tahun 2012, Pemerintah telah 

menerapkan tracking system untuk mempermudah 

investor dalam memantau kemajuan proses perizinan 
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yang diajukan. Dengan pelayanan online, investor diberi 

kemudahan dalam: (1) Mengurus perizinan dari mana 

saja, (2) Memonitor pengajuan izin, (3) Mendapatkan info 

progres dari perizinan yang diajukan, sehingga investor 

dapat memperoleh kepastian syarat dan waktu. 

Tabel 4.16  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik  

Juni 2015 
 

Daerah Jumlah 
Penyelenggaraan PTSP Implementasi SPIPISE 

Terbentuk Belum Ada Belum 

1. Provinsi 34 34 0 33 1 

2. Kabupaten 416 372 44 235 181 

3. Kota 98 97 1 68 30 

4. KPBPB 5 4 1 4 1 

5. KEK 8 2 6 1 7 

Total 561 509 52 341 220 

Sumber: BKPM  
Catatan: KPBP = Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;  

 KEK = Kawasan Ekonomi Khusus.  

Penyederhanaan perizinan dan nonperizinan di PTSP telah 

dilakukan secara bertahap. Prioritas penyederhanaan 

pada tahap awal adalah ketenagalistrikan, industri padat 

karya, pertanian, maritim, substitusi impor, dan hilirisasi 

produk pertambangan. Fokus penyederhanaan perizinan, 

antara lain, perizinan lahan/pertanahan, lingkungan dan 

daerah. Penyederhanaan perizinan dilakukan melalui 

strategi hapus, gabung, sederhanakan, dan limpahkan 

(HGSL). Salah satu sektor yang telah disederhanakan 

proses perizinannya adalah ketenagalistrikan, dengan 
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seluruh proses perizinan ketenagalistrikan saat ini sudah 

dapat dilakukan di PTSP pusat dengan percepatan waktu 

menjadi 256 hari dari semula 923 hari. Percepatan 

pelayanan ini dapat dicapai dengan adanya 

penyederhanaan perizinan terkait pertanahan, 

kehutanan, dan perhubungan. 

Dalam upaya menarik investor luar negeri, Pemerintah 

telah memfasilitasi promosi dengan mengikutsertakan 

perangkat daerah provinsi di bidang penanaman modal 

berupa penyelenggaraan Gelar Potensi Investasi Daerah 

(GPID) dan Forum Investasi Regional sebagai sarana untuk 

menyampaikan strategi dan kebijakan investasi Indonesia, 

dan dikemas dalam bentuk one on one business meeting. 

Pelaksanaan GPID tahun 2015 dilakukan di tiga lokasi, 

yaitu: (1) Medan dengan tema: industri hilirisasi dan 

kemaritiman, (2) Manado dengan tema: industri 

kemaritiman dan pariwisata, serta (3) Mataram dengan 

tema: pariwisata dan industri padat karya. 

Untuk memberikan kepastian hukum kepada investor, 

Pemerintah telah menerbitkan beberapa Peraturan 

Perundangan, antara lain: (1) Perpres No. 30/2015 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (merupakan 

revisi Perpres No. 71/2012), sebagai aturan pelaksanaan 

UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah; (2) PP No. 

18/2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk 

Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan atau 

Daerah Tertentu yang merupakan revisi PP No. 52/2011; 

(3) PMK No. 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara 

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman 

Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di 
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Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan 

Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang 

diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan; dan (4) Inpres No. 

4/2015 tentang PTSP Pusat, yang mengatur pelimpahan 

kewenangan perizinan dari 22 kementerian kepada PTSP 

pusat.  

Berbagai upaya yang dilakukan tersebut telah 

berkontribusi terhadap peningkatan kinerja investasi di 

Indonesia. Realisasi investasi penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) meningkat dari Rp.76,0 triliun pada tahun 

2011 menjadi Rp.156,1 triliun pada tahun 2014 atau rata-

rata tumbuh 27,4 persen, dan pada semester I tahun 2015 

mencapai Rp.85,5 triliun. Sementara itu, realisasi investasi 

PMA telah meningkat dari USD19,5 miliar pada tahun 

2011 menjadi USD28,5 miliar pada tahun 2014 atau rata-

rata tumbuh sebesar 14,0 persen. Pada semester I tahun 

2015 realisasi investasi PMA mencapai USD13,9 miliar 

(Tabel 4.17). 

Tabel 4.17  
Kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri dan 

Penanaman Modal Asing Sektor Nonmigas 
Tahun 2004-2015 

 

Investasi Satuan 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. PMDN Rp. 
Triliun 

15,5 38,6 60,6 76,0 92,2 128,2 156,1 85,5 

2. PMA Miliar 
USD 

3,8 10,8 16,2 19,5 24,6 28,6 28,5 13,9 

Sumber: CEIC, 2004  dan BKPM 
Catatan: *) sampai dengan semester I-2015 
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Tabel 4.18  

Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri  Bidang Industri  

Tahun 2004-2015 
 

Sektor Sekunder 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SMT I-
2015 

1. Industri Makanan 34 36 160 205 222 341 320 432 

2. Industri Tekstil 8 22 26 44 51 71 72 96 

3. Industri Barang 
dari Kulit dan Alas 
Kaki 

2 1 4 3 9 9 10 7 

4. Industri Kayu 5 4 6 13 15 15 21 30 

5. Industri Kertas dan 
Percetakan 

4 10 25 41 64 93 57 59 

6. Industri Kimia dan 
Farmasi 

12 16 63 90 94 107 105 147 

7. Industri Karet dan 
Plastik 

11 30 50 65 110 120 132 128 

8. Industri Mineral 
Nonlogam 

11 4 12 30 37 57 57 91 

9. Industri Logam, 
Mesin dan 
Elektronik 

19 35 51 57 81 104 123 159 

10. Industri Instrumen 
Kedokteran, 
Presisi, Optik dan 
Jam 

0 0 0 1 0 2 1 3 

11. Industri Kendaraan 
Bermotor dan Alat 
Transportasi Lain 

1 3 15 15 21 26 28 48 

12. Industri Lainnya 0 7 2 5 10 14 16 20 

Jumlah 107 168 414 569 714 959 942 1.220 

Sumber: BKPM, 2015 
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Tabel 4.19  
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Bidang Industri 

Tahun 2004-2015 (Rp Triliun) 
 

Sektor Sekunder 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SMT I-
2015 

1. Industri Makanan 3,77 5,77 15,22 7,94 11,17 15,08 19,60 14,14 

2. Industri Tekstil 0,07 2,64 0,40 1,00 4,45 2,45 1,45 2,14 

3. Industri Barang 
dari Kulit dan Alas 
Kaki 

0,02 0,00 0,01 0,01 0,08 0,08 0,10 0,01 

4. Industri Kayu 0,89 0,08 0,45 0,51 0,06 0,39 0,59 0,06 

5. Industri Kertas dan 
Percetakan 

0,21 1,12 1,10 9,30 7,56 6,85 4,09 1,59 

6. Industri Kimia dan 
Farmasi 

4,29 5,93 3,21 2,71 5,07 8,89 13,31 11,04 

7. Industri Karet dan 
Plastik 

0,45 1,53 0,61 2,30 2,86 2,91 2,12 1,91 

8. Industri Mineral 
Nonlogam 

0,53 0,79 2,26 7,44 10,73 4,62 11,92 6,65 

9. Industri Logam, 
Mesin dan 
Elektronik 

0,55 2,05 0,79 6,79 7,23 7,57 5,29 4,52 

10. Industri Instrumen 
Kedokteran, 
Presisi, Optik dan 
Jam 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,00 

11. Industri 
Kendaraan 
Bermotor dan Alat 
Transportasi Lain 

0,02 0,07 0,36 0,53 0,66 2,18 0,38 0,93 

12. Industri Lainnya 0,00 0,28 0,00 0,00 0,03 0,15 0,07 0,02 

Jumlah 10,8 20,3 24,4 38,5 49,9 51,2 59,0 43,01 

Sumber: BKPM, 2015 
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Tabel 4.20  
Proyek Penanaman Modal Asing Bidang Industri  

Tahun 2004-2015 
 

Sektor Sekunder 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SMT I-
2015 

1. Industri Makanan 30 49 194 265 347 133 640 579 

2. Industri Tekstil 25 67 110 139 149 146 285 289 

3. Industri Barang 
Dari Kulit dan Alas 
Kaki 

6 21 30 49 73 48 102 93 

4. Industri Kayu 7 18 31 26 38 35 61 46 

5. Industri Kertas dan 
Percetakan 

15 17 32 36 57 38 87 88 

6. Industri Kimia dan 
Farmasi 

39 43 159 179 230 138 377 378 

7. Industri Karet dan 
Plastik 

17 43 100 123 147 98 255 262 

8. Industri Mineral 
Nonlogam 

10 8 8 42 48 64 104 115 

9. Industri Logam, 
Mesin dan 
Elektronik 

52 122 269 301 364 342 690 870 

10. Industri Instrumen 
Kedokteran, 
Presisi, Optik  Jam 

3 3 2 4 4 2 11 4 

11. Industri Kendaraan 
Bermotor dan Alat 
Transportasi Lain 

23 54 97 118 163 153 295 354 

12. Industri Lainnya 27 33 59 75 94 89 168 149 

Jumlah 254 478 1.091 1.357 1.714 1.286 3.057 3.227 

Sumber: BKPM, 2015 
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Tabel 4.21  
Realisasi Penanaman Modal Asing Bidang Industri  

Tahun 2004-2015 (Rp Triliun) 
 

Sektor Sekunder 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
SMT I-
2015 

1. Industri Makanan 5,44 4,80 9,36 9,94 16,05 20,05 33,62 9,26 

2. Industri Tekstil 1,50 2,27 1,41 4,48 4,26 7,09 4,51 1,74 

3. Industri Barang 
Dari Kulit dan Alas 
Kaki 

0,12 1,10 1,19 2,30 1,43 0,91 2,25 0,84 

4. Industri Kayu 0,04 0,56 0,39 0,46 0,69 0,38 0,68 0,39 

5. Industri Kertas dan 
Percetakan 

3,73 0,61 0,42 2,32 11,76 10,99 7,46 2,99 

6. Industri Kimia dan 
Farmasi 

5,28 10,65 7,24 13,21 24,93 29,63 24,77 11,24 

7. Industri Karet dan 
Plastik 

0,81 1,88 0,95 3,33 5,94 4,47 5,90 4,02 

8. Industri Mineral 
Nonlogam 

0,97 0,18 0,26 1,23 1,31 8,32 9,80 7,34 

9. Industri Logam, 
Mesin dan 
Elektronik 

2,83 5,89 5,38 15,96 2,07 31,42 26,98 17,54 

10. Industri Instrumen 
Kedokteran, 
Presisi,  Optik dan 
Jam 

0,11 0,03 0,00 0,38 0,03 0,25 0,08 0,00 

11. Industri Kendaraan 
Bermotor dan Alat 
Transportasi Lain 

3,62 5,25 3,59 6,93 16,56 35,27 22,15 13,99 

12. Industri Lainnya 0,92 1,10 0,25 0,58 0,90 1,06 1,67 0,45 

Jumlah 25,37 34,32 30,44 61,11 105,93 149,84 139,86 69,80 

    Sumber: BKPM, 2015 
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Investasi PMDN di sektor sekunder pada semester I tahun 

2015 mengalami peningkatan dari Rp.23,2 triliun untuk 

281 proyek menjadi Rp.43,0 triliun untuk 1.220 proyek 

atau mengalami peningkatan 85,3 persen dibandingkan 

dengan semester I tahun 2014 (Tabel 4.18 dan Tabel 

4.19). Peningkatan terbesar pada industri alat angkutan 

dan transportasi lainnya, yang mengalami kenaikan 

sebesar 414,6 persen, diikuti oleh industri tekstil sebesar 

286,8 persen. Sementara untuk investasi PMA Indonesia 

pada semester I tahun 2015 mengalami penurunan dari 

USD6.711,5 juta untuk 1.027 proyek menjadi USD5.583,4 

juta untuk 3.227 proyek atau mengalami penurunan 16,8 

persen dibandingkan dengan semester I tahun 2014 

(Tabel 4.20 dan Tabel 4.21). 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Beberapa kendala yang masih menjadi hambatan dalam 

peningkatan investasi, antara lain: (1) Sebaran investasi 

yang masih belum merata di luar pulau Jawa, dikarenakan 

faktor pendukung infrastruktur jalan dan pelabuhan, 

komunikasi, serta tenaga kerja yang masih kurang. 

Meskipun demikian, daerah luar Pulau Jawa tetap 

berpotensi dan mempunyai daya tarik untuk investasi; (2) 

Kurangnya ketersediaan tenaga listrik di luar Pulau Jawa 

membuat investor enggan untuk berinvestasi; (3) 

Prosedur dalam melakukan investasi dan usaha masih 

belum efisien, serta proses pengurusan perizinan di 

banyak tempat dan pemegang otoritas pemberian izin 

berada di tangan K/L yang terpisah-pisah; (4) Perlunya 

kepastian hukum/regulasi yang jelas, karena masih 

banyak tumpang tindih peraturan dan sinkronisasi 
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berbagai peraturan perlu segera di lakukan; (5) Perlunya 

iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif. 

Terdapat sejumlah tindak lanjut yang telah dan akan 

dilakukan. Pertama, upaya peningkatan sebaran investasi 

di luar Pulau Jawa dengan tetap memperhatikan karakter 

dan geografisnya melalui pengembangan potensi 

investasi daerah (regional champions), forum investasi 

regional dalam menarik investor, dan promosi investasi 

daerah sesuai sektor unggulan melalui Gelar Promosi 

Investasi Daerah. Kedua, persiapan pembangunan 

infrastruktur pokok seperti jalan, jembatan, dan 

pelabuhan untuk wilayah Luar Pulau Jawa.  

Ketiga, pemangkasan prosedur berinvestasi maupun 

mulai usaha dilakukan melalui: (1) Optimalisasi 

penyelenggaraan PTSP di daerah, dengan pendelegasian 

atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi 

yang memiliki kewenangan; (2) Pendirian PTSP pusat 

dengan pelimpahan kewenangan dari 22 instansi 

pemerintah pusat yang terkait perizinan investasi kepada 

PTSP pusat; (3) Penyusunan SOP perizinan, 

pengembangan layanan tracking system perizinan di 

pusat maupun daerah; (4) Pengembangan proses 

perizinan secara paralel; serta (5) Pengembangan layanan 

pengaduan permasalahan perizinan agar PTSP di pusat 

dan daerah dapat memberikan pelayan yang lebih baik. 

Keempat, kepastian hukum/regulasi terus dilakukan, 

melalui: (1) Harmonisasi, penyederhanaan peraturan 

perizinan secara bertahap melalui strategi HGSL; dan (2) 

Penyusunan peta jalan harmonisasi peraturan, dimulai di 

akhir tahun 2015. 



4-68 | BAB 4 BIDANG EKONOMI 

 

Kelima, iklim ketenagakerjaan yang kondusif perlu 

dibangun dan terus dijaga agar penguatan hubungan 

industrial yang harmonis dapat dicapai melalui beberapa 

langkah, seperti peningkatan kapasitas pekerja/buruh dan 

asosiasi pekerja; serta penyusunan SOP Penerbitan Izin 

Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh bagi PMA dalam 

Pelayanan Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2015). 

Keenam, optimalisasi implementasi kebijakan persaingan 

usaha yang sehat sebagai faktor pendukung iklim usaha 

yang kondusif terus dilakukan melalui: (1) Pencegahan 

dan penegakan hukum persaingan usaha yang sehat; (2) 

Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar 

sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat; (3) 

Pengawasan penyehatan struktur pasar dan penguatan 

sistem logistik nasional; serta (4) Pengawasan kemitraan 

antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro. 

 Keuangan Negara 

 Kebijakan 

Berlandaskan pada RPJMN 2010-2014, kebijakan fiskal 

tahun 2014 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui 

pelaksanaan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif. 

Sementara itu, kebijakan fiskal tahun 2015, sejalan 

dengan RPJMN 2015-2019, diarahkan pada terwujudnya 

keberlanjutan APBN yang sehat (fiscal sustainability) 

melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan 

peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi 

pengelolaan risiko pembiayaan/utang. 
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Untuk mendukung kebutuhan belanja negara dalam 

membiayai pembangunan, penerimaan negara terutama 

dari sektor penerimaan perpajakan harus dioptimalkan. 

Beberapa langkah yang ditempuh, antara lain: (1) 

Optimalisasi penerimaan dengan memperhatikan 

perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) Reformasi 

administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian 

potensi, serta peraturan dan perundang-undangan; dan 

(3) Pemberian insentif perpajakan dalam bentuk PPh dan 

BMDTP bagi sektor-sektor tertentu. 

Peningkatan kualitas belanja negara dapat ditempuh 

melalui: (1) Penyempurnaan perencanaan penganggaran 

negara, (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, 

dan (3) Peningkatan pengelolaan desentralisasi fiskal dan 

keuangan daerah. 

Optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang 

diarahkan untuk menurunkan stok utang pemerintah, 

baik secara nominal maupun rasio terhadap PDB. 

Kebijakan pembiayaan yang dilakukan, antara lain: (1) 

Mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari 

dalam negeri dengan mengoptimalkan peran serta 

masyarakat (financial inclusion) dan melakukan 

pendalaman pasar SBN domestik; (2) Mengarahkan 

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif melalui 

penerbitan sukuk yang berbasis proyek; (3) 

Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, 

terutama untuk bidang infrastruktur dan energi; (4) 

Memanfaatkan pinjaman siaga sebagai alternatif sumber 

pembiayaan dalam hal kondisi pasar keuangan tidak 

mendukung penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 

dan/atau terjadi peningkatan defisit; (5) Penggabungan 
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lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu 

wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan beresiko 

tinggi; dan (6) Melakukan pengelolaan utang secara aktif 

dalam kerangka asset liabilities management. 

 Capaian Penting 

Secara umum, perkembangan APBN selama 2010-2015 

menunjukan kinerja yang baik. Dari sisi penerimaan, 

hingga semester I tahun 2015, pendapatan negara 

mencapai Rp.697,4 triliun atau 39,6 persen dari APBN-P 

2015. Secara umum, hingga semester I tahun 2015, 

penerimaan perpajakan menyumbang Rp.555,2 triliun 

atau 79,6 persen dari total pendapatan negara (Gambar 

4.6 dan Tabel 4.22).  

Gambar 4.6 
Pendapatan Negara 

Tahun 2010-2015 (Rp Triliun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber:    Nota Keuangan, Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama  
                   Tahun Anggaran 2015 
Catatan: *) APBN-P   **) Proyeksi Semester I 2015 
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Dari sisi belanja, hingga semester I tahun 2015, belanja 

negara  mencapai Rp.773,9 triliun atau 39 persen dari  

APBN-P 2015. Dari total realisasi tersebut, 56,4 persen 

merupakan belanja pemerintah pusat. Belanja subsidi 

BBM diperkirakan menurun signifikan dari Rp.240,0 triliun 

pada 2014 menjadi Rp.65,6 triliun pada 2015, sebagai 

hasil implementasi reformasi subsidi BBM dan turunnya 

harga minyak mentah Indonesia. Hingga semester I tahun 

2015, realisasi subsidi BBM mencapai sebesar Rp.39,9 

trilun atau 61,7 persen dari APBN-P (Gambar 4.7 dan 

Tabel 4.22). 

Gambar 4.7 
Belanja Negara 

Tahun 2010-2015 (Rp Triliun) 

 

Sumber:  Nota Keuangan, Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama 
 Tahun Anggaran 2015 

Catatan: *) APBN-P   **) Proyeksi Semester I 2015 

Transfer ke daerah terus mengalami peningkatan tiap 

tahunnya, yang didorong oleh peningkatan dana 

perimbangan. Hingga semester I tahun 2015, realisasi 
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transfer ke daerah mencapai Rp.337,7 trilun atau 50,8 

persen dari APBN-P 2015. Dalam tahun 2015, dana 

perimbangan diperkirakan mencapai Rp.521,4 triliun atau 

meningkat 9,3 persen dibandingkan realisasi 2014. Tahun 

2015 juga merupakan tahun awal penyaluran dana desa 

yang jumlahnya mencapai Rp.20,8 triliun.  

Tabel 4.22  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun 2004-2015 (Rp Triliun) 
 

   Sumber: Nota Keuangan, Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester Pertama tahun Anggaran 2015 

Uraian 

Tahun 

2004 2009 2011 2012 2013 2014 
Proyeksi 

SMT I 
2015 

Pendapatan 
Negara dan Hibah  

403,4     848,8  1.210,6 1.338,1 1.438,9 1.550,5 697,4 

 
Penerimaan 
Perpajakan 

280,6     619,9  873,9 980,5 1.077,30 1.146,90 555.2 

 
Penerimaan 
Bukan Pajak 

122,5    227,2  331,5 351,8 354,8 398,6 142 

Belanja Negara  432,7  937,4  1.295,0 1.491,4 1.650,60 1.777,3 773,9 

 

Belanja 
Pemerintah 
Pusat 

303,0  628,8  883,7 1.010,60 1.137,20 1.203,60 436,1 

 
Belanja Ke 
Daerah 

129,7  308,6  411,3 480,6 513,3 573,7 337,7 

Keseimbangan 
Primer  

38,7   5,2  8.862,5 -52,8 -98,6 -93,3 -2,2 

Surplus/Defisit 
Anggaran  

 (29,3)  (88,6) -84,4 -153,3 -211,7 -226,8 -76,4 

Persen terhadap 
PDB  

 (1,28)  (1,58) -1,1 -1,9 -2,3 (2.15) -0,66 

 Pembiayaan  20,8  112,6  131,0 175,2 237,4 242,9 194 

 
Pembiayaan 
Dalam Negeri 

48,9  128,1  148,7 198,6 243,2 255,3 215,6 

  

Pembiayaan 
Luar Negeri 
(netto) 

 (28,1) (15,5) -17,8 -23,5 -5,8 -12,4 -21,6 



BAB 4 BIDANG EKONOMI | 4-73 

 

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara 

tersebut, defisit anggaran selama 2010-2015 dapat 

terjaga di bawah 2,5 persen dari PDB. Hingga semester I 

tahun 2015, realisasi defisit mencapai Rp.76,4 triliun dan 

diperkirakan akan mencapai Rp.260,0 triliun atau 2,23 

persen PDB di tahun 2015. Defisit tersebut direncanakan 

akan dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri 

Rp.215,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) 

sebesar negatif Rp.21,6 triliun. Ketahanan fiskal yang 

terjaga akan tercermin dari posisi utang pemerintah yang 

diupayakan terus menurun menjadi 24,7 persen PDB pada 

akhir tahun 2015 (Gambar 4.8). 

Gambar 4.8 
Utang Pemerintah Pusat  

Tahun 2010-2015 (Rp Triliun) 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 
Catatan:  
*) Angka realisasi sementara   
**) Angka proyeksi menggunakan PDB  
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 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Tantangan perekonomian Indonesia ke depan semakin 

besar seiring ketidakpastian perekonomian global. Dari 

sisi penerimaan, kondisi ini kemudian dapat menghambat 

pencapaian target tax ratio sebesar 16 persen pada akhir 

tahun 2019. Dalam periode 2010-2015, rata-rata tax ratio 

Indonesia adalah 11,5 persen. Rasio ini relatif rendah jika 

dibandingkan dengan negara sekawasan ASEAN.  

Masih relatif rendahnya penerimaan perpajakan 

mengindikasikan bahwa masih cukup banyak ruang yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan 

perpajakan. Lemahnya administrasi perpajakan, terutama 

terkait penegakan prosedur dan kepatuhan pajak, 

menjadi salah satu penyebab utama permasalahan 

tersebut. Dalam hal ini, reformasi perpajakan harus 

dipercepat dan ditingkatkan dalam skala yang lebih besar. 

Dari sisi belanja, walaupun kecenderungannya terus 

meningkat, namun kualitasnya masih perlu diperbaiki. 

Pada tahun 2015, perbaikan kualitas belanja negara 

tercermin, antara lain, dengan meningkatnya proporsi 

belanja modal dan sektor produktif serta menurunnya 

proporsi belanja subsidi BBM.  Selain itu, permasalahan 

lain yang sangat penting adalah masalah penyerapan 

anggaran. Penyerapan anggaran harus diperbaiki supaya 

pola penyerapan lebih merata antarperiode, tidak 

menumpuk di akhir tahun anggaran. 

Dari sisi pembiayaan, kepemilikan asing di SBN yang 

mendekati 40 persen memberikan resiko bila terjadi 

sudden reversal. Kondisi finansial global yang tidak pasti 

berpotensi meningkatkan yield obligasi  Indonesia. Upaya 
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antisipasi terhadap ketidakpastian yang terjadi perlu 

dipersiapkan oleh Pemerintah. 

 Moneter 

 Kebijakan 

Secara umum, kebijakan di bidang moneter tetap 

diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan 

menjaga agar inflasi tetap rendah dan terkendali. Dalam 

upaya menghadapi kondisi perekonomian global yang 

belum membaik, khususnya terhadap kestabilan nilai 

tukar serta inflasi domestik, BI tetap mempertahankan 

suku bunga 7,5 persen sejak Februari 2015. Sementara 

itu, inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada 

kisaran 3,0-5,0 persen, serta nilai tukar ditargetkan 

berada pada kisaran Rp.12.800-Rp.13.200 per USD. 

Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) baik 

pusat maupun daerah, ikut aktif menjaga stabilitas harga 

dan ketersediaan pasokan bahan pangan. Hal ini 

direalisasikan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

Nasional VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada 

tanggal 27 Mei 2015.  

Terdapat tiga kesepakatan penting yang dihasilkan dalam 

Rakornas TPID tahun 2015. Pertama, mempertegas 

komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan 

mewujudkan strategi 4K (ketersediaan pasokan, 

keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi 

yang efektif). Kedua, melakukan percepatan 

pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan 

pangan di daerah. Ketiga, melakukan penajaman langkah 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

pengelolaan anggaran.  
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Dengan demikian secara umum, arah kebijakan moneter 

dalam RKP tahun 2014 dan 2015 adalah: (1) Mendorong 

pelaksanaan kebijakan moneter yang secara konsisten 

diarahkan untuk mengendalikan inflasi menuju 

sasarannya dan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang 

sehat, melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai 

tukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi 

moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman 

pasar keuangan juga dilakukan untuk memperkuat 

struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam 

pembiayaan pembangunan, serta pemantapan Protokol 

Manajemen Krisis (PMK); (2) Menjaga stabilisasi harga 

dan pengamanan produksi/pasokan serta distribusi 

barang/jasa, terutama bahan makanan pokok yang 

harganya mudah bergejolak baik di perkotaan maupun di 

perdesaan; (3) Mendorong keterlibatan seluruh 

pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah 

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian 

perkembangan harga bahan pokok secara intensif, 

termasuk dengan meningkatkan peran aktif dari TPI dan 

TPID; dan (4) Kebijakan makroprudensial yang diarahkan 

pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta 

pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan 

pengelolaan stabilitas makroekonomi. 

 Capaian Penting 

Pengurangan stimulus moneter AS (tapering-off) dan 

belum pulihnya kondisi ekonomi Eropa berpengaruh pada 

perekonomian di hampir seluruh negara dunia. Negara-

negara Asia, seperti Cina, yang diharapkan mampu 

menjadi mesin pendorong pertumbuhan juga mengalami 

pelambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 
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ekonomi global yang melambat juga diikuti dengan 

penurunan harga komoditas yang cukup tajam dan 

penurunan ekspor dari negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia. Selain itu, dengan semakin tingginya 

risiko global, investor semakin berhati-hati dalam 

menempatkan dananya sehingga berpotensi terjadi 

capital outflow pada emerging countries. 

Dalam lima tahun terakhir, stabilitas moneter relatif 

terjaga berkat koordinasi yang baik antara pemerintah 

dan BI, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika dilihat 

dari Gambar 4.9, pergerakan inflasi umum pada tahun 

2011 mencapai titik terendah 3,79 persen, yang kemudian 

kembali mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 

2013 dan 2014 masing-masing 8,38 persen dan 8,36 

persen. Pada tahun 2015, realisasi triwulan I 

menunjukkan bahwa laju inflasi mengalami tren 

penurunan 6,38 persen dan pada triwulan II meningkat 

kembali menjadi 7,26 persen. Sama halnya dengan bulan 

Juni, secara tahunan inflasi bulan Juli juga sebesar 7,26 

persen. 

Berdasarkan komponen inflasi, selama tahun 2011-2013, 

inflasi harga bergejolak (volatile food) menunjukkan 

angka inflasi tertinggi dibandingkan dengan inflasi inti dan 

inflasi diatur Pemerintah (administered price). Sebaliknya, 

sejak triwulan III tahun 2013 sampai 2015, inflasi harga 

diatur Pemerintah merupakan inflasi tertinggi dan 

mencapai puncaknya pada triwulan IV tahun 2014 sebesar 

17,57 persen. Sementara itu, inflasi inti memiliki nilai yang 

cukup stabil selama 2011-2015. 

Pada awal pelaksanaan RPJMN 2015-2019, inflasi di 

Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. 
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Pada bulan Januari 2015 terjadi penurunan inflasi menjadi 

6,96 persen (YoY) dibandingkan bulan Desember 2014.  

Selanjutnya pada Februari 2015 kembali terjadi 

penurunan inflasi menjadi 6,29 persen (YoY). Penurunan 

inflasi tersebut merupakan dampak dari dua kali 

penurunan harga BBM yang terjadi sebanyak dua kali 

pada Januari 2015. 

Berdasarkan pertimbangan beberapa indikator ekonomi, 

BI pada 17 Februari 2015 memutuskan untuk 

menurunkan suku bunga menjadi 7,5 persen yang 

sebelumnya 7,75 persen. Hal tersebut sesuai dengan 

target inflasi BI dalam kisaran 4±1 persen pada tahun 

2015. Inflasi mulai meningkat pada bulan Maret hingga 

akhir Juli 2015 menjadi 7,26 persen (YoY). Meningkatnya 

tekanan inflasi tersebut sebagian besar bersumber dari 

kelompok bahan makanan terutama pada komoditas 

cabai, bawang merah, dan beras, serta kelompok 

transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.  

Sementara itu, nilai tukar rupiah selama tahun 2011 

cenderung stabil dan berada pada kisaran Rp.8.500 – 

Rp.9.100 per USD. Namun, pada bulan Februari 2012, 

rupiah mulai melemah dan masih berlanjut mencapai 

Rp.12.171 per USD pada akhir tahun 2013 (Gambar 4.10). 

Tekanan terhadap rupiah selama tahun 2012-2013 

terutama berasal dari tingginya permintaan valuta asing 

untuk keperluan impor (termasuk impor BBM) di tengah 

pelambatan kinerja ekspor. Pelemahan rupiah juga ikut 

dipicu oleh rencana pengurangan stimulus moneter 

(tapering-off) oleh Bank Sentral AS (The Fed) dan masih 

tingginya ketidakpastian ekonomi global. 



BAB 4 BIDANG EKONOMI | 4-79 

 

Gambar 4.9 

Perkembangan Laju Inflasi (YoY) Tahun 2011–2015 
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Rencana kebijakan Otoritas Moneter AS tersebut telah 

mendorong keluarnya modal asing dari negara-negara 

emerging market untuk dialihkan kepada aset-aset yang 

beredenominasi USD karena dianggap lebih aman (safe 

haven). Nilai tukar rupiah terhadap USD kembali menguat 

pada triwulan pertama tahun 2014, namun sejak April 

2014 rupiah kembali mengalami tren pelemahan dari 

Rp.11.565 per USD menjadi Rp.12.388 per USD pada akhir 

Desember 2014. Pada awal tahun 2015, pelemahan 

rupiah terus berlanjut dan mencapai Rp.13.539 per USD 

pada akhir Juli 2015 seiring dengan kelesuan ekonomi 

global di tengah membaiknya perekonomian Amerika 

Serikat (Gambar 4.10). Selain itu, peristiwa krisis Yunani 

yang semakin memburuk akibat gagal bayar pinjaman 

yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015, memberikan 

peluang terhadap penguatan USD serta tekanan pada 

negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Hal tersebut 

dapat berpotensi menekan nilai tukar rupiah. 

Sejak pertengahan tahun 2013, mata uang negara-negara 

di ASEAN (Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan 

Indonesia) terus mengalami pelemahan terhadap USD. 

Hal ini dapat dilihat melalui fluktuasi indeks nilai tukar 

yang cenderung meningkat dari periode Mei 2013 sampai 

dengan Juli 2015 (Gambar 4.11). Pada akhir Juli 2015, 

apresiasi USD terhadap mata uang negara ASEAN tertinggi 

dimiliki oleh Ringgit Malaysia sebesar 19,9 persen dan 

disusul oleh rupiah Indonesia sebesar 16,9 persen.  
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Gambar 4.10 
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dolar   

Tahun 2011–2015 
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Gambar 4.11 
Perkembangan Indeks Nilai Tukar (Indonesia+ASEAN-4)* 

Tahun 2011–2015 
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Pemerintah dan BI terus menjaga stabilitas nilai tukar 

rupiah sesuai kondisi fundamentalnya, antara lain dengan 

mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam 

transaksi dalam negeri dan menyesuaikan suku bunga BI 

secara bertahap, sehingga pada Februari 2015 BI rate 

menjadi 7,5 persen. Daya saing ekspor nonmigas terus 

ditingkatkan dan impor terutama untuk barang-barang 

konsumtif dikurangi. 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Di tengah perekonomian global yang belum kondusif, 

stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik, 

namun masih dihadapkan pada beberapa isu strategis. 

Dari sisi eksternal, lambatnya pemulihan ekonomi global 

masih berpotensi memicu instabilitas di pasar keuangan 

dan pasar komoditas domestik. Ketatnya likuiditas global 

dan rencana Bank Sentral AS (The Fed) untuk menaikkan 

tingkat suku bunga acuannya berdampak negatif pada 

sektor keuangan Indonesia dan berpotensi mendorong 

arus modal keluar (capital outflow) sehingga menekan 

nilai tukar rupiah. Selain itu, peningkatan impor, termasuk 

impor bahan baku dan barang modal guna mendukung 

aktivitas ekonomi, juga berpotensi menekan nilai tukar 

rupiah. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Cina juga 

berpotensi menurunkan gairah pelaku pasar dan 

membuat harga komoditas dunia menurun sehingga turut 

menekan ekspor Indonesia.   

Di samping itu, permasalahan internal yang lebih bersifat 

mendasar dan struktural seperti ketersediaan 
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infrastruktur yang masih terbatas menyebabkan distribusi 

barang, terutama bahan pangan pokok dan bahan 

strategis lainnya, menjadi tersendat. Struktur pasar dalam 

negeri yang kurang kompetitif di mana beberapa 

komoditas cenderung bersifat monopoli atau oligopoli 

telah menciptakan inefisiensi sehingga harga-harga 

barang dan jasa sulit ditekan. Di sisi lain, kondisi iklim 

usaha masih mencerminkan ekonomi biaya tinggi. 

Permasalahan pokok lainnya, seperti ketergantungan 

energi pada minyak, masalah ketersediaan pangan, dan 

asimetri informasi harga juga sangat berpengaruh bagi 

besaran inflasi dan nilai tukar. 

Dalam upaya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, selain 

melalui instrumen kebijakan moneter berupa suku bunga, 

maka BI pada 31 Maret 2015 merilis aturan tentang 

kewajiban masyarakat untuk menggunakan mata uang 

rupiah dalam bertransaksi. Aturan tersebut tertuang 

dalam Peraturan BI (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang 

Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia .  

Dalam upaya untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah 

dan terkendali, Pemerintah memberikan dukungan penuh 

bagi pembangunan infrastruktur pangan dan menjaga 

kelancaran distribusi barang. Di samping itu, peran Bulog 

ditingkatkan untuk menjaga kestabilan pasokan beras 

yang merupakan komoditas dengan bobot inflasi 

tertinggi, serta peningkatan peran TPI dan TPID sebagai 

wadah koordinasi kebijakan guna stabilisasi harga. 
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 Sektor Keuangan 

 Kebijakan 

Arah kebijakan utama sektor keuangan pada tahun 2014-

2015, dapat dikelompokkan dalam tiga koridor. Pertama, 

pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yang 

diimplementasikan dengan memperkuat ketentuan 

makroprudensial.  

Kedua, penguatan ketahanan dan daya saing sektor 

keuangan/perbankan ditempuh melalui: (1) Pelaksanaan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), (2) 

Implementasi arsitektur perbankan Indonesia (API) dan 

penataan struktur kepemilikan bank, dan (3) Pengaturan 

penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan 

kantor bank berdasarkan modal (inti). Penguatan struktur 

perbankan diupayakan melalui program penguatan Bank 

Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Provinsi (BPD Regional 

Champion–BRC). Perbankan juga didorong berkontribusi 

dalam pembangunan ekonomi, di wilayah yang selama ini 

kurang terlayani. Di bidang lembaga keuangan nonbank, 

penguatan kualitas manajemen, termasuk manajemen 

risiko dan operasional, lembaga jasa keuangan diarahkan 

untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan 

bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar 

modal/lembaga jasa keuangan nonbank.  

Ketiga, kebijakan penguatan fungsi intermediasi. 

Diupayakan peningkatan akses layanan pemberian 

kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum. Perluasan 

akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui 

kantor bank atau dilakukan melalui cara nonkonvesional, 



4-86 | BAB 4 BIDANG EKONOMI 

 

melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan kerja sama 

keagenan (branchless banking). Secara lebih rinci, 

intermediasi perbankan didorong melalui berbagai 

langkah seperti: (1) Perluasan akses keuangan (financial 

inclusion) kepada masyarakat khususnya layanan 

perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan, 

termasuk peningkatan kualitas program Tabunganku, 

edukasi keuangan, pelaksanaan survei pemahaman 

terhadap pelayanan perbankan; dan (2) Fasilitasi 

intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai 

sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi 

pemerintah seperti unit-unit pengelola kredit pada 

kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat. 

Kebijakan keuangan mikro inklusif dilakukan untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa keuangan 

mikro. Kebijakan ini mengakomodasi sisi permintaan dan 

penawaran Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dari sisi 

permintaan, kebijakan keuangan ini mendorong agar 

masyarakat mempunyai akses menggunakan layanan 

keuangan formal maupun nonformal. Di sisi penawaran, 

diupayakan pendampingan bagi LKM agar dapat menjadi 

mandiri dan bertransformasi menjadi lembaga keuangan 

yang profesional, sehingga mampu untuk mewujudkan 

penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood). 

Pembiayaan investasi selain melalui pengembangan 

lembaga yang sudah ada seperti perbankan, diupayakan 

juga melalui pasar modal dengan penerbitan saham dan 

obligasi terutama obligasi korporasi (corporate bonds).  

Peningkatan pendanaan melalui industri keuangan 

nonbank juga diupayakan melalui peningkatan literasi 
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keuangan masyarakat. Pada industri jasa pasar modal, 

upaya peningkatan pemahaman/literasi masyarakat dan 

penggunaan jasa pasar modal dilakukan melalui: (1) 

Kegiatan literasi dan edukasi pasar modal kepada 

masyarakat luas, dan (2) Penyediaan dan pemasaran 

produk dan jasa pasar modal yang lebih terjangkau untuk 

seluruh golongan pengguna pasar modal, agar pengguna 

produk dan jasa pasar modal dapat bertambah secara 

signifikan.  

Kebijakan pengembangan lembaga keuangan nonbank 

termasuk LKM juga diupayakan melalui pengembangan 

sistem keuangan mikro syariah. 

 Capaian Penting 

Untuk menghindari terjadinya krisis keuangan, 

Pemerintah dan Otoritas Moneter dan Keuangan 

mendorong agar pelaku ekonomi melakukan lindung nilai 

terhadap  transaksi valasnya, termasuk oleh Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Untuk itu, pada tahun 2014 telah 

dilakukan penyempurnaaan ketentuan transaksi swap 

lindung nilai kepada BI dan  bank umum. Bank Indonesia 

bersama dengan penegak hukum, auditor, dan lembaga 

terkait lainnya telah menyepakati Pedoman Penyusunan 

SOP Kegiatan Lindung Nilai sebagai pedoman teknis 

transaksi lindung nilai BUMN.  

Selain itu, Pemerintah, BI dan Otoritas Keuangan lainnya 

juga terus menjalin koordinasi untuk memperkuat 

Protokol Manajemen Krisis (PMK) melalui Forum 

Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).  
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Koordinasi Otoritas Moneter dan Keuangan dengan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya 

percepatan pembangunan ekonomi regional. Koordinasi 

dilakukan, antara lain, terkait peningkatan daya saing 

ekspor manufaktur, percepatan pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan pembangunan 

berwawasan maritim, termasuk penguatan lingkungan 

pendukung (enabling environment) di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI).   

Peran otoritas Moneter dan Keuangan terhadap 

makroprudensial sistem keuangan diperkuat pada tahun 

2014. Di triwulan III 2014, diterbitkan ketentuan yang 

mengatur tentang pelaksanaan tugas pengaturan dan  

pengawasan makroprudensial BI. Ketentuan tersebut 

memperjelas instrumen yang digunakan dalam 

penerapan kebijakan makroprudensial, mekanisme 

kegiatan surveilans untuk pengawasan, dan mekanisme 

pemeriksaan terhadap lembaga keuangan terkait  

penilaian risiko sistemik sektor perbankan/keuangan.  

Sejalan dengan pengaturan di bidang makroprudensial 

guna memperkuat stabilitas sistem keuangan, BI juga 

meningkatkan akses keuangan serta memperkuat sektor 

riil dan UMKM. Pada tahun 2014, berbagai program 

keuangan inklusif telah dilakukan, antara lain, pedoman 

pelaksanaan Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) 

Individu dan uji coba penyaluran bantuan pemerintah 

melalui LKD di empat provinsi. Selain itu, dengan sinergi 

antara Pemerintah dan pelaku usaha, diupayakan 

pengembangan klaster komoditas.  
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Di bidang kelembagaan dan daya saing sektor keuangan 

khususnya pengawasan dan pengembangan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), pada pertengahan November 2014, telah 

diluncurkan beberapa Peraturan OJK (POJK) di bidang 

perbankan, seiring dengan perkembangan sektor 

keuangan yang semakin cepat.  

Peraturan OJK di bidang perbankan tersebut meliputi: (1) 

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi 

Keuangan, (2) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 

bagi Konglomerasi Keuangan, (3) Layanan Keuangan 

Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku 

Pandai), (4) BPR, (5) KPMM Perbankan Syariah, dan (6) 

Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Kebijakan tersebut ditujukan dalam rangka penataan 

kembali struktur pengawasan sektor jasa keuangan. 

Secara lebih rinci, POJK tersebut diuraikan sebagai 

berikut. 

Pertama, POJK tentang Penerapan Tata Kelola 

Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan mengatur 

kewajiban bagi konglomerasi keuangan untuk 

menerapkan tata kelola secara terintegrasi yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh entitas utama. Untuk itu, 

entitas utama harus memiliki standar kelengkapan tata 

kelola konglomerasi keuangan, termasuk pengaturan 

tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi 

serta pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. 

Entitas utama juga wajib menyampaikan laporan hasil 

penilaian (self-assessment) mengenai pelaksanaan tata 

kelola konglomerasi keuangan. 
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Kedua, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko 

Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Aturan ini 

menetapkan kewajiban bagi konglomerasi keuangan 

untuk menyampaikan laporan mengenai anggota 

konglomerasi keuangan dan lembaga jasa keuangan yang 

ditetapkan menjadi entitas utama paling lambat pada 

tanggal 31 Maret 2015. Entitas utama juga diwajibkan 

untuk mengintegrasikan penerapan standar manajemen 

risiko dalam konglomerasi keuangan tersebut. Selain itu, 

diatur mengenai penyampaian laporan semesteran profil 

risiko terintegrasi. 

Ketiga, POJK tentang Laku Pandai. Aturan ini menetapkan 

persyaratan, perizinan, dan beberapa hal lainnya bagi 

bank yang akan menyediakan layanan keuangan tanpa 

kantor. Jenis layanan keuangan tanpa kantor yang 

disediakan adalah tabungan dengan karakteristik basic 

saving account (BSA) dan penyaluran kredit/pembiayaan 

kepada nasabah mikro dengan jangka waktu paling lama 

setahun dan maksimum plafon kredit/pembiayaan Rp.20 

juta. 

Aturan ini juga memungkinkan masyarakat mendapatkan 

layanan keuangan yang lebih beragam melalui kerja sama 

antara agen tertentu dengan lembaga jasa keuangan 

selain dengan bank penyelenggara Laku Pandai, antara 

lain, dengan perusahaan asuransi atau perusahaan 

penerbit uang elektronik (e-money). 

Keempat, POJK tentang BPR. Aturan ini menetapkan 

beberapa aspek terkait pendirian dan operasional BPR, 

seperti  penetapan jumlah modal disetor pendirian BPR 

yang akan dibagi dalam empat zona wilayah operasi BPR, 
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mekanisme perizinan BPR yang mencakup percepatan 

jangka waktu persetujuan atau penolakan persetujuan 

prinsip dan izin usaha yang sebelumnya adalah 60 hari 

kerja menjadi 40 hari kerja. Proses perizinan seluruhnya 

akan dilakukan secara terpusat. 

Selain itu, penataan porsi kepemilikan pemegang saham 

pengendali BPR, yakni setiap BPR wajib memiliki paling 

kurang satu pemegang saham dengan persentase 

kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25 persen. 

Dengan demikian akan mendorong komitmen pemegang 

saham pengendali dalam mengembangkan usaha BPR. 

Selanjutnya, persyaratan kompetensi yang harus dimiliki 

oleh pengurus BPR, larangan perangkapan jabatan bagi 

pengurus, dan pembatasan hubungan keluarga diantara 

pengurus; kemudahan pembukaan jaringan kantor oleh 

BPR sesuai dengan tingkat kesehatannya; dan mekanisme 

pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham 

BPR (self-liquidation).  

Kelima, POJK tentang KPMM Perbankan Syariah. Aturan 

ini menetapkan persyaratan, antara lain, mengenai 

penyediaan modal minimum bank sesuai dengan profil 

risikonya, dengan besaran antara 8-14 persen, 

penyediaan modal minimum bank yang terdiri atas modal 

inti dan tambahan modal sebagai penyangga. Ketentuan 

tambahan modal penyangga berlaku mulai 1 Januari 

2016. 

Keenam, POJK tentang Kualitas Aset Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah. Aturan ini menetapkan tata cara 

penilaian kualitas aset produktif maupun nonproduktif 

serta kewajiban pembentukan Cadangan Kerugian 
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Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi yang 

berlaku. Selain itu, juga diatur kelonggaran penilaian 

kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah) guna mendorong pembiayaan syariah. 

Gambar 4.12 
Indeks Harga Saham Gabungan  

Tahun 2011-2015 

 
     Sumber: BEI/OJK 

Di bidang intermediasi sektor keuangan, perkembangan 

yang baik juga terjadi di pasar modal, perbankan dan 

industri keuangan nonbank lainnya. Setelah terjadi krisis 

keuangan dan penurunan harga komoditas internasional 

pada tahun 2008–2009, pertumbuhan ekonomi kembali 

meningkat normal seiring dengan perkembangan indeks 

harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Pada akhir tahun 2011, IHSG meningkat menjadi 

3.822,0 dari 3.703,5 pada akhir tahun 2010. Pada tahun 

2012, kegiatan transaksi di pasar modal bergerak lebih 

kondusif, IHSG meningkat secara cukup berarti menjadi 
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4.316,7 pada akhir tahun 2012. Kegiatan transaksi di pasar 

modal (BEI) pada tahun 2013, relatif konstan, IHSG sedikit 

menurun menjadi 4.274,2 seiring dengan menurunnya 

pertumbuhan ekonomi. Namun, pada tahun 2014 dimana 

terjadi pemilihan umum partai politik dan pemilihan 

Presiden, kegiatan transaksi di pasar modal meningkat, 

IHSG melonjak menjadi 5.227,0 pada akhir tahun 2014, 

dan sedikit menurun menjadi 4.910,7 pada akhir Juni 2015 

(Gambar 4.12). 

Perkembangan industri perbankan di dalam negeri masih 

menunjukkan perkembangan yang cukup mantap, namun 

ditandai oleh penurunan pertumbuhan kredit yang cukup 

signifikan pada tahun 2014-2015. Menurunnya 

pemasukan dana luar negeri terkait penurunan ekspor, 

masih cukup tingginya tingkat bunga kredit perbankan 

dan mulai meningkatkan tingkat kredit bermasalah yang 

menghambat pertumbuhan kredit perbankan. 

Peningkatan aset perbankan pada tahun 2011–2015, 

masih di atas peningkatan simpanan dana pihak ketiga 

(DPK) perbankan. Pertumbuhan simpanan masyarakat 

(DPK) di perbankan tersebut, masih di atas pertumbuhan 

kredit perbankan yang relatif menurun pada tahun 2014-

2015.  

Untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi, BI 

melonggarkan kebijakan makroprudensial pada tahun 

2015 melalui revisi ketentuan Giro Wajib Minimum-Loan 

Deposit Ratio (GWM-LDR), ketentuan Loan To Value (LTV) 

untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), serta ketentuan 

pembayaran uang muka (down payment) untuk Kredit 

Kendaraan Bermotor (KKB). Kebijakan perbankan ini 
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diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan kredit 

(Gambar 4.13). 

Pemerintah dan BI juga terus memperkuat koordinasinya 

tidak saja dalam mengendalikan inflasi dan defisit 

transaksi berjalan, tetapi juga mempercepat stimulus 

fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk 

itu, realisasi proyek-proyek infrastruktur dipercepat dan 

berbagai kebijakan struktural dilanjutkan  untuk 

menumbuhkan optimisme pelaku ekonomi terhadap 

perbaikan prospek ekonomi Indonesia. 

Gambar 4.13 
Mobilisasi Dana Perbankan 

Tahun 2011-2015 (Rp Triliun) 

 
Sumber: OJK/BI 

Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dalam 

tahun 2011–2014 juga menunjukkan perkembangan yang 

berarti. Industri Keuangan Non-Bank seperti Industri 

Asuransi, Industri Dana Pensiun, dan Industri Perusahaan 
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Pembiayaan merupakan industri utama dalam jajaran 

IKNB tersebut (Gambar 4.14). 

Gambar 4.14 
 Industri Keuangan Non-Bank 
Tahun 2011–2014 (Rp Triliun) 

 
Sumber: OJK 

Selain perkembangan di bidang makro, kemajuan juga 

terjadi di bidang mikro. Peningkatan akses keuangan bagi 

masyarakat, dilaksanakan kebijakan keuangan inklusif. 

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, 

pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan 

di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Otoritas Moneter 

dan Otoritas Jasa Keuangan bersinergi dengan 

kementerian, perbankan, lembaga domestik dan 

international.  

Sejumlah kegiatan untuk meningkatkan akses keuangan 

bagi masyarakat dilakukan pada tahun 2014-2015. 
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Pertama, TabunganKu dan BSA lainnya. Program ini 

bertujuan mendorong ketersediaan dan pemanfaatan 

produk tabungan yang cocok untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah. Berdasarkan data pada Desember 

2014, rekening TabunganKu dan BSA lainnya tercatat 

sejumlah 12,41 juta atau meningkat 16,9 persen (YoY) 

dibandingkan dengan Desember 2013 (10,62 juta 

rekening). Dalam rangka implementasi Program Laku 

Pandai oleh OJK, BI, bekerja sama pula untuk 

mengintegrasikan produk TabunganKu dalam kegiatan 

tersebut. 

Kedua, pelaksanaan edukasi keuangan kepada 

masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kemampuan 

pengelolaan keuangan, masyarakat diharapkan memiliki 

kebiasaan menabung. Masyarakat yang menjadi target 

edukasi keuangan dikelompokkan menjadi dua kategori, 

yaitu masyarakat unbanked (masyarakat yang sama sekali 

belum memiliki akses kepada lembaga keuangan) dan 

masyarakat underbanked (masyarakat yang sudah 

menjadi nasabah bank, namun menggunakan layanan 

secara terbatas). Edukasi keuangan diprioritaskan kepada 

segmen tertentu seperti TKI, pelajar (SD, SMP, SMA 

setingkat, dan mahasiswa), petani, nelayan, pedagang, 

perempuan pekerja rumahan (homeworkers), dan 

masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan. 

Dua kategori edukasi keuangan tersebut merupakan 

lanjutan dari kegiatan edukasi keuangan sebelumnya, 

yaitu: (1) Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI), World Bank, International Labour Organization 
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(ILO) dan Tifa Foundation dalam melaksanakan pilot 

project modul edukasi keuangan melalui kegiatan bagi 

Training of Beneficiary (ToB) bagi TKI dan Training of 

Trainers (ToT) bagi pelatih TKI di Balai Latihan Kerja Luar 

Negeri (BLK LN), serta melakukan telaah dan 

penyempurnaan modul edukasi keuangan bagi petani; (2) 

Pelaksanaan edukasi keuangan kepada petani, 

Perempuan Pekerja Rumahan (PPR), dan Nelayan; dan (3) 

Pelaksanaan edukasi keuangan melalui kegiatan ToT 

kepada: (a) Pengurus Lembaga Keuangan Desa (LKD) 

mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan di 

Gorontalo, (b) ToT kepada Perempuan Pekerja Rumahan 

(PPR) di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan 

Sumatera Utara, (c) Penyuluh perikanan mengenai 

pengelolaan keuangan Edukasi Keuangan di Palembang; 

(d) Calon TKI di Jakarta Timur, (e) Pelatih di BLK LN di 

Malang dan Tangerang, dan (f) TKI yang sedang mengikuti 

Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) di Bekasi, 

Tangerang, dan Mataram. 

Ketiga, Kampanye Gerakan Indonesia Menabung (GIM). 

Kampanye GIM merupakan upaya bersama yang 

dilakukan oleh BI, perbankan dan stakeholder di beberapa 

lokasi terkait untuk melakukan edukasi keuangan kepada 

masyarakat. Kegiatan ini juga disinergikan dengan 

program pengembangan UMKM melalui penyediaan 

Bazar UMKM yang menjadi binaan. Kegiatan GIM juga 

disinergikan dengan kegiatan edukasi keuangan. 

Keempat, pengembangan Layanan Keuangan Digital 

(LKD). Layanan Keuangan Digital adalah kegiatan layanan 

jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan 

melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yang 
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menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis 

mobile atau web dalam rangka keuangan inklusif. Sebagai 

dasar pelaksanaan LKD, telah diterbitkan aturan (Surat 

Edaran) tentang Penyelenggaraan LKD Keuangan Inklusif 

Melalui Agen LKD Individu. 

Kelima, fasilitasi penyaluran bantuan pemerintah kepada 

masyarakat melalui LKD. Program ini bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran 

bantuan Pemerintah menggunakan uang elektronik 

melalui agen individu dan sekaligus mendukung Gerakan 

Nasional Non-Tunai (GNNT). Adapun bantuan pemerintah 

yang disalurkan terdiri dari dua program yaitu: (1) 

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 

dan (2) Bantuan tunai Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera (PSKS). Pelaksanaan penyaluran bantuan PKH 

dilakukan menggunakan uang elektronik melalui agen LKD 

Individu. Penyaluran bantuan PSKS dilakukan 

menggunakan uang elektronik melalui agen LKD Individu 

dengan target sebanyak 1 juta keluarga dalam bentuk 

simpanan giro pos sebanyak 14,5 juta keluarga. Wilayah 

uji coba penyaluran bantuan PKH menggunakan uang 

elektronik melalui agen individu dilakukan di empat 

provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTT. 

Sementara itu, penyaluran PSKS dilakukan di 19 

kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil 

monitoring penyaluran bantuan tersebut, masyarakat 

penerima PKH berpendapat penggunaan agen LKD lebih 

aman, nyaman, dan dekat dengan lokasi pemukiman 

penerima. 

Keenam, Indonesia sepakat mendukung integrasi 

perbankan ASEAN yang menjadi langkah penting guna 
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memfasilitasi kemajuan integrasi ekonomi dan keuangan 

ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh BI 

memberikan persetujuan terhadap ASEAN Banking 

Integration Framework (ABIF) Guidelines yang akan 

menjadi panduan kerangka operasional bagi negara-

negara ASEAN dalam mengimplementasikan prinsip-

prinsip dan proses integrasi perbankan di bawah kerangka 

MEA. Dengan implementasi ABIF diharapkan perbankan 

dan pelaku bisnis dapat mengembangkan bisnisnya 

dengan lebih luas, efisien dan stabil di kawasan ASEAN. 

Tujuan utama ABIF adalah menyediakan akses pasar 

(market access) dan keleluasaan beroperasi (operational 

flexibility) di negara anggota ASEAN bagi Qualified ASEAN 

Banks (QAB) yakni bank-bank ASEAN yang memenuhi 

persyaratan tertentu yang telah disepakati bersama oleh 

ASEAN. 

Ketujuh, pengembangan dan pelaksanaan Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sebagai landasan SNKI 

yang pelaksanaannya melibatkan berbagai otoritas, 

diperlukan mekanisme koordinasi dan dasar hukum yang 

kuat. Untuk itu, pada tahun 2014/2015 dilaksanakan 

kegiatan sebagai berikut: (1) Mendorong pembentukan 

Forum Koordinasi Keuangan Inklusif dan forum sharing 

informasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait; (2) 

Menyusun Indikator Keuangan Inklusif di Indonesia; (3) 

Menyusun usulan Rancangan Peraturan Presiden 

mengenai Keuangan Inklusif; (4) Menyusun usulan 

pembentukan taskforce keuangan inklusif di intern BI dan 

lintas kementerian; dan (5) Menyusun konsep MoU lintas 

kementerian dan otoritas terkait  sebagai dasar 
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pelaksanaan koordinasi pengembangan keuangan 

inklusif. 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Stabilitas sistem keuangan pada tahun 2014 hingga 

pertengahan 2015 tetap solid ditopang oleh ketahanan 

sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar 

keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat 

dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang cukup 

terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Sementara itu, 

pertumbuhan kredit perbankan masih rendah yaitu 10,4 

persen (YoY) Juni 2015, menurun dari akhir tahun 2014 

sebesar 11,6 persen (YoY). Pertumbuhan kredit diyakini 

akan meningkat dan diperkirakan dapat mendekati 

kisaran 15-17 persen didukung oleh cukup memadainya 

kondisi likuiditas perbankan, meningkatnya aktivitas 

ekonomi sejalan dengan ekspansi keuangan pemerintah, 

serta pelonggaran kebijakan makroprudensial. ketentuan 

cadangan wajib minimum perbankan (GWM-LDR) segera 

direvisi dan berkoordinasi dengan OJK melakukan revisi 

ketentuan LTV untuk KPR, serta ketentuan pembayaran 

uang muka (down payment) untuk KKB.  

Permasalahan penting lainnya, ketidakseimbangan 

likuditas internasional, serta fragmentasi likuiditas di 

sistem keuangan regional dan domestik  memberikan 

pengaruh berarti pada harga dan insentif pada sistem 

keuangan di dalam negeri. Rencana bank sentral Amerika 

Serikat (The Fed) menaikkan suku bunganya 

mempengaruhi arus ke luar dana luar negeri yang 

diinvestasikan.  
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Tantangan besar dari sistem keuangan kita adalah pasar 

keuangan yang belum  mendalam (financial deepening) 

dan likuid. Di pasar valuta asing ditandai dengan volume 

transaksi yang masih rendah dan transaksi lindung nilai 

yang belum begitu aktif/besar. Tingkat pemahaman 

terhadap produk dan layanan keuangan serta sistem 

perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada 

terbatasnya perkembangan pasar keuangan domestik. 

Upaya untuk menarik pemasukan dana dan investasi luar 

negeri ke dalam, dilakukan oleh Pemerintah, BUMN 

maupun swasta.   

Di samping itu, hal yang perlu diwaspadai adalah adanya 

potensi/risiko aliran modal keluar (capital outflow) dan 

penarikan dana besar-besaran dana pada perbankan 

(bank rush) yang akan berpengaruh terhadap stabilitas 

sektor keuangan, terutama jika terjadi gejolak pada 

perekonomian/keuangan dunia mengingat kepemilikan 

asing di pasar modal domestik masih cukup besar. Upaya 

besar yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga 

tingkat kesehatan dan ketahanan perbankan, serta 

mengarahkan dana masuk ke instrumen jangka panjang 

yang produktif. 

Selain itu, permasalahan utama lain yang dihadapi adalah 

daya saing perbankan khususnya fungsi intermediasi 

perbankan yang masih terkendala oleh tingginya Net 

Interest Margin (NIM). Sektor perbankan Indonesia masih 

belum beroperasi secara efisien jika dibandingkan dengan 

bank-bank di Asia Tenggara. Untuk meningkatkan daya 

saing dan permodalan bank, keuntungan perbankan yang 

besar (khususnya bank BUMN), telah mulai digunakan 
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secara optimal sebagai tambahan modal yang dapat 

meningkatkan penyaluran kredit secara berarti.  

Khusus mengenai sektor pertanian dan perikanan, 

pertumbuhan PDB sektor ini yang relatif kecil, antara lain, 

juga disebabkan oleh pembiayaan atau pinjaman 

perbankan yang relatif kecil. Untuk meningkatkan 

pembiayaan perbankan secara berarti diperlukan Bank 

Pertanian yang handal serta skema kredit-kredit 

pertanian yang tepat sasaran, waktu dan efektif. Dalam 

kaitannya dengan upaya pembentukan Lembaga 

Pembiayaan Pembangunan yang mencakupi sektor 

pertanian, industri, koperasi dan UMKM, masih dilakukan 

pengkajian dan penyiapan landasan hukum bagi lembaga 

ini dalam tahun 2015, dan diharapkan dapat disampaikan 

kepada parlemen pada tahun berikutnya.  

Selain itu, pembiayaan infrastruktur perbankan yang 

relatif panjang juga dibatasi oleh sumber dana berjangka 

pendek. Risiko pinjaman infrastruktur yang lebih besar 

dibanding pinjaman sektor perdagangan dan jasa lainnya, 

memerlukan penyempurnaan aturan manajemen dan 

penjaminan risiko untuk sektor perbankan. Dalam 

kaitannya dengan penyempurnaan skema perkreditan 

pertanian, maritim, dan industri; BI, OJK, dan Pemerintah 

telah berkoordinasi dengan Kadin, Apindo, dan asosiasi 

pengusaha lainnya, untuk mendorong pemberian kredit 

kepada sektor tersebut, sekaligus menyempurnakan 

skema perkreditan perbankan terkait sektor prioritas. 

Pada sektor pembiayaan mikro, masih terdapat beberapa 

persoalan seperti: (1)  Program-program kredit maupun 

inisiatif-inisiatif kebijakan sistem keuangan inklusif yang 
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dilakukan berbagai kementerian dan pemerintah daerah 

saling tumpang tindih dan kontradiktif, (2) Belum ada 

sistem informasi debitur, (3) Belum optimalnya 

diversifikasi skema pembiayaan, dan (4) belum 

memadainya peran fasilitator UMKM. 

Di bidang keuangan syariah, meskipun perkembangan 

keuangan syariah sejauh ini terus menunjukkan 

pertumbuhan yang cukup baik, namun masih terdapat 

banyak isu dan permasalahan yang menghambat 

tercapainya potensi yang Indonesia miliki sebagai berikut: 

(1) Volume aset lembaga keuangan syariah di Indonesia 

masih relatif kecil dibandingkan aset lembaga keuangan 

konvensial dan aset lembaga keuangan syariah di 

beberapa negara; (2) Koordinasi dan dukungan dari 

Pemerintah (termasuk parlemen) yang belum optimal 

dalam mempromosikan keuangan syariah kepada publik; 

(3) Kuantitas, kualitas, dan kompetensi SDM di bidang 

keuangan syariah relatif tertinggal dibandingkan dengan 

sektor konvensional; dan (4) Produk lembaga-lembaga 

keuangan syariah sangat terbatas dan belum memenuhi 

kebutuhan atau permintaan konsumen dan pelaku usaha. 

Mengingat keterbatasan perkembangan keuangan 

syariah, peluncuran Arsitektur Keuangan Syariah perlu 

segera dilakukan dan Komite Nasional Keuangan Syariah 

(KNKS) perlu dibentuk untuk mengawal pelaksanaan 

Rencana Induk Keuangan Syariah. 

Di sektor jasa keuangan nonbank,  peran Lembaga 

Keuangan Non-Bank (LKNB) seperti asuransi, dana 

pensiun, dan pasar modal masih relatif terbatas dalam 

perekonomian, sehingga belum dapat secara optimal 
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menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk 

menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional. 

Pengembangan LKNB ini memerlukan koordinasi 

Pemerintah, BUMN dan swasta/masyarakat. 

Selain itu, dengan makin berkembangnya sektor 

keuangan baik perbankan, nonbank dan keuangan mikro 

serta integrasi produk perbankan dan nonperbankan, 

modus dan ancaman terjadinya tindak pidana pencucian 

uang juga terus meningkat. Hal tersebut bisa menjadi 

gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Hal 

tersebut bisa menjadi gangguan terhadap stabilitas sistem 

keuangan karena penyedia jasa keuangan dapat menjadi 

sarana maupun sasaran tindak pidana bermotif ekonomi.  

Oleh karena itu diperlukan peningkatan efektifitas 

tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh 

penyedia jasa keuangan maupun tindakan-tindakan 

pemberantasan oleh lembaga penegak hukum terkait isu-

isu pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana bermotif 

ekonomi,  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) menerbitkan Hasil Analisis dan Hasil 

Pemeriksaan yang perlu dioptimalkan oleh penegak 

hukum untuk menemukan pelaku intelektual maupun 

untuk meningkatkan pendapatan negara. 

 Jaminan Sosial 

 Kebijakan 

Sebagai implementasi UU No. 40/2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pemerintah telah 
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mengembangkan lima skema jaminan sosial, yaitu 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah 

dilaksanakan sejak 1 Januari 2014 lalu, dan Jaminan 

Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, 

serta Jaminan Kematian yang mulai dilaksanakan tanggal 

1 Juli 2015. Selain memastikan seluruh penduduk 

terlindungi secara optimal, Pemerintah juga harus 

menjaga agar seluruh skema jaminan tersebut berjalan 

dengan sehat dan berkesinambungan.  

Beberapa arah kebijakan pengembangan jaminan sosial 

yang dilaksanakan mencakup: (1) Perluasan cakupan JKN 

dan jaminan ketenagakerjaan, termasuk bagi penduduk 

rentan dan pekerja informal, khususnya di sektor usaha 

kecil dan mikro; (2) Peningkatan cakupan sosialisasi, 

advokasi, dan edukasi program JKN dan jaminan 

ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, perusahaan, 

pekerja, dan penduduk bukan pekerja; (3) Pengembangan 

inovasi metode pendaftaran dan pengumpulan iuran yang 

lebih efektif, khususnya bagi pekerja bukan penerima 

upah dan bukan pekerja; (4) Penguatan sistem dan 

prosedur kepesertaan dan iuran; (5) Pemantapan 

pengelolaan data pekerja terutama pekerja formal dan 

perintisan sistem pemetaan data pekerja informal; (6) 

Penegakan kepatuhan bagi usaha sektor formal besar, 

sedang, dan kecil yang belum mendaftarkan pekerjanya 

dalam program JKN dan jaminan ketenagakerjaan; (7) 

Integrasi program Jamkesda secara bertahap ke dalam 

JKN; (8) Sinkronisasi kepesertaan dan penyesuaian 

manfaat SJSN dengan Program Indonesia Sehat dan 

Program Keluarga Produktif dan Sejahtera; serta (9) 
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Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu 

SJSN. 

 Capaian Penting 

Sampai dengan bulan Juni 2015, peserta JKN telah 

mencapai 147,6 juta penduduk. Dari keseluruhan peserta 

ini sebanyak 97,0 juta adalah penerima bantuan iuran 

(PBI) JKN. Sejumlah 86,4 juta adalah peserta PBI yang 

iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, dan sekitar 

10,6 juta merupakan peserta PBI hasil integrasi Jamkesda 

yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. 

Sebanyak 50,6 juta orang adalah peserta bukan PBI, yang 

terdiri dari pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan 

penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.    

Kepesertaan jaminan ketenagakerjaan juga mengalami 

peningkatan. Pada akhir triwulan I tahun 2015, peserta 

aktif jaminan ketenagakerjaan telah mencapai 16,3 juta 

pekerja yang bekerja di lebih dari 234 ribu perusahaan. 

Angka ini meningkat 22,6 persen jika dibandingkan 

dengan kepesertaan pada akhir triwulan I tahun 2014 

yang lalu. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 711,7 ribu 

peserta (4,4 persen) adalah tergolong pekerja bukan 

penerima upah (PBPU) atau pekerja sektor informal.  

Sesuai amanat UU SJSN dan UU Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS), mulai 1 Juli 2015 PNS akan 

mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Pekerja swasta 

sebagai tambahan dari skema yang telah ada, akan 

memulai program jaminan pensiun yang diselenggarakan 

melalui BPJS Ketenagakerjaan. 
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Untuk pengembangan pelaksanaan JKN, beberapa 

penyempurnaan regulasi pendukung program sedang 

dilakukan. Upaya tersebut, antara lain revisi Perpres 

tentang Jaminan Kesehatan, telaah regulasi layanan obat 

bagi peserta JKN, telaah besaran tarif dan iuran, serta 

pembahasan regulasi koordinasi manfaat antara BPJS 

Kesehatan dengan asuransi kesehatan swasta. Beberapa 

studi dan diskusi juga dilaksanakan untuk meningkatkan 

cakupan JKN yang lebih inklusif terhadap penduduk 

berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas dan 

lanjut usia. 

Peraturan terkait jaminan ketenagakerjaan juga telah 

difinalisasi sebagai syarat beroperasinya secara penuh 

BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. Peraturan 

tersebut mencakup diantaranya Peraturan Pemerintah 

(PP) untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, 

Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Untuk 

melengkapi manfaat dan mendukung Program Sejuta 

Rumah, Pemerintah juga menyiapkan regulasi penyediaan 

manfaat kepemilikan rumah bagi pekerja.    

Pada tahun 2015, Pemerintah telah menyusun strategi 

sosialisasi dan komunikasi JKN dan jaminan 

ketenagakerjaan. Untuk jaminan ketenagakerjaan, Tim 

Koordinasi Sosialisasi sedang dalam proses pembentukan. 

Tim lintas K/L ini dibentuk untuk mengkoordinasi konten 

informasi terkait jaminan ketenagakerjaan yang 

disampaikan kepada masyarakat oleh berbagai institusi 

agar sesuai dan konsisten. 

Untuk memastikan kesinambungan program JKN, Tim 

Lintas Kementerian dan Lembaga juga mempersiapkan 
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grand design monitoring dan evaluasi terpadu.  

Monitoring dan evaluasi terpadu ini mencakup aspek 

kepesertaan, layanan kesehatan, keuangan, serta 

manajemen BPJS Kesehatan, melalui dashboard berbasis 

web dan aplikasi yang dapat menunjang fungsi early 

warning system. Dengan demikian perkembangan 

indikator kunci dapat dipantau setiap waktu, sehingga 

tindakan preventif dapat diambil. Komitmen setiap 

institusi yang terlibat dan berkontribusi dalam 

menyediakan data/informasi, serta memanfaatkan sistem 

ini perlu ditegakkan agar monitoring dan evaluasi terpadu 

ini dapat beroperasi secara optimal.    

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan utama pelaksanaan SJSN adalah masih 

cukup besarnya jumlah penduduk yang belum terjangkau 

dan dicakup, baik oleh JKN maupun program jaminan 

ketenagakerjaan. Saat ini, banyak dari peserta JKN 

Mandiri adalah penduduk yang telah sakit. Kelompok 

peserta ini mengalami masalah kesinambungan 

pembayaran iuran. Untuk itu strategi sosialisasi dan 

pendidikan bagi seluruh masyarakat terkait jaminan sosial 

harus semakin diperkuat dan diperluas. Hingga tahun 

2019, Pemerintah akan mengembangkan inovasi proses 

pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim manfaat yang 

lebih mudah, serta skema subsidi yang lebih menarik 

untuk menjangkau lebih banyak peserta.  

Di sisi lain, Pemerintah juga memperbesar cakupan 

subsidi untuk menjangkau lebih banyak penduduk rentan 

dan sektor informal. Pada akhir tahun 2015 ditargetkan 

peningkatan peserta PBI JKN dari 86,4 juta jiwa menjadi 
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88,2 juta jiwa. Peningkatan ini terdiri atas peserta bayi 

baru lahir dari keluarga PBI, penyandang masalah 

kesejahteraan sosial di dalam dan di luar panti, dan 

penghuni lembaga pemasyarakatan. Pemerintah daerah 

juga terus didorong agar mengintegrasikan program 

Jamkesdanya dengan JKN. Proses integrasi ini diharapkan 

selesai pada awal tahun 2016 mendatang.  

Jumlah pekerja penerima upah (PPU) swasta yang saat ini 

belum menggunakan layanan BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan juga masih cukup besar. Pemerintah 

akan mendorong kepatuhan PPU swasta untuk segera 

bergabung, melalui sosialisasi dan pendekatan langsung 

kepada badan usaha dan asosiasi profesi, berkoordinasi 

dengan pemerintah daerah.  

Terkait pelaksanaan JKN, perbaikan terus dilakukan dalam 

penyediaan layanan kesehatan. Disparitas antarregional 

masih terjadi dalam ketersediaan dan kualitas layanan 

kesehatan, serta perbedaan perlakuan antara peserta JKN 

dan non-JKN. Demikian pula moral hazard layanan 

kesehatan masih terjadi seperti mengambil keuntungan 

dari rujukan yang tidak perlu dan sebagainya. Untuk itu, 

telah disusun Peta Jalan Penyediaan dan Pengembangan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2015-2019 yang sedang 

dalam proses finalisasi.  

Cakupan kepesertaan yang belum universal dan 

pembayaran iuran yang belum terjaga dapat 

menimbulkan risiko keuangan yang cukup besar. 

Terutama untuk JKN yang merupakan jaminan sosial 

jangka pendek, perbaikan perlu terus dilakukan untuk 

menghindari risiko fiskal yang lebih besar. Perluasan 
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kepesertaan menjadi kunci, terutama perluasan cakupan 

pada kelompok peserta yang produktif dan sehat, baik 

dari sektor formal maupun informal. Kualitas dan 

ketersediaan layanan kesehatan juga perlu terus 

diperbaiki di berbagai wilayah agar menarik lebih banyak 

peserta. Telaah iuran dan tarif yang tepat dan 

penyesuaian berkala juga harus dilakukan untuk 

mencegah defisit pada sistem. Sistem pengawasan dan 

verifikasi pada tingkat pelaksanaan, serta monitoring dan 

evaluasi pada tingkat kebijakan harus diperkuat untuk 

meningkatkan kendali dan secepatnya dapat memitigasi 

setiap risiko. 

 Kerja Sama Ekonomi Internasional 

 Kebijakan 

Kebijakan kerja sama ekonomi internasional pada tahun 

2015 difokuskan pada peningkatan kualitas diplomasi 

ekonomi dan pemanfaatan skema kesepakatan kerja 

sama ekonomi untuk sebesar-besarnya bagi 

pembangunan ekonomi Indonesia.  

Berdasarkan fokus tersebut, kebijakan pembangunan 

bidang kerja sama ekonomi internasional akan diarahkan 

pada: (1) Peningkatan hubungan, koordinasi, sinergi, dan 

kemitraan antarlembaga pemerintah, antarswasta, dan 

antara pemerintah dan swasta sehingga diplomasi 

ekonomi dapat berjalan secara efektif dalam mencapai 

kepentingan ekonomi nasional; (2) Peningkatan 

keselarasan antara diplomasi politik dan diplomasi 

ekonomi dengan strategi dan program-program 

pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah; (3) 
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Peningkatan kapasitas para negosiator Indonesia untuk 

memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan 

kerja sama ekonomi internasional; (4) Peningkatan 

kualitas penyebaran informasi hasil kesepakatan kerja 

sama ekonomi untuk selanjutnya dapat diketahui dan 

dimanfaatkan oleh pebisnis dan masyarakat luas; (5) 

Peningkatan fasilitasi pemerintah kepada pihak swasta 

dan masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan hasil 

kesepakatan kerja sama ekonomi, baik di pusat maupun 

di daerah; serta (6) Peningkatan kualitas edukasi dan 

layanan informasi masyarakat mengenai peluang 

pemanfaatan ASEAN Economic Community (AEC) 2015. 

 Capaian Penting 

Terkait keterlibatan Indonesia secara aktif dalam 

perundingan kerja sama ekonomi di berbagai fora 

internasional, terdapat beberapa capaian penting. 

Pertama, kerja sama ekonomi dalam lingkup multilateral. 

Dalam keanggotaan di World Trade Organization (WTO), 

Indonesia terlibat aktif dalam penyusunan Post Bali 

Program 2015 untuk mencapai tindak lanjut Doha 

Development Round.  

Kedua, kerja sama ekonomi dalam lingkup regional. 

Terkait implementasi MEA, perkembangan persiapan 

implementasi MEA yang diukur melalui scorecard 

menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai score 90,5 

persen (464 measure dari total 506 measure). Indonesia 

juga masih terlibat aktif dalam negosiasi Regional 

Comprehensive Economic Partnership (RCEP) guna 

tercapainya kesepakatan pada akhir tahun 2015. Terkait 

kerja sama Asia-Pacific Economic Partnership (APEC), 
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Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan studi dalam 

perwujudan Free Trade Agreement Asia Pasific (FTAAP) 

serta melakukan penurunan tarif atas 48 produk sesuai 

kesepakatan penurunan tarif Enviromental Goods (EGs).  

Ketiga, kerja sama ekonomi dalam lingkup bilateral. 

Perundingan bagi peningkatan kerja sama bilateral 

khususnya dalam kerangka PTA/CEPA/EPA/FTA/CECA 

masih terus berlanjut dengan tujuh negara mitra, yaitu 

Korea Selatan, Chile, Jepang, India, Australia, Uni Eropa, 

dan EFTA. Selain itu, bersama dengan Jepang melakukan 

general review terhadap implementasi kerja sama 

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement 

(IJEPA). 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Secara umum, kepentingan nasional Indonesia harus 

menjadi prioritas utama dalam negosiasi kerja sama 

ekonomi yang dilakukan dalam fora internasional. Selain 

itu, perlu ada tindakan lebih lanjut dalam meminimalisasi 

dampak globalisasi dan meningkatkan peranan Indonesia 

dalam kerja sama global. Dalam menghadapi tantangan 

dan permasalahan tersebut, tindak lanjut yang akan 

dilakukan, antara lain: (1) Peningkatan diversifikasi pasar 

tujuan ekspor, mengingat pangsa ekspor produk 

Indonesia di negara tujuan ekspor nontradisional seperti 

Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah masih relatif 

tertinggal dibanding negara pesaing seperti China, 

Malaysia, dan Thailand; (2) Pengamanan kepentingan 

nasional dalam penyelesaian studi tentang FTAAP dalam 

kerangka APEC; (3) Perundingan RCEP yang akan 
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difokuskan pada 3 outstanding issues (perdagangan 

barang, perdagangan jasa, dan investasi); (4) Perundingan 

kerja sama dengan tujuh negara mitra yakni India, Jepang, 

EU, Korea, Australia, EFTA, dan Chile dalam kerangka kerja 

sama komperehensif (PTA/CEPA/EPA/FTA/CECA); serta 

(5) Pengkajian perundang-undangan yang berlaku dalam 

memenuhi komitmen ASEAN Framework Agreement on 

Services (AFAS 10), guna mencapai tingkat implementasi 

cetak biru MEA sebesar 100 persen pada akhir tahun 

2015. 

 Data dan Informasi Statistik 

 Kebijakan 

Sasaran pembangunan bidang statistik adalah 

peningkatan kualitas dan penyediaan data dan informasi 

statistik yang lebih beragam, rinci, dan akurat, 

dilaksanakan melalui penyediaan dan pelayanan 

informasi statistik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan 

kebijakan yang harus dilakukan, yaitu: (1) Menyediakan 

data dan informasi statistik ekonomi makro, statistik 

sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan 

tepat waktu; (2)  Meningkatkan metodologi sensus dan 

survei; (3) Meningkatkan dan pengembangan analisis 

statistik; (4) Meningkatkan hubungan dengan pengguna 

data; (5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

diseminasi data dan informasi statistik; (6) Meningkatkan 

kualitas pengolahan data dan informasi statistik; dan (7) 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta 

sarana dan prasarana kerja lainnya. 
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 Capaian Penting 

Hasil yang dicapai dalam pembangunan bidang statistik 

sampai dengan Juli tahun 2015 meliputi kegiatan-kegiatan 

rutin, kegiatan periodik, dan kegiatan ad-hoc 

(penugasan). Dalam meningkatkan kualitas data yang 

sesuai dengan kebutuhan pengguna, telah dilaksanakan 

beberapa kegiatan, antara lain: (1) Survei Pengukuran 

Tingkat Kebahagiaan (SPTK), yang dilaksanakan pada 

tahun 2014 dengan tujuan utama mengukur kebahagiaan 

penduduk Indonesia dengan pendekatan kepuasan hidup 

(kesejahteraan subjektif); (2) Survei Perilaku Anti Korupsi 

(SPAK), berkaitan dengan PP No. 55/2012 Tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan 

Jangka Menengah 2012-2014 dan tuntutan presiden 

untuk menyediakan indikator pengukuran sebagai upaya 

pendidikan dan budaya anti korupsi; (3) Indeks Demokrasi 

Indonesia (IDI) 2014, bertujuan mengumpulkan data 

komponen indeks demokrasi dan menghitung IDI; (4) 

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT 2015), 

merupakan kegiatan nasional yang dilakukan berdasarkan 

amanat Inpres RI No. 7/2014 bertujuan untuk melakukan 

perbaikan terhadap BDT rumah tangga yang kondisinya 

dianggap sudah mengalami perubahan karena 

dikumpulkan pada tahun 2011; (5) Pendataan Potensi 

Desa (PODES) 2014, guna menyediakan data tentang 

keberadaan, ketersediaan, dan perkembangan potensi 

yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan 

dan menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan 

klasifikasi/tipologi wilayah; (6) Sensus Pertanian (SP) 
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2013, merupakan kegiatan sensus yang dilaksanakan 

setiap sepuluh tahun pada tahun berakhiran angka tiga 

yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan 

data dasar khusus sektor pertanian; (7) Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS), merupakan kegiatan survei 

periodik tiap lima tahun setelah pelaksanaan Sensus 

Penduduk yang bertujuan untuk dapat memperkirakan 

jumlah, distribusi dan komposisi penduduk, menyediakan 

data karakteristik kependudukan dan penghitungan 

parameter demografi, serta sebagai koreksi terhadap 

hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035; (8) Survei Angkatan 

Kerja Nasional (Sakernas), merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk menyediakan data pokok 

ketenagakerjaan yang berkesinambungan; (9) Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), merupakan kegiatan 

rutin dengan sasaran untuk mendapatkan data 

konsumsi/pengeluaran yang merupakan data dasar untuk 

informasi kemiskinan; (10) Survei Industri Besar/Sedang; 

(11) Survei Petanian Pangan/Ubinan; (12) Kompilasi Data 

Ekspor dan Impor; (13) Survei Bidang Pariwisata; dan (14) 

data lainnya yang hasilnya digunakan untuk menghitung 

PDB dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 

disajikan setiap triwulan. 

 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas, 

permasalahan yang dihadapi adalah kepedulian 

masyarakat terhadap pentingnya data serta informasi 

statistik dan mobiltas manusia, barang dan jasa yang 

sangat cepat. Hal ini merupakan faktor penunjang bagi 

penyediaan data yang berkualitas, yang tercermin dari 
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response rate dan jawaban yang diberikan responden. 

Guna mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal 

yang perlu ditindaklanjuti, antara lain: (1) Meningkatkan 

manajemen survei, dengan memperbaiki response rate, 

dan memperbaiki metoda pengumpulan data dan 

monitoring/pemantauan ke lapangan; (2) Meningkatkan 

metodologi sensus dan survei, dengan memperbaiki 

kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga 

maupun perusahaan/usaha, memperbaiki peta wilayah 

kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) 

untuk keperluan pengumpulan serta penyajian data dan 

informasi statistik, menyempurnakan klasifikasi dan 

standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, 

penyajian, dan analisis statistik, menerapkan desain 

sensus dan survei yang optimal; (3) Meningkatkan dan 

mengembangkan analisis statistik, dengan meningkatkan 

kualitas analisis statistik lintas sektor, meningkatkan 

konsistensi statistik lintas sektor, dan membangun sistem 

manajemen kualitas total; (4) Meningkatkan hubungan 

dengan pengguna data, dengan meningkatkan kepuasan 

pelanggan, kemitraan dengan penyedia data, serta 

komunikasi antara pengguna data dengan penyedia data; 

dan (5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi 

data dan informasi statistik, dengan memperbaiki 

kemudahan akses terhadap data, memperbaiki kualitas 

layanan dan hasil (data dan informasi statistik), serta 

meningkatkan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan 

kompilasi metadata. 

 

 

 







BAB 5  
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

5.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan iptek diarahkan melalui dua 

program pembangunan yaitu Program Penguatan Sistem 

Inovasi Nasional (SINas) yang ditujukan untuk: meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang, meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas sumberdaya iptek yang mencakup 

sarana parasarana litbang serta sumberdaya manusia iptek, 

mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan. 

Sedangkan Program Peningkatan Penelitian, Pengembangan, 

dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) ditujukan untuk: 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas litbang; dan 

meningkatkan pendayagunaan iptek dalam sektor produksi. 

Peningkatan P3 Iptek difokuskan pada bidang: (1) Pangan dan 

pertanian; (2) Energi, energi baru, dan terbarukan; (3) 

Teknologi informasi dan komunikasi; (4) Teknologi 

transportasi; (5) Teknologi pertahanan dan keamanan; (6) 

Teknologi kesehatan dan obat; dan (7) Material maju. 
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5.2 Capaian Penting 

5.2.1 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga 
Penelitian dan Pengembangan 

Pembinaan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) 

ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas 

menuju terbangunnya pusat-pusat unggulan iptek nasional. 

Hingga tahun 2015 telah ditetapkan 9 pusat iptek unggulan 

yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Pusat 

Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember, Lembaga 

Penyakit Tropis (Institute of Tropical Disease) Universitas 

Airlangga; Pusat Studi Biofarmaka–IPB, Pusat Kajian 

Hortikultura Tropika–IPB, Pusat Penelitian Karet, Pusat 

Penelitian Pigmen Material Aktif Universitas Ma Chung, Balai 

Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, dan Balai 

Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Disamping itu 

juga dilakukan akreditasi pranata litbang, yang hingga tahun 

2014 mencapai 40 litbang (Gambar 5.1).  

Gambar 5.1 
Perkembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

Terakreditasi (Kumulatif) Tahun 2003-2014 

 

 

 

 

 

 

 
      

  Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi, 2015 
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5.2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya 
Iptek 

Indonesia kaya akan sumber daya hayati. Untuk itu telah 

dibangun Gedung Zoologi (Museum Zoologicum Bogoriense), 

Gedung Botani (Herbarium Bogoriense) dan Mikrobiologi 

dengan total luas gedung tidak kurang dari 24.000 m2 di atas 

tanah seluas 58.000 m2 yang menyimpan koleksi lebih dari 2 

juta spesimen flora Indonesia (a.l Pteridophyta, 

Gymnospermae, Cryptogamae) yang disimpan dalam bentuk 

koleksi kering dan basah sebanyak 925.711 sheet dan juga 

dalam botol koleksi, serta koleksi 3,2 juta spesimen fauna 

Indonesia. Pada tahun 2014 telah diresmikan Indonesian 

Culture Collection (InaCC) digunakan untuk menyimpan 

koleksi mikroorganisme, meliputi 435 aktinomisetes 

(Actinomycetes), 463 bakteri (Bacteria), 528 kapang 

(Filamentous Fungi), 937 khamir (Yeast) dan 50 arkea 

(Archaea) yang telah teridentifikasi dan terkarakterisasi. 

Mikroorganisme tersebut dapat digunakan sebagai referensi 

keilmuan dan sebagai agen hayati yang menunjang 

pengembangan industri pangan dan pertanian, kesehatan, 

lingkungan dan energi baru terbarukan. Gedung ini dirancang 

untuk memenuhi standar internasional. 

Aparatur sipil negara yang tercatat sebagai fungsional 

peneliti, perekayasa, dan dosen di seluruh Indonesia 

disajikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2. Dengan demikian, 

jumlah sumber daya manusia iptek keseluruhan per 1 juta 

penduduk pada tahun 2014 baru mencapai 551 orang. 

Penyelenggaraan peningkatan pendidikan peneliti di 

lingkungan Lembaga Penelitian Non Kementerian (LPNK) 
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telah berhasil dilaksanakan untuk jenjang pendidikan 

Magister–S2, dan Doktor–S3, sebagaimana ditunjukkan 

dalam Tabel 5.3 berikut ini. 

Tabel 5.1 
Jumlah Fungsional Peneliti 
Tahun 2009-2015 (orang) 

Jenjang Peneliti 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Peneliti Pertama 2.098 1.907 2.002 2.197 2.611 2.747 2.808 

2. Peneliti Muda 2.091 1.959 2.064 2.176 2.447 2.517 2.718 

3. Peneliti Madya 2.668 2.593 2.562 2.629 2.639 2.627 2.626 

4. Peneliti Utama 837 775 977 1.083 1.016 1.002 553 

5. Profesor Riset 192 244 256 270 280 263 445 

6. Jumlah 7.886 7.478 7.861  8.355  8.993  9.156 9.150 

      Sumber: LIPI, Catatan: *) Data s.d. bulan Mei 2015 

Tabel 5.2 
Fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Dosen  

Tahun 2011-2014 (orang) 

Jenis Luaran 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

Fungsional Peneliti 7.886 8.355  8.993  9.156 

Fungsional Perekayasa 2.176 1.649 2.322 2.328 

Fungsional Dosen 120.065 117.058 120.492 127.380 

Jumlah Peneliti, Perekayasa, 
dan Dosen (SDM Iptek) 

129.846 126.792 131.463 138.817 

Jumlah per 1 juta penduduk 538 518 529 551 

        Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi, 2015 
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Tabel 5.3 
Kinerja Beasiswa Peneliti di Lingkungan 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian   

Tahun 2010-2014 (orang) 

Jenjang Pendidikan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Magister – S2 24 6 37 120 50 

Doktor – S3 24 7 2 7 17 

Total 48 13 39 127 67 

Sumber: Kementerian Ristek  

Catatan: *) Kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya 

5.2.3 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Iptek 

Jaringan peneliti Indonesia dengan peneliti di luar negeri 

antara lain diwadahi dalam: Australian Academy of Sciences;  

ASEAN Commitee on Science and Technology (COST 62); Joint 

Committee Meeting dengan Pemerintah Jerman di bidang 

Kelautan dan Geothermal; Program Mobility–pertukaran 

peneliti Indonesia dengan Jerman dan Perancis; Pemerintah 

AS dalam riset mitigasi bencana; KISTEP (Korea) serta GRIPS 

(Jepang). 

5.2.4 Peningkatan Kreativitas dan Produktvitas Penelitian 
dan Pengembangan 

Penyelenggaraan riset kompetitif Insentif SINas telah 

menghasilkan Paten, Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional 

serta Prototipe dengan perkembangan hasil dari tahun 2011– 

2014 ditunjukkan dalam Tabel 5.4 berikut. 

Salah satu upaya pemerintah untuk menjembatani 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia 

dengan kemajuan dunia internasional khususnya para 
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generasi muda dan guru, antara lain melalui Lomba Karya 

Ilmiah Remaja (LKIR), Lomba Karya Ilmiah Guru (LKIG), 

Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia (PPRI), Perkemahan 

Ilmiah Remaja (PIR) serta penyelenggaraan National Young 

Inventors Award (NYIA). 

Tabel 5.4 
Riset Kompetitif 

Tahun 2009-2014 
 

Jenis Luaran 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Jurnal Nasional 90 149 74 156 160 64 

Jurnal Internasional 58 77 19 90 134 115 

Patent 10 30 28 59 61 7 

Prototipe 45 95 111 131 54 48 

Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi, 2015 

5.2.5 Peningkatan Pendayagunaan Iptek di Sektor Produksi 

Infrastruktur Mutu. Dalam menghadapi era globalisasi 

perdagangan, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian 

Pembentukan WTO melalui Undang-Undang (UU) No. 7/1994 

tentang Pengesahan Agreement Establishing The World 

Trade Organization. Mengacu pada hal tersebut, optimalisasi 

pemanfaatan instrumen non-tarif, yaitu penggunaan standar 

sebagai persyaratan dalam transaksi perdagangan menjadi 

salah satu langkah strategis untuk menghadapi persaingan di 

era pasar bebas. Kebutuhan akan standar dan infrastruktur 

penilaian kesesuaian, menuntut diperlukannya percepatan 

proses perumusan standar dan pelaksanaan akreditasi baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah Standard Nasional 

Indonesia (SNI) yang aktif setiap tahun merupakan jumlah 

SNI sebelumnya ditambah dengan SNI baru dikurangi dengan 

SNI Abolisi, serta SNI yang diamandemen atau direvisi. 
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Tabel 5.5 
Pengembangan Standar Nasional Indonesia Menurut 

International Classification Standards (Angka Kumulatif) 
Tahun 2004-2015 

 

  Sumber: BSN Catatan: *) s.d Juni 2015 

Tabel 5.6 
Pelaksanaan Inspeksi Penggunaan Tenaga Nuklir 

Tahun 2009-2015 

Sumber: BAPETEN, 2015 

Sektor ICS 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

1. Pertanian dan 

Pangan 
21 1.247 1.297 1.344 1.383 1.503 1.523 1.728 

2. Konstruksi 29 629 629 647 708 736 736 778 

3. Elektronik, TIK 11 162 164 175 186 221 241 289 

4. Teknologi 

Perekayasaan 
17 1.128 1.134 1.156 1.178 1.270 1.291 1365 

5. Umum, Infrastruktur, 

Iptek 
7 370 384 396 428 446 452 480 

6. Kesehatan, 

keselamatan, LH 
47 549 588 611 626 662 663 708 

7. Teknologi Bahan 19 1.984 2.028 2.112 2.176 2.277 2.282 2.416 

8. Teknologi Khusus 9 182 181 196 208 214 222 227 

9. Transportasi dan 

Distribusi 
7 443 445 460 448 460 460 468 

Jumlah Total 167 6.694 6.850 7.097 7.341 7.789 7.870 8.459 

Objek Inspeksi 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Industri, Kesehatan, 
Penelitian 

492 561 561 512 500 138 282 

Instalasi Nuklir 24 24 24 27 27 12 24 

Safeguards & 
Proteksi Fisik 

41 30 30 31 31 9 28 
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Pengembangan SNI setiap tahun menurut kelompok 

International Classification Standards (ICS) (Tabel 5.5). 

Pengawasan Penggunaan Tenaga Nuklir. UU No.10/1997 

tentang Ketenaganukliran, Pasal 14 menyatakan pengawasan 

dilakukan melalui peraturan, perijinan dan inspeksi, dari 

aspek keselamatan, keamanan dan safeguards nuklir (Tabel 

5.6). Pemberian ijin penggunaan tenaga nuklir (Tabel 5.7) 

menunjukkan tingginya minat menggunakan tenaga nuklir. 

Ijin yang diberikan terbagi dua yaitu ijin fasilitas radiasi dan 

zat radioaktif maupun ijin bekerja di bidang di fasilitas 

tersebut. 

Tabel 5.7 
Izin Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif serta Izin Bekerja 

Tahun 2009-2015 (Buah) 

 

    Sumber: BAPETEN    

    Catatan: *) s.d. Juni 2015 

Keterangan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

A)  Izin Fasilitas Radiasi dan 
Zat Radioaktif Izin Berlaku 
di Industri 

5.457 Fa5.970 Fas6.773 i6.925 Izin6.881 Iz4.746 2.505 

Izin Berlaku di Kesehatan 3.341 3.415 4.295 4.440 4.291 1.648 1.484 

Izin Berlaku di Penelitian 18 5 3 3 4 1 0 

Jumlah Instansi 1.693 1.804 2.079 2.158 2.085 1.827 1.236 

Jumlah Izin Instalasi dan  
Bahan Nuklir 

49 28 60 6 9 4 46 

B) Surat Izin Bekerja (SIB) 946 1.185 289 596 596 189 5.592 
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5.2.6 Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek 
(P3-Iptek) 

A. Pelaksanaan Program Utama Nasional Riset Arahan 
RPJPN 

Pangan dan Pertanian. Telah dilakukan inovasi teknologi 

untuk produksi ikan nila melalui aplikasi teknologi perbaikan 

genetik (Genetic Improvement) menghasilkan induk dan 

benih unggul: Ikan Nila GESIT (Genetically Supermale 

Indonesian Tilapia), Ikan Nila GMT (Genetically Male Tilapia), 

Ikan Nila Salin yaitu ikan nila yang toleran terhadap perairan 

salinitas tinggi. Selain itu juga dikembangkan pakan protein 

rekombinan hormon pertumbuhan (pakan suplemen untuk 

akselerasi pertumbuhan) dan Vaksin DNA Streptococcus. 

Dalam bidang ketahanan dan kedaulatan pangan terus 

mendiseminasikan dan mengaplikasikan pupuk Beyonic LIPI 

yang berbasis mikroba asli Indonesia. BPPT melakukan 

penelitian Pupuk Berimbang yaitu mengembangkan desain 

pabrik pupuk SRF-NPK kapasitas 100.000 ton/tahun yang 

akan dijadikan dasar implementasi teknologi slow release 

fertilizer (SRF) pada tahapan produksi. Pengembangan desain 

pabrik pupuk SRF-NPK kapasitas 100.000 ton/tahun dilakukan 

bersama-sama dengan PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk 

Kalimantan Timur. 

Energi, Energi Baru dan Terbarukan. Energi bahan bakar 

nabati telah dikembangkan melalui beberapa tahapan: 

rancang bangun Pure Plant Oil (PPO) dan Konverter Otomatis 

(KO); uji coba biodisel hasil PPO dari minyak sawit dan 

konverter; serta Pilot Plant Bioetanol Generasi 3 berbasis 

lignoselulosa dari tandan kosong kelapa sawit dengan hasil 

kadar alkohol mencapai 99 persen. Pada periode yang sama, 
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telah dikembangkan tenaga nuklir melalui pemeliharaan 

kompetensi teknologi nuklir dan penyiapan pembangunan 

PLTN di daerah strategis. 

Pemerintah telah mengembangkan energi panas bumi skala 

kecil dengan tahapan: pengkajian teknologi PLTP skala 100 

kW, 3 MW dan 5 MW; rancang bangun PLTP; pembangunan 

PLTP 3 MW di Kamojang-Jawa Barat; serta uji coba operasi 

PLTP. Selain itu, juga telah dikembangkan energi surya 

dengan tahapan: pemasyarakatan dan pemanfaatan tenaga 

surya; pengkajian teknologi proses pembuatan sel surya; 

serta rekomendasi teknologi kristal silikon untuk industri 

untuk investasi. 

Teknologi Kesehatan dan Obat. Kegiatan P3-Iptek untuk 

mendukung pengembangan teknologi kesehatan dan obat 

antara lain telah berhasil diterapkan teknik DNA forensik 

hasil kerjasama antara Kementerian Ristek, Lembaga Biologi 

Molekuler Eijkman (LBM Eijkman), dan Polri. Dalam rangka 

pengembangan vaksin untuk penyakit tropis khas Indonesia 

telah diperoleh kemajuan yang pesat khusus untuk penyakit 

influenza H1N1 dan H5N1;  vaksin hepatitis B, vaksin dengue 

dan vaksin TB.  Disamping itu, telah berhasil dikuasai teknik 

pasteurisasi radiasi, pembuatan prototipe telehealth, sistem 

pengkonversi citra digital fungsi faal tubuh, rancang bangun 

monitoring pasien, dan pemanfaatan cairan pleura dan 

sebagainya.  

Pemerintah telah berhasil mengembangkan galur unggul 

untuk produksi Penisilin G yang mampu menghasilkan 

Penisilin G sebesar 3.045 ppm, aktivitas enzim PGA sebesar 

2.32 U/mL hasil produksi oleh galur rekombinan Bacillus 

megaterium, proses biokonversi Penisilin G menjadi 6-APA 
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menggunakan enzym penisilin asilase secara batch diperoleh 

rendemen sebesar 60 persen. Telah dikembangkan juga 

Inulin dari Umbi Dahlia yang dapat menurunkan kadar 

trigliserida serum darah, kadar kolesterol total dan menjaga 

kestabilan kadar gula rendah, menurunkan resiko kanker 

usus, menjaga populasi mikroflora usus. Pengembangan obat 

anti anemia berbasis protein recombinant yang lebih murah 

telah sampai pada tahap Uji Biologis Recombinant Human 

Erythropoietin (rhEPO). 

Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Pemerintah 

telah mengembangkan berbagai aplikasi Open Source 

Software (OSS), antara lain yaitu SliMS (Sistem Pengelolaan 

Perpustakaan), AhadPOS (Sistem Akuntansi dan Kontrol Stok 

Praktis), Sistem Pengenal Wicara Indonesia (Lisan dan 

Perisalah), Game Engine, Nusantara View (Situs Pariwisata 

Masa Depan), dan SIJALU (Sistem Informasi Peternak Unggas 

Lokal Indonesia). Penelitian di bidang TIK telah berhasil 

mendukung pengembangan Grand Design Sistem 

Administrasi Kependudukan (GDSAK) khususnya dalam 

Penerapan e-KTP Nasional. Pemerintah juga telah merancang 

alat pembaca e-KTP kompak (compact e-KTP card reader) dan 

melengkapi fasilitas Lab BPPT di Serpong untuk pengujian 

card reader e-KTP, serta litbang e-KTP berbasis teknologi 

smart card dan biometrik.  

Telah berhasil dikembangkan Tsunami Early Warning System 

(TEWS) untuk bencana alam tsunami yang dipasang di pantai 

Barat Sumatera. Selain itu, telah berhasil dikembangkan dan 

disempurnakan Indonesia Go Open Source (IGOS), antara lain 

terkait IT Security serta sistem pendukung e-Government dan 

e-Business. 
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Teknologi Transportasi. Computer Based Interlocking (CBI) 

merupakan salah satu teknologi transportasi yang berhasil 

dikuasai, merupakan bagian terpenting dari sistem 

persinyalan listrik kereta api. Teknologi ini berfungsi sebagai 

otak yang mengendalikan operasi sistem persinyalan listrik 

menggantikan peran electromagnetic relay yang secara 

bertahap telah ditinggalkan yang selama ini masih tergantung 

pada impor seperti produk VPI (Vital Processor Interlocking) 

dari GRS-USA (ALSTOM), Westrace dari Westinghouse UK-

Australia, dan SSI dari Westinghouse-UK atau Alstom-France. 

Mulai tahun 2014, LAPAN bekerjasama dengan PT. 

Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat terbang 

berukuran kecil (19 kursi) yang diberi nama N-219. Pesawat 

ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penerbangan 

perintis untuk daerah-daerah terpencil dan diharapkan dapat 

terbang perdana pada bulan Agustus tahun 2017. 

Teknologi Pertahanan dan Keamanan. Kementerian Riset dan 

Teknologi telah berkoordinasi dengan Kementerian 

Pertahanan, Lembaga penelitian pengembangan yaitu BPPT 

dan LAPAN, Perguruan Tinggi (ITB, ITS, UGM), serta BUMN 

yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad; dalam 

merumuskan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan 

penerapan teknologi pertahanan dan keamanan, melalui 

kerja sinergi. 

Riset dilakukan dalam berbagai topik baik untuk kapal 

perang, radar, roket, maupun pengembangan pembuatan 

komponen Rantai Tank (Tracklink Tank) yang terbuat dari 

baja kekuatan tinggi paduan rendah dalam rangka 

mendukung kemandirian sistem pertahanan dan keamanan 

nasional. Untuk pengembangan teknologi roket, telah 

berhasil diuji terbang roket RX-320 dengan jarak jangkau 70 
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km dan uji statik RX-450 yang mempunyai jarak jangkau 100-

150 km, serta uji statik RX-550 (200-300 km) yang akan 

digunakan untuk Roket Pengorbit Satelit (RPS). Sedangkan 

untuk roket pertahanan, telah dikembangkan Rhan-1220 dan 

Rhan-2020 yang akan dimanfaatkan oleh TNI. Pada tahun 

2015 akan dilakukan uji terbang untuk roket RX-450; uji statik 

dan uji terbang roket RX-550 serta pemanfaatan roket RX-

200 dan RX-320. 

Telah dilakukan pengembangan Radar Pengawas Pantai Isra 

(Indonesian Sea Radar), yang bertujuan untuk 

mengawasi/memonitor pergerakan kapal-kapal laut, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam 

mengamankan wilayah perairan RI. Radar ini telah terpasang 

di 3 lokasi (Anyer, Merak dan Lampung). Berbagai inovasi 

dilakukan untuk mengurangi ketergantungan komponen/ 

modul dari luar negeri. 

Pengembangan bidang material maju telah dilaksanakan di 

antaranya bahan magnet, material piezo elektrik, nano 

partikel, dan sebagainya. Salah satu yang menarik adalah 

pengembangan nano partikel untuk pemanfaatan pasir 

zirkon. Pasir zirkon yang termasuk kategori mineral gelas, 

telah digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Misal 

penggunaan keramik dan ubin tahan api untuk berbagai 

aplikasi teknologi tinggi. Pengembangan material maju ini 

melibatkan Pemerintah dan Perguruan Tinggi. Teknologi 

pembuatan baterai lithium ion secara bertahap telah dikuasai 

mulai dari pembuatan bahan aktif sesuai dengan jenis dan 

komponen baterai lithium, pembuatan komponen lembaran 

beserta assembling sel baterai, dan perakitan sistem baterai 

sekunder lithium ion untuk digunakan pada mobil listrik.  
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Pengembangan material maju ini menghasilkan sistem 

baterai sekunder lithium dengan berbagai kebutuhan bahan 

yang diolah dari sumber daya alam Indonesia, baik sumber 

mineral besi, mangan, titanium, alumunium, nikel, lithium 

dan lainya maupun sumber hayati dalam hal ini singkong. 

Pengembangan standarisasi pengujian dilaksanakan untuk 

membentuk dan mengembangkan uji kontrol produk bahan, 

uji kontrol performa battery, dan produksi alat uji. 

Pengembangan riset baterai lithium ini merupakan 

konsorsium dari berbagai lembaga penelitian (BPPT, BATAN, 

LIPI, Balitbang Kemenperin, Balitbang Kemenhut) dan 

universitas (UI, ITS, Unlam) serta industri (PT Nipress, PT. 

Mocaf). 

Pemerintah telah mengembangkan material dengan 

kemampuan self cleaning dan self healing untuk berbagai 

aplikasi, produksi bahan marka jalan yang tahan terhadap 

cuaca dan abrasi pada skala pilot s/d 750 kg, serta membuat 

magnet permanen berbasis Fe2O3 berkekuatan 2 Kgauss. 

B. Pelestarian Sumberdaya Alam 

Sumber Daya Hayati (Darat dan Laut). Pemerintah telah 

melakukan kegiatan pengembangan kebun raya daerah 

sebagai pusat konservasi ex-situ, eksplorasi biota (flora, 

fauna, dan mikroba), dan pengelolaan koleksi spesimen 

ilmiah untuk mengungkapkan potensi kemanfaatan sumber 

daya alam. Pemerintah sampai saat ini telah berperan aktif 

dalam kegiatan pembangunan 23 kebun raya daerah yang 

tersebar di 18 provinsi. Pemerintah juga sedang melakukan 

pengembangan Kebun Raya Cibinong-Jawa Barat. Empat 

kebun raya lainnya yang dikelola LIPI, yaitu:  (1) Kebun Raya 

Bogor-untuk vegetasi dataran rendah basah; (2) Kebun Raya 
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Cibodas dataran tinggi basah; (3) Kebun Raya Purwodadi 

untuk vegetasi dataran rendah kering; dan (4) Kebun Raya 

Bali untuk vegetasi dataran tinggi kering (model sinergi 

konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan 

ekonomi yang mampu bertahan selama ratusan tahun) 

(Gambar 5.2). 

Gambar 5.2 
Persebaran Kebun Raya di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: LIPI, Catatan: *) s.d. Juni 2014 

Tabel 5.8 
Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Biologi  

Spesies dan Catatan Baru, Tahun 2010-2014 

Jenis 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Jumlah spesies/jenis baru 34 63 51 32 61 

Jumlah catatan baru 34 55 38 18 31 

                  Sumber: LIPI, 2015 

Wamena

Cibinong

Kebun Raya yang dikelola LIPI (5 kebun raya)

Kebun Raya yang dikelola Pemerintah Daerah (22 kebun raya)

Ratatotok

Pelalawan

Kebun Raya yang akan diinisiasi tahun 2015 (Limboto, Sampit, Bajawa, Kendari)

Sampit

Limboto

Banu
a

Bajawa

Sriwijaya
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Kegiatan litbang bidang biologi difokuskan untuk melakukan 

eksplorasi dalam upaya menemukan jenis baru flora, fauna 

dan mikroba, dikombinasikan dengan penggalian potensi 

keanekaragaman hayati sampai tingkat molekuler, untuk 

mempercepat program konservasi dan pemanfaatannya 

secara berkelanjutan (Tabel 5.8). 

Dalam bidang maritim, selain dalam bentuk eksplorasi, 

Pemerintah telah berkontribusi dalam konservasi Ekosistem 

Terumbu Karang, pengembangan teknologi terkait, serta 

partisipasi dalam forum internasional. Pada periode 2004-

2009, berhasil dikembangkan Pusat Informasi dan pelatihan 

Terumbu karang (Coral Reef Information and Training Center 

-CRITC) yang merupakan bagian kegiatan dari the Coral Reef 

Rehabilitation and Management Program (COREMAP) tahap 

II yang dilakukan di 15 kabupaten pada 8 provinsi. Mulai 

tahun 2014, Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan 

COREMAP-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) yang 

merupakan kelanjutan dari COREMAP II di 30 lokasi 

pemantauan.  

Penginderaan Jauh, Satelit, dan Roket Sipil. Pemerintah 

melalui Stasiun Bumi Satelit Penginderaan Jauh Parepare, 

Pekayon dan Rumpin telah berhasil melakukan 

pengembangan kapasitas stasiun bumi dan menerima 

(akuisisi) data satelit resolusi rendah, menengah dan tinggi 

untuk seluruh Indonesia, yaitu: MTSAT, NOAA, Terra/Aqua, 

NPP, Feng Yung, Metop, Landsat-7, LDCM, SPOT-5, SPOT-6 

dan SPOT-7. Akuisisi data ini merupakan bagian dari Bank 

Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) yang telah 

dioperasikan secara penuh pada tahun 2014. 
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Pemerintah juga telah berhasil menyelesaikan satelit 

eksperimental kedua yang siap diluncurkan dengan misi 

surveillance, monitoring lalu lintas kapal dan komunikasi 

amatir. Dalam program Roket Sipil, pemerintah telah 

mengembangkan program Roket Pengorbit Satelit (RPS) 

dengan melaksanakan kegiatan penelitian dan 

pengembangan pada tipe roket RX 320, RX 450, dan RX 550.  

Dalam pengembangan sains antariksa dan atmosfer, 

Pemerintah telah membangun Sistem Pemantauan dan 

Informasi Cuaca Antariksa yang berisi informasi hasil 

pengamatan antariksa seperti aktivitas matahari, medan 

magnet bumi, ionosfer, dan benda jatuh antariksa. Selain itu 

telah dibangun sistem peringatan dini bencana berbasis 

MTSAT yang merupakan sistem peringatan dini bencana 

terkait kondisi atmosfer ekstrim yang didukung satelit 

penginderaan jauh dan model-model dinamika atmosfer. 

Untuk mendukung pengelolaan pengurangan efek gas rumah 

kaca, telah diselesaikan Technology Needs Assessment (TNA) 

hasil kerjasama antara Kementerian Riset dan Teknologi, 

BPPT, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dan United 

Nation for Environment Programme (UNEP), bertujuan untuk 

mengetahui jenis teknologi yang benar-benar dibutuhkan 

dalam mendukung  upaya penurunan emisi gas rumah kaca.  

Salah satu teknologi yang sedang dikembangkan adalah 

Fotobioreaktor yang merupakan teknologi penangkapan dan 

penyerapan karbon secara biologi. Konsep yang digunakan 

adalah pemanfaatan mikroalgae untuk menyerap CO2 karena 

lebih murah. Untuk itu telah berhasil dibuat prototype 

fotobioreaktor MTAP 2010 yang dapat diaplikasikan di 

industri. 
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C. Penelitian Sosial dan Kemanusiaan 

Masalah yang dihadapi Indonesia dalam membangun negara 

dan bangsa saat ini sangat kompleks, baik permasalahan 

domestik maupun globalisasi. Permasalahan-permasalahan 

domestik terkait keburukan birokrasi, kelemahan penegakan 

hukum, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, serta 

lunturnya identitas nasional yang belum teratasi, sementara 

globalisasi merembes sedemikian kuat, menuntut 

pemahaman dan pencarian jalan keluar melalui kajian-kajian 

sosial kemanusiaan secara intensif. Beberapa penelitian 

prioritas dan kajian di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan 

yang sudah dilakukan LIPI di bawah Payung Dinamika Sosial, 

memberikan pemahaman dan alternatif solusi penting serta 

sumbangan bagi implementasi kebijakan. Berbagai naskah 

akademik dan/atau policy paper telah dihasilkan LIPI untuk 

membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 

Indonesia dalam membangun negara dan bangsa, antara lain 

terkait penataan format pemilu dan pilkada, sistem 

kepartaian, tata pemerintahan, peranan iptek serta 

infrastrukturnya dalam upaya pengurangan kemiskinan, serta 

Naskah Akademik Kerangka Pencegahan Konflik Indonesia. 

5.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Tantangan pembangunan iptek ke depan adalah: (1) 

Meningkatkan dukungan nyata iptek terhadap peningkatan 

daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa, (2) 

Meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan 

pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-

hayati, dan (3) Meningkatkan dukungan iptek untuk 

penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan 

global yang maju dan modern. 
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Tindak lanjut pembangunan iptek ke depan akan 

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembangunan iptek 

yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 melalui berbagai 

prakarsa, antara lain pembangunan 100 Taman Teknologi 

(Techno Park) di kabupaten/kota, Taman Sains (Science Park) 

di setiap provinsi, serta Taman Sains dan Teknologi (Science 

and Techno Park) berskala nasional. 
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BAB 6   
BIDANG POLITIK 

6.1 Politik Dalam Negeri 

6.1.1 Kebijakan 

Sebagai tahap terakhir RPJMN 2010-2014, arah kebijakan 

RKP 2014 untuk mendukung berjalannya proses konsolidasi 

demokrasi adalah: (1) Meningkatkan kapasitas dan 

akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara; (2) 

Menjaga dan menciptakan iklim politik yang dapat menjamin 

kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik 

rakyat, serta berkembangnya demokrasi secara 

berkelanjutan; dan (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penyebaran dan pemanfaatan informasi publik yang dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. 

Sebagai pelaksanaan RPJMN 2015-2019, maka arah kebijakan 

RKP 2015 adalah untuk mencapai terwujudnya proses positif 

konsolidasi demokrasi yaitu: (1) Meningkatkan peran 

kelembagaan demokrasi, (2) Meningkatkan pemenuhan hak 

dan kewajiban politik rakyat, (3) Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap informasi publik, (4) Menguatkan iklim 

kondusif  bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan 
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meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta (5) 

Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme. 

6.1.2 Capaian Penting 

Salah satu inisiatif penting Pemerintah dalam upaya 

mewujudkan proses positif konsolidasi demokrasi serta 

mewujudkan Nawa Cita 1 yaitu “Menghadirkan kembali 

Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 

rasa aman pada seluruh warga Negara” dan Nawa Cita 2 

yaitu “Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi 

sosial Indonesia,” adalah penetapan PP No.2/2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU No.7/2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini merupakan landasan 

yang sangat penting untuk melanjutkan hasil-hasil positif 

yang sudah dicapai tim terpadu penanganan gangguan 

keamanan dalam negeri seiring berakhirnya Inpres 

No.1/2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam 

Negeri Tahun 2014. 

Pemerintah berkomitmen meningkatkan dan memelihara 

suasana harmonis di kalangan pemeluk agama, serta tidak 

akan membiarkan adanya kelompok-kelompok minoritas 

tertentu didiskriminasikan dalam menjalankan keyakinan 

agama dan kepercayaan. Pemerintah selalu berusaha untuk 

mengambil inisiatif dalam memfasilitasi dialog intensif antara 

Pemerintah dengan pihak-pihak terkait dalam 

penyelenggaraan ibadah. Pemerintah daerah juga memiliki 

komitmen yang kuat untuk menyediakan tempat yang layak 

dan bisa diterima semua pihak sebagai tempat ibadah yang 

selama beberapa tahun terakhir tidak menemukan 

penyelesaian. Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil 

tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang 
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melakukan intimidasi dan kekerasan melawan hukum 

berhubungan dengan hak-hak warga untuk menjalankan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka 

masing-masing.  

Hal penting lainnya dalam proses perwujudan konsolidasi 

demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) sudah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik dalam menyelenggarakan Pemilu 2014, sampai 

dengan proses pelantikan anggota parlemen dan pelantikan 

presiden dan wakil presiden yang baru. Secara kuantitatif,  

target nasional terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu 

yakni rata-rata sebesar 75 persen, persentase partisipasi 

masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 

2014 belum mencapai target,  hanya mencapai angka 73,21 

persen. Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa angka 

tersebut merupakan angka rata-rata partisipasi masyarakat 

pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. Adapun angka partisipasi masyarakat pada 

Pemilu DPR, DPD dan DPRD mencapai 75,11 persen yang 

berarti melampaui target 75 persen, sedangkan untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, partisipasi masyarakat 

mencapai 71,31 persen.  

Namun perlu dicatat bahwa partisipasi wanita dalam politik 

dari pemilu tahun 2009 ke pemilu 2014 justru meningkat, 

seperti terlihat pada Tabel 6.1. Hal ini karena Pemerintah 

mendukung partisipasi aktif KPU dalam sosialisasi kepada 

pemilih perempuan melalui pelatihan-pelatihan inovatif dan 

penerapan lebih ketat persyaratan jumlah minimal 30 persen 

dari total calon legislatif bagi kalangan perempuan, sehingga 

menarik kalangan perempuan untuk memilih mereka.  
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Tabel 6.1 
Persentase Pemilih Perempuan yang  

Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu 
Tahun 2009 dan 2014 (Persen) 

 

Tahun Target Realisasi 

2009 65 72 

2014 70 75,73 

Sumber: KPU Tahun 2014 

Sebagai lembaga negara yang independen, KPU pada tahun 

2014 menerapkan langkah-langkah penting berupa 

pembentukan relawan demokrasi di KPU kabupaten/kota 

seluruh Indonesia serta penggunaan media massa dengan 

strategi iklan yang lebih variatif dan efektif, yang dalam 

jangka menengah dan panjang diharapkan dapat 

meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik 

masyarakat dalam pemilu. Selain itu, untuk meningkatkan 

pelayanan bagi pemilih, KPU mengeluarkan peraturan untuk 

menetapkan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar 

Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak suaranya masuk 

ke dalam Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan apabila 

pemilih yang belum terdaftar dalam DPT atau DPK dapat 

menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara 

dengan menunjukan KTP sesuai dengan domisili pemilih atau 

disebut dengan Daftar Pemilih Khusus Tambahan. 

Penyelenggaraan pemilu 2014 juga sudah relatif berhasil 

dalam melakukan proses pengawasan terhadap pelaporan 

dana kampanye dengan memperkuat audit independen 

kepada peserta pemilu. Logistik juga dipersiapkan secara 

lebih baik, dengan banyak mengambil pelajaran pada 

kesalahan-kesalahan yang menyebabkan keterlambatan 

pengiriman semua material yang diperlukan pada pemilu 
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sebelumnya, walaupun masih di bawah target yang sudah 

ditetapkan dalam perencanaan logistik. 

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah (pilkada), sudah berhasil diterbitkan UU No.8/2015 

tentang Perubahan UU No.1/2015 tentang Penetapan Perpu 

No.1/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota. Pemerintah secara intensif melakukan fasiltasi 

pelaksanaan pentahapan pilkada serentak di 269 daerah 

pada bulan Desember Tahun 2015, yaitu di 9 provinsi, 224 

kabupaten dan 36 kota. 

Capaian penting lainnya dalam mewujudkan proses 

konsolidasi demokrasi adalah penanggulangan terorisme. 

Pada sisi pencegahan, upaya penanggulangan terorisme 

dalam prakteknya terfokus pada dua strategi yakni: Pertama, 

strategi kontraradikalisasi yakni melakukan upaya 

pencegahan dan penangkalan penyebaran paham radikal 

terorisme di tengah masyarakat melalui kegiatan kontra 

propaganda, pengawasan, peningkatan kewaspadaan dan 

perlindungan. Sasaran dari strategi ini adalah kelompok 

pendukung, simpatisan dan masyarakat dengan tujuan 

meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh 

penyebaran paham radikal terorisme. Kedua, deradikalisasi 

yakni melakukan upaya pembinaan dan penyadaran kepada 

perorangan maupun kelompok radikal terorisme. Sasaran 

dari strategi ini adalah kelompok inti dan militan yang ada di 

dalam lapas sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

narapidana terorisme maupun di luar lapas yakni keluarga, 

mantan teroris dan jaringannya dengan tujuan kelompok 

masyarakat tersebut bisa mengubah pandangan, paham, dan 

sikap menjadi moderat dan cinta Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Pemerintah juga memberlakukan standar 



6-6 | BAB 6 BIDANG POLITIK 

 

yang ketat bagi lembaga yang melakukan penanggulangan 

terorisme, agar tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang 

kontraproduktif bagi pemberantasan terorisme. 

Pemerintah, dikoordinasikan oleh Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT), sampai dengan tahun 

2015 telah menandatangani tidak kurang dari 25 nota 

kesepahaman (MoU) dalam bidang Pencegahan, 

Perlindungan, dan Deradikalisasi yaitu dengan Lembaga 

Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU), 

Kementerian Pertahanan, Pesantren Mahasiswa Al-Hikam II 

Depok, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 

Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Umat (LPPU), 

Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP), Lembaga 

Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam (LPPMI), 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  (PB NU), Dewan Pimpinan 

Pusat Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia 

(ADPISI), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Sumber 

Daya Manusia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Yayasan Common 

Ground Indonesia, Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul 

Ulama  (PP muslimat NU), Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara dan Universitas Sumatera Utara (USU), Pimpinan Pusat 

Pemuda Muhammadiyah, Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 

(TNI-AD), Dewan Pers tentang Kerjasama, Dewan Anti 

Terorisme Republik Filipina, Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI), Universitas Surya, dan Kementerian Pemuda 

dan Olahraga tentang Pemberdayaan Kepemudaan, 

Keolahragaan dan Kepramukaan dalam Penanggulangan 

Terorisme. 
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Kegiatan kontraradikalisasi antara lain dilaksanakan melalui 

kegiatan pemberdayaan ulama dan tokoh agama dalam 

pencegahan terorisme. Selain itu, dilakukan juga 

pemberdayaan tokoh adat dalam pencegahan terorisme, 

dengan menyertakan tokoh adat dalam bentuk pembentukan 

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme  di sejumlah daerah 

yaitu: (1) Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam 

pencegahan terorisme dilakukan sebanyak 52 kali kegiatan, 

diikuti dengan pembentukan 2 kelompok diskusi binaan di 

masing-masing 10 provinsi. Pemberdayaan rumah ibadah 

dilakukan di 10 provinsi dalam bentuk kegiatan studi profiling 

masjid, Training of Trainers (ToT) Ta’mir masjid, ToT Imam 

Masjid dan pertemuan nasional Dewan Masjid; (2) 

Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Menengah dan 

Perguruan Tinggi dalam pencegahan terorisme dilaksanakan 

di 14 provinsi dengan melibatkan pimpinan, guru, dosen, 

pelajar dan mahasiswa; dan (3) Pemberdayaan media massa 

dalam pencegahan terorisme dilaksanakan di 7 provinsi; dan 

Pemberdayaan media online dalam pencegahan terorisme di 

dunia maya dengan dibentuknya website 

www.damailahindonesiaku.com yang bersifat informatif dan 

www.jalandamai.org yang bersifat edukatif. Dalam tahun 

2015 telah diaktifkan portal www.damai.id sebagai jejaring 

komunitas damai dalam pencegahan terorisme. 

Kegiatan deradikalisasi dilaksanakan melalui kegiatan 

rehabilitasi terhadap WBP tindak pidana terorisme higga Mei 

2015 telah dilakukan 7 kali kegiatan di 4 lapas (Lapas Klas I 

Porong, Sidoarjo, Lapas Klas I Semarang, Lapas Batu 

Nusakambangan, Lapas Pasir Putih Nusakambangan) dengan 

52 WBP Terorisme; Kegiatan reedukasi terhadap WBP Tindak 

Pidana Terorisme telah dilakukan sebanyak 10 kali kegiatan 

di 4 lapas (Palu, Semarang, Sidoarjo, dan Palembang) dengan 



6-8 | BAB 6 BIDANG POLITIK 

 

52 WBP Terorisme; Kegiatan resosialisasi terhadap WBP 

Tindak Pidana Terorisme telah dilakukan sebanyak 10 kali 

kegiatan di 4 lapas (Palu, Semarang, Sidoarjo, dan 

Palembang) dengan 52 WBP Terorisme dan Pembinaan 

wawasan kebangsaan keagamaan serta kewirausahaan 

terhadap mantan, keluarga, dan jaringan terorisme. 

Selain melakukan upaya pencegahan, Pemerintah juga 

menguatkan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum 

terhadap organisasi terorisme, melalui berbagai upaya 

peningkatan kemampuan aparat penegak hukum. Salah satu 

kegiatan penting dalam penguatan kapasitas aparat penegak 

hukum adalah pelaksanaan Latihan Penanggulangan 

Terorisme yang menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif, dan 

Nuklir (KBRN) yang diikuti oleh 370 personel TNI, POLRI, 

BAPETEN, BATAN, Dinas Kesehatan, BPBD, Damkar, dan 

beberapa perusahaan swasta diantaranya PT. Indolakto, PT. 

Yakult, PT. Indoeskrim, PT. Indofood Asahi, dan PT. C1000. 

Selain itu telah dilakukan kegiatan latihan bersama aparat 

penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, dan LP) 

didukung oleh TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Kemenhub, 

Batan/Bapeten, dalam Bidang Deteksi dan Investigasi Kondisi 

Krisis Akibat Serangan teroris yang juga diikuti oleh beberapa 

perusahaan swasta sejumlah 800 personel.  

Selain aktif dalam berbagai forum pertemuan bilateral dan 

multilateral mendiskusikan penanggulangan terorisme, saat 

ini Indonesia aktif sebagai focal point dalam upaya ratifikasi 

dua Konvensi Internasional PBB mengenai terorisme yaitu 

International Convention Against the Taking of Hostages dan 

Convention on the Prevention and Punisment of Crimes 

Against Internationally Protected Person Including Diplomatic 

Agent. Di samping melaksanakan upaya perlindungan WNI 

dan kepentingan nasional dari ancaman terorisme di luar 
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negeri, Pemerintah turut aktif dalam upaya internasional 

melakukan pemutakhiran Daftar Terduga Teroris dan 

Organisasi Teroris, sesuai mandat Resolusi PBB 1267 dan 

1373. 

Pada pertemuan International Cooperation Review Group 

(ICRG) dan Financial  Action Task Force (FATF) yang 

dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2015 di Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) Paris 

dibahas kemajuan langkah-langkah regulasi legislasi yang 

telah dilakukan oleh Pemerintah. Hasil dari pertemuan ini 

mengubah status Indonesia yang semula terancam dikenai 

asterisk menjadi keluar dari public statement menuju grey 

list. Selain itu, telah terjadi tukar menukar informasi 

mengenai empat orang terduga teroris asal Uyghur RRT yang 

tertangkap di Poso. 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama 

dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)  

juga telah melakukan upaya pemblokiran terhadap sejumlah 

situs yang menurut penilaian Pemerintah telah melakukan 

penyebaran gagasan-gagasan terorisme dan kekerasan. Pada 

saatini ada 16 situs yang diblokir. Kegiatan ini akan terus 

dievaluasi untuk memberi peluang pada masyarakat 

memonitor perkembangan situs-situs yang mengalami 

pemblokiran karena penyalahgunaan kebebasan informasi 

untuk menyebarkan gagasan kekerasan dan terorisme. 

Dalam pelaksanaan demokrasi diperlukan komunikasi yang 

berkualitas. Konsep komunikasi dalam demokrasi bersifat 

dua arah, yaitu: (1) Komunikasi oleh Pemerintah kepada 

masyarakat dalam perannya sebagai penyebar regulasi serta 

kebijakan Pemerintah; dan (2) Komunikasi oleh masyarakat 

sebagai bentuk penyampaian aspirasi, tanggapan, usulan, 
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serta protes atas regulasi dan kebijakan yang dibentuk oleh 

Pemerintah.    

Dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan 

informasi badan publik agar dapat meningkatkan partisipasi 

masyarakat dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) melalui landasan hukum UU No.14/2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejauh ini 

perkembangan PPID mencapai 49,1 persen atau sebesar 341 

dari 694 badan publik kementerian, lembaga 

negara/LNS/LPP, provinsi, kabupaten/kota. Capaian 

pembentukan PPID dapat dilihat dari Gambar 6.1. 

Peningkatan keterbukaan informasi juga ditandai dengan 

meningkatnya kualitas pers Indonesia secara keseluruhan. 

Peran pers dianggap menjadi salah satu indikator tertinggi 

dalam menakar implementasi sistem demokrasi di sebuah 

negara, dan juga merupakan salah satu sarana bagi warga 

negara untuk mengeluarkan pendapat mereka. 

Gambar 6.1 
Capaian Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Tahun 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber: Kominfo 
  Catatan: Data hingga Februari 2015 
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Tolak ukur penerapan kebebasan pers di Indonesia bisa 

dilihat melalui Indeks Kebebasan Pers yang dirilis oleh LSM 

Internasional Bidang Demokrasi yaitu Freedom House. 

Capaian Kebebasan Pers di Indonesia selama tahun 2011 

hingga 2014 berada di angka 49 yang tergolong partly free. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari Gambar 6.2.  

Gambar 6.2 
Perkembangan Indeks Kemerdekaan Pers di Indonesia 

Tahun 2009-2014 

Sumber: freedomhouse 2014  

Salah satu capaian komunikasi publik yang dilakukan 

Pemerintah dapat dilihat dari penyelenggaraan diseminasi 

informasi peringatan 60 Tahun Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) Asia Afrika. Melalui acara tersebut, dilaksanakan 

kegiatan publikasi dan fasilitasi media, antara lain dengan 

pemberitaan melalui media cetak, media elektronik, media 

luar ruang, media digital serta media tradisional untuk 

menumbuhkan semangat dari peringatan konferensi Asia 

Afrika (opportunity to see). Publikasi dan diseminasi ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat luas (people outreach) dalam pelaksanaan 

peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) serta pencapaian 

semangat KAA tersebut (opportunity to involve). 
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Penyebaran informasi publik juga dilakukan dengan 

membangun media center yang lengkap dan berfungsi di 25 

daerah (provinsi/kota/kabupaten) serta penguatan media 

center di 10 lokasi sepanjang tahun 2014. Bentuk diseminasi 

informasi lainnya dilakukan dengan media literasi, 

pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat, 

pemberdayaan media komunitas dan media tradisional 

(melalui pertunjukan rakyat), serta berbagai kegiatan 

kemitraan dalam upaya meningkatkan akses informasi bagi 

masyarakat secara adil dan merata.  

Penyelenggaraan kegiatan berbasis peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika 

dilaksanakan dengan sejumlah kegiatan antara lain, 

persiapan angkatan kerja nasional melalui sertifikasi, 

pelatihan dan bimbingan teknis, ToT Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi angkatan kerja berupa 

pelaksanaan sertifikasi bagi 994 orang termasuk standar 

kompetensi kerja sebanyak 4 paket selama tahun 2014. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama dalam 

mendukung pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 

dan akan dilanjutkan dengan target sebanyak 7.575 orang 

pada tahun 2015.  

Usaha peningkatan kompetensi SDM Komunikasi dan 

Informatika yaitu: (1) Percepatan pembentukan Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Komunikasi dan Informasi; dan 

(2) Pemberdayaan bagi wanita, anak-anak dan kelompok 

disabilitas yang memanfaatkan Teknologi Informasi 

Komunikasi bagi 2.635 orang; lulusan Sekolah Tinggi 

Multimedia (STMM) Yogyakarta sebanyak 1.717 orang, serta 

pemberian beasiswa S2 dan S3 di dalam dan luar negeri 

khusus Bidang Komunikasi dan Informasi bagi sebanyak 445 

orang. 
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6.1.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut  

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan 

proses positif konsolidasi demokrasi adalah belum 

memadainya kapasitas dan kredibilitas kelembagaan 

demokrasi Indonesia dalam menampung berbagai aspirasi 

politik masyarakat dan mengakomodasikan potensi 

partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan 

publik. Hal ini tercemin pada belum optimalnya pelayanan 

publik pemerintah di pusat dan daerah, salah satunya 

disebabkan masih banyaknya faktor politik yang 

mempengaruhi kinerja birokrasi di daerah.  

Dalam hal penyelenggaraan pemilu, walaupun telah 

dilakukan berbagai inovasi baru menuju keterbukaan dan 

penguatan partisipasi politik masyarakat, masih terdapat 

berbagai kelemahan yang cukup besar dalam pelaksanaan 

pemilu, yang berimplikasi masih meluasnya penggunaan 

politik uang dalam pemilu. Pada masa mendatang, 

penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, perlu mendapatkan 

perhatian yang lebih besar dalam hal penguatan 

kelembagaan serta sumber daya manusianya.  

Komisi Pemilihan Umum juga perlu didukung secara lebih 

baik oleh lembaga riset kepemiluan dan perangkat teknologi 

yang lebih baik untuk mendukung keberadaannya sebagai 

lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel. Komisi 

Pemilihan Umum perlu mempererat kerja sama peningkatan 

partisipasi masyarakat dengan lima  kelompok masyarakat, 

yaitu pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, 

pemilih disabilitas, dan pemilih keagamaan. Hal ini guna 

menguatkan kerjasama yang sudah ada selama ini dengan 

organisasi kemasyarakat, komunitas, dan media massa yang 
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sudah terjalin selama ini, mengingat akan mulai 

dilaksanakannya pilkada serentak pada 9 Desember 2015 ini. 

Pada sisi lain, partai politikpun belum mampu menjalankan 

fungsi-fungsi politiknya dalam melakukan rekrutmen, 

artikulasi, dan pendidikan politik rakyat secara baik. 

Parlemen juga perlu meningkatkan peran dan fungsinya 

sebagai wakil rakyat.  Tindak lanjut diperlukan untuk 

meningkatkan fungsi kelembagaan demokrasi Indonesia 

adalah melalui proses peningkatan produktivitas, 

profesionalitas, dan netralitas politik aparatur pemerintah. 

Anggota parpol dan parlemen perlu ditingkatkan 

kapasitasnya, antara lain dengan memperbaiki mekanisme 

rekrutmen anggota parpol dan mengevaluasi sumber-sumber 

pendanaan parpol, agar dapat menjaga independensinya dari 

kepentingan bisnis kelompok tertentu. Hanya dengan cara 

ini, masyarakat akan mulai memiliki  kepercayaan yang tinggi 

pada parpol. 

Organisasi masyarakat belum mampu berperan optimal 

dalam melakukan fungsi-fungsi yang lazim dilakukan di 

negara-negara demokrasi, yakni untuk mengimbangi peran 

negara, antara lain sebagai kekuatan alternatif untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan secara 

nyata. Organisasi masyarakat masih terbatas kekuatannya 

untuk melakukan kontrol pada jalannya pemerintahan di 

semua tingkat, karena kemampuan berjejaring yang masih 

relatif lemah dan sumber pendanaan yang tidak bersifat 

permanen. Pada masa mendatang, organisasi masyarakat 

perlu mendapatkan akses yang lebih besar pada informasi 

dan pendanaan negara, sehingga terjalin kemitraan yang 

lebih erat dengan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi 

yang lebih kokoh. 
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Permasalahan lain adalah mudahnya konflik kekerasan 

antarkelompok masyarakat yang dipicu oleh perbedaan 

politik untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan. Para 

provokator politik menyadari hal ini dapat digunakan untuk 

memperoleh keuntungan politik bagi kelompoknya. Hal ini 

perlu diperhatikan secara seksama, terutama menghadapi 

pilkada serentak pada akhir tahun 2015. Pemerintah pusat 

maupun daerah perlu melakukan koordinasi dan kerjasama 

yang erat dengan para penyelenggara pemilu untuk 

mengantisipasi hal ini, termasuk dengan menjaga netralitas 

dan profesionalitas aparatur negara dan penyelenggara 

pemilu. Pemerintah juga masih perlu berupaya lebih keras 

lagi untuk mengantisipasi berbagai potensi intoleransi di 

tanah air, terutama terhadap kelompok-kelompok keyakinan 

dan kelompok marginal tertentu yang rawan mendapatkan 

ancaman kekerasan.  

Perkembangan organisasi radikal yang berpotensi pada aksi 

terorisme di Indonesia tetap perlu di waspadai. Terdapat 

beberapa kelompok yang masih potensi dan mendukung 

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dalam peta organisasi 

setidaknya sudah banyak kelompok lama yang berpotensi 

mendukung ISIS seperti Mujahidin Indonesia Barat (MIB), 

MIT, JAT, Ring Banten, Faksi, Jama'ah Tauhid Wal-Jihad 

(JTW), Liga Muslim Indonesia (LMI), Pendukung dan Pembela 

Daulah, Gerakan Reformis Islam (GARIS), Asybal Tauhid 

Indonesia, Kongres Umat Islam Bekasi, Umat Islam 

Nusantara, Ikhwan Muwahid fi Indunisy, Jazirah al-Muluk 

(Ambon), Ansharul Khilafah Jawa Timur, Halawi Makmun 

Group, Gerakan Tauhid Lamongan, Khilafatul Muslimin, 

Laskar Jundullah, dan DMK Masjid Al Fataa.    

Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informasi yang masih 

perlu diperhatikan adalah bagaimana teknologi informasi dan 
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dinamikanya di masyarakat dapat membantu proses 

konsolidasi demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi 

menuntut adanya keterbukaan informasi oleh Pemerintah 

kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh akses 

seluas-luasnya dalam berpartisipasi untuk negara. Untuk itu, 

Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan informasi kepada 

masyarakat, antara lain dengan mendorong pembentukan 

PPID dan operasionalisasinya baik di pusat maupun daerah 

serta menjaga agar kualitas pelayanan PPID tersebut berjalan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Selain itu, Pemerintah harus mendorong upaya pembentukan 

jejaring komunikasi di masyarakat untuk pertukaran dan 

distribusi informasi antara pemerintah pusat/daerah, 

masyarakat maupun stakeholders lainnya. Peningkatan 

kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat juga 

menuntut Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi 

kehumasan secara profesional. Peran kehumasan dalam 

Pemerintah selain sebagai sumber informasi juga sebagai 

penangkal berbagai isu negatif yang memperburuk citra 

Pemerintah dimata masyarakat. Pada akhirnya peran 

Government Public Relation yang efektif dapat membangun 

kepercayaan publik terhadap Pemerintah sehingga 

pembangunan dapat berjalan efektif. Untuk 

menyeimbangkan pemberitaan media massa, strategi yang 

dilaksanakan adalah menjadikan Pemerintah sebagai 

penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk 

membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah 

sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya 

dan membentuk lembaga jejaring komunikasi sebagai bagian 

program Government Public Relation (GPR) dengan tema-

tema yang penting dan aktual antara lain darurat narkoba, 

BBM, poros maritim dan lain-lain. 
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Keterbatasan serta ketimpangan jumlah informasi yang 

diterima masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi 

Pemerintah. Pemerintah harus aktif melakukan diseminasi 

informasi ke seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai 

media yang ada khususnya untuk wilayah terdepan, terluar, 

dan terpencil serta tertinggal. Untuk itu, Pemerintah harus 

mensinergikan antara penyebaran/pemerataan infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan 

peningkatan kualitas dan keberagaman konten informasi 

yang dibutuhkan sehingga dapat bermanfaat bagi 

masyarakat.  

Dengan dominasi media massa yang saat ini cenderung 

bersifat liberal dengan konglomerasinya, Pemerintah harus 

mendorong dan mengkondisikan media massa tersebut agar 

menyediakan konten yang mencerdaskan/mengedukasi 

masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga harus terus 

diliterasi supaya cerdas dalam memilih dan memilah media 

dengan konten informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Masyarakat yang cerdas dalam memilih dan memilah 

informasi pada saatnya nanti akan mendorong kualitas 

konten media yang makin baik pula.  

Tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan tersebut 

hanya akan berhasil jika didukung sumber daya manusia 

(SDM) yang memadai. Upaya peningkatan SDM Bidang 

Kominfo mutlak diperlukan. Teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang terus berkembang harus diimbangi 

dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, karena 

tuntutan terhadap kompentensi SDM di tatanan global tidak 

bisa dihindarkan. Oleh karena itu, Indonesia harus siap dalam 

menghadapi tantangan global dengan berupaya keras 

menciptakan SDM Kominfo yang unggul melalui pendidikan 
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dan pelatihan, penyelenggaraan sertifikasi, serta penyiapan 

SDM sektor industri TIK.  

6.2 Politik Luar Negeri 

6.2.1 Kebijakan 

Melanjutkan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa 

RPJMN 2010-2014 yang dititikberatkan pada upaya 

memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara 

demokratis besar yang ditandai dengan keberhasilan 

diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan 

keamanan nasional, integritas wilayah dan pengamanan 

kekayaan sumber daya alam nasional; kebijakan luar negeri 

Indonesia pada masa RPJMN 2015-2019 difokuskan pada 

upaya untuk membangun kepemimpinan dan peran dalam 

mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, dan damai. Untuk 

itu, kebijakan luar negeri Indonesia berpedoman kepada 

sejumlah arah kebijakan yakni memperkuat diplomasi 

maritim untuk menjaga kedaulatan NKRI, memperkuat peran 

dan kepemimpinan di Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN), meningkatkan peran Indonesia di tingkat global, 

memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, berperan dalam 

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, mendukung 

pemajuan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), 

melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan 

Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, serta menata kebijakan 

politik luar negeri dan infrastruktur diplomasi Indonesia.  

Sejalan dengan Nawa Cita, pemerintahan Jokowi – JK juga 

menegaskan tekad untuk merealisasikan ajaran Trisakti; yaitu 

menjadikan Indonesia berdaulat dalam politik, berdikari 

dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. 
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Dengan tetap memegang politik luar negeri bebas aktif, 

diplomasi Indonesia akan turut berkontribusi mencapai 

tujuan tersebut, dengan menonjolkan karakter sebagai 

negara maritim. 

Kebijakan luar negeri Indonesia lebih dititikberatkan pada 

upaya mendukung pencapaian kepentingan nasional, 

diantaranya dalam menjaga kedaulatan Indonesia, 

melindungi WNI/BHI di luar negeri, memperkuat diplomasi 

ekonomi, serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 

Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk menjadi diplomasi 

yang membumi (down to earth) dan terkoneksi dengan 

kepentingan rakyat (diplomacy for the people), yang 

dilakukan secara tegas dan bermartabat. Pelaksanaan 

kebijakan luar negeri Indonesia memiliki dua aspek utama, 

yakni sebagai upaya ikut berkontribusi terhadap 

kemaslahatan dunia internasional dan untuk mendukung 

pencapaian kepentingan nasional. Pada tataran 

internasional, Pemerintah berupaya untuk  memiliki posisi 

dan peran yang semakin penting yakni mengarahkan 

prakarsa dan peran Indonesia untuk menjadi part of the 

solution atas berbagai persoalan global, sekaligus untuk turut 

meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan dan dunia 

internasional. 

6.2.2 Capaian Penting 

Secara umum, diplomasi Indonesia membuka jalan  bagi 

pencapaian kepentingan nasional, di antaranya dalam 

menjaga kedaulatan Indonesia, melindungi WNI di luar 

negeri, menjajaki peluang ekonomi, serta menjaga 

perdamaian dan keamanan dunia.  Diplomasi yang lebih 

membumi juga telah mendorong implementasi berbagai 
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kerja sama yang membawa keuntungan bagi Indonesia 

sekaligus menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang 

berdaulat dalam pergaulan dunia internasional serta tidak 

dapat diintervensi oleh negara manapun. 

Peran dan Kepemimpinan di ASEAN  

Pada tingkatan kawasan dan dunia internasional, Indonesia 

tetap menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan, 

perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 

Indonesia berkontribusi aktif dalam pembentukan 

Masyarakat ASEAN 2015. Sejauh ini, implementasi Cetak Biru 

ketiga pilar yang menopangnya telah mencapai kemajuan 

yang signifikan (Gambar 6.3). Implementasi cetak biru di 

ketiga pilar ini akan menjadi bekal menyambut tanggal 31 

Desember 2015, di mana Indonesia bersama negara-negara 

ASEAN lainnya akan menyongsong terbentuknya Masyarakat 

ASEAN. 

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-26 di 

Malaysia pada bulan Mei 2015, Indonesia menyampaikan 

prakarsa dalam empat isu utama. Prakarsa pertama terkait 

dengan upaya Indonesia mendorong kerjasama maritim 

antarnegara anggota ASEAN, termasuk di dalamnya 

mengenai konektivitas maritim, pemberantasan Illegal, 

Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, bantuan 

kemanusiaan dan pemulihan bencana. Secara konkret, 

Indonesia mengusulkan pembentukan instrumen hukum 

ASEAN guna memberantas IUU Fishing. Kedua, Indonesia 

juga mendorong penyelesaian sengketa perbatasan 

antarnegara anggota ASEAN. Ketiga, Indonesia mendorong 

penyusunan instrumen hukum sebagai implementasi ASEAN 

Declaration on the Promotion and Protection of the Rights of 
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Migrant Workers, yang dapat memberikan dan menjamin 

perlindungan yang nondiskriminatif bagi pekerja migran. 

Keempat, Indonesia juga memprakarsai dimulainya 

penyusunan instrumen hukum bantuan kekonsuleran di 

negara ketiga pada saat terjadinya krisis, yang 

memungkinkan saling bantu antar negara anggota ASEAN 

dalam situasi krisis. Upaya ini diharapkan dapat 

menumbuhkan “we feeling” yang lebih kuat di kalangan 

warga ASEAN.  

Gambar 6.3 
Implementasi Tiga Pilar Masyarakat ASEAN   

Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Kementerian Luar Negeri RI 

Sejalan dengan prioritas nasional untuk menjadi Poros 

Maritim Dunia, Indonesia juga berperan mendorong kerja 

sama maritim sebagai salah satu bidang yang terus 

dikembangkan dengan mitra wicara ASEAN. Sesuai dengan 

konsep Poros Maritim Dunia, Indonesia memprakarsai stand-

alone statement mengenai East Asia Summit (EAS) Statement 

on Enhancing Regional Maritime Cooperation sebagai salah 

satu outcome documents KTT ke-9 Asia Timur (EAS) tersebut. 

Prioritas utama kerja sama maritim yang diusulkan Indonesia 
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dalam kerangka EAS, yaitu: (1) Pembangunan ekonomi 

maritim, (2) Ekonomi maritim berkelanjutan, (3) Pencegahan 

insiden di laut, (4) Keamanan tradisional dan nontradisional, 

(5) Konektivitas maritim, dan (6) Kerja sama antarlembaga 

penelitian. 

Diplomasi Perbatasan untuk Menjaga Kedaulatan  

Diplomasi perbatasan akan lebih ditingkatkan pada tahun 

2015. Khusus  untuk penyelesaian batas maritim, Indonesia 

menyusun roadmap perundingan perbatasan dan melakukan 

komunikasi dengan beberapa negara tetangga mengenai 

perlunya mempercepat penyelenggaraan perundingan, 

antara lain dengan Vietnam untuk perundingan mengenai 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan Malaysia untuk 

perundingan mengenai Laut Wilayah, ZEE, dan Landas 

Kontinen; dan dengan Filipina untuk perundingan mengenai 

Landas Kontinen. Secara garis besar, 65 persen dari batas 

maritim Indonesia telah dapat diselesaikan.  

Untuk mempercepat penyelesaian persoalan terkait 

perbatasan maritim, telah dilakukan: 

1. Pertemuan Teknis ke-27 penetapan batas maritim RI-

Malaysia di Jakarta, 27-28 Februari 2015, untuk 

membahas garis batas sementara Laut Wilayah 

(Provisional Territorial Sea Boundary/PTSB Lines) di Laut 

Sulawesi dan Selat Malaka Bagian Selatan berikut 

proyeksi perpanjangan PTSB di segmen tersebut; 

2. Pertemuan ke-28 penetapan batas maritim RI-Malaysia 

di Kuching, 15-17 Juni 2015, membahas batas maritim di 

Laut Sulawesi, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka 

bagian Selatan, dan Selat Singapura bagian Timur; 
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3. Penunjukan special envoy guna memperlancar 

perundingan atas kesepakatan Indonesia dan Malaysia. 

Dari pihak Indonesia, Duta Besar Edi Pratomo ditunjuk 

sebagai utusan khusus Presiden RI untuk penyelesaian 

batas maritim dengan Malaysia. Penunjukan ini 

diharapkan akan dapat memberikan political push bagi 

kemajuan negosiasi;  

4. Perundingan dengan Vietnam dilanjutkan melalui 

pertemuan Teknis ke-6 Penetapan Batas ZEE RI-Vietnam, 

di Jakarta, 10-12 Maret 2015, untuk menyepakati 

diselesaikannya perundingan penetapan garis batas ZEE 

di Laut Tiongkok Selatan di Perairan Utara Kepulauan 

Natuna; 

5. Kebekuan komunikasi dengan Thailand telah dicairkan, 

melalui pertemuan informal Penetapan Batas ZEE RI-

Thailand antara Tim Teknis RI dan TIM Teknis Thailand, di 

Bangkok, 23-24 April 2015. Pertemuan pertama kalinya 

sejak tahun 2003 ini menjajaki kelanjutan perundingan 

penetapan batas ZEE di Selat Malaka bagian Utara dan 

Laut Andaman yang terhenti karena kondisi domestik di 

Thailand; 

Mengenai perbatasan darat, Pemerintah tengah 

merundingkan penegasan batas darat (demarkasi) dengan 

Malaysia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), 

khususnya demarkasi di 9 Outstanding Boundary Problems 

(OBP) dengan Malaysia, dan 2 Unresolved Segments dengan 

Timor-Leste. 

Peran dalam Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia  

Dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia sebagai 

wujud komitmen Indonesia untuk menjalankan salah satu 
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amanat konstitusi diwujudkan dengan tetap konsisten 

berkontribusi aktif melalui pelaksanaan misi-misi 

pemeliharaan di berbagai belahan dunia dan menjadi 

penyumbang signifikan bagi misi perdamaian dan keamanan 

PBB. Pada bulan Mei 2015, kontingen Indonesia di United 

Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) tercatat 

mencapai 2.729 orang di 10 kontingen yang menempatkan 

Indonesia pada peringkat ke-11 dalam urutan penyumbang 

peacekeepers. Jumlah ini akan terus dikembangkan menjadi 

4.000 peacekeepers di tahun 2019 sesuai dengan Roadmap 

Vision 4000 Peacekeepers yang ditetapkan dalam Permenlu 

No. 5/2015. 

Di samping itu, Indonesia juga terus berperan aktif dalam 

berbagai isu perdamaian dunia dan perlucutan senjata 

melalui mekanisme PBB, seperti (1) Kepemimpinan Indonesia 

dalam Third Conference of States Parties and Signatories that 

Establish Nuclear Weapon Free Zones and Mongolia (CNWFZ) 

yang diselenggarakan di New York, 24 April 2015; serta (2) 

Keikutsertaan aktif pada Sidang Nuclear Non-Proliferation 

Treaty (NPT) Review Conference 2015 di New York, 27 April-

22 Mei 2015. 

Terkait isu Palestina, Indonesia juga terus mendukung 

perjuangan Palestina membentuk negara merdeka dan 

berdaulat dan mendesak negara lain mengakui kemerdekaan 

Palestina. Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan 

Keamanan PBB mengadopsi rancangan resolusi mengenai 

Palestina di New York, 30 Desember 2014. Untuk lebih 

mendekatkan diri dengan Palestina, selain Kedutaan Besar 

Republik Indonesia untuk Palestina berkedudukan di Amman, 

Yordania, Indonesia dalam waktu dekat akan membuka 
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Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah. Dukungan 

Indonesia kepada Palestina juga ditegaskan kembali oleh 

Presiden RI dalam Peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika 

pada bulan Mei 2015. Secara lebih konkret, Indonesia juga 

memberikan bantuan teknis bagi aparatur Palestina yang 

akan terus ditingkatkan ke depannya.  

Sejalan dengan kiprah Indonesia di PBB seperti diuraikan di 

atas, Indonesia juga mulai mempersiapkan kampanye 

pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan  Keamanan 

PBB periode 2019-2020. Kampanye tersebut saat ini sudah 

mulai bergulir dan akan berjalan hingga tahun pemilihan, 

yakni pada tahun 2018.  

Untuk menanggulangi terorisme, Indonesia juga mendorong 

penguatan kerja sama internasional melalui sejumlah upaya 

konkret yakni: (1) Menjadi co-chairs (Indonesia dan Australia) 

dari Global Counter Terrorism Forum Detention and 

Reintegration Working Group (GCTF DRWG); dan (2) 

Menyelenggarakan Wokshop on Capacity Building and 

Training for the Appropriate Management of Violent 

Extremist Offenders, di Medan, 8-9 April 2015 bekerja sama 

dengan Global Center on Cooperative Security (GCCS). 

Terkait isu transnational organized crime khususnya 

penyelundupan manusia, Indonesia juga berperan aktif 

dalam penanganan isu irregular migration melalui 

mekanisme kerja sama Bali Process. Indonesia menekankan 

kembali bahwa penanganan isu ini memerlukan kerja sama 

yang baik antara negara asal, negara transit, dan negara 

tujuan. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing, 

meski demikian terdapat kewajiban yang harus dilakukan 

sebagai warga dunia.  
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Dalam menangani sejumlah irregular migrants yang 

terdampar di beberapa lokasi di Aceh pada bulan Mei 2015, 

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI melakukan pertemuan 

trilateral dengan Menlu Malaysia dan Menlu Thailand di 

Kuala Lumpur, 20 Mei 2015. Pertemuan menghasilkan Joint 

Statement on Irregular Movement of People in Southeast 

Asia yang menyetujui beberapa hal seperti komitmen 

Indonesia dan Malaysia untuk menampung sementara para  

irregular migrants tersebut dan agar komunitas 

internasional menyelesaikan repatriasi dan resettlement 

dalam waktu satu tahun, serta dorongan bagi ASEAN untuk 

turut menangani permasalahan tersebut.  

Selain itu, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral 

dengan Menlu Myanmar pada 21 Mei 2015 yang 

membuahkan kesepakatan dari pihak Myanmar, yakni 

komitmen Myanmar untuk meningkatkan upaya preventif 

mencegah keluarnya irregular migrants dari wilayah 

Myanmar, akan melakukan pemberantasan perdagangan 

orang; serta melakukan pembangunan inklusif di Rakhine 

State. 

Pada tataran global, Menlu RI juga berkomunikasi intensif 

dengan Sekjen PBB, perwakilan  United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) serta perwakilan IOM 

untuk menjamin penyelesaian proses repatriasi atau 

resettlement dalam waktu satu tahun. Dalam hal ini, 

Indonesia mengusulkan dibentuknya MoU tiga pihak 

(Indonesia-Malaysia-Organisasi Internasional) untuk 

menggalang komitmen internasional. 

Sementara pada tataran regional, Menlu RI mengangkat isu 

irregular migrants ini dalam forum Konferensi Tingkat 
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Menteri Organisasi Kerjasama Islam  (KTM OKI) ke-42 di 

Kuwait, 27-28 Mei 2105. Indonesia menghimbau negara-

negara OKI untuk membantu penyelesaian masalah ini, 

khususnya terkait infrastruktur, resettlement dan repatriasi, 

penyelesaian akar masalahnya dan peningkatan kerjasama 

dalam isu human trafficking. 

Isu irregular migrants juga diangkat oleh Menlu RI dalam 

kunjungan ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab 

Saudi, Kuwait, Qatar, dan Persatuan Emirat Arab (PEA), serta 

dalam pertemuan bilateral di sela-sela KTM OKI ke-42 

dengan Sekjen OKI, Menlu Kuwait, Menlu Gambia, Menlu 

Palestina, Menlu Iran, dan Menlu Turki. Sejumlah 

kesepakatan yang diperoleh dari proses dalam forum 

tersebut antara lain: (1) Komitmen Bangladesh untuk 

menerima kembali pengungsi asal Bangladesh; (2) Tawaran 

Turki untuk menampung pengungsi, serta (3) Pledge bantuan 

dari Qatar sebesar USD50 juta, Saudi Arabia sebesar USD10-

20 juta, Kuwait dan PEA yang meminta detail bantuan yang 

diperlukan. 

Terkait dengan peran Indonesia untuk menjaga stabilitas dan 

perdamaian di Kawasan, Indonesia mengintensifkan upaya 

mengelola Laut Tiongkok Selatan (LTS) khususnya terkait 

kegiatan reklamasi, dan menyerukan agar seluruh pihak yang 

terlibat menaati prinsip-prinsip hukum internasional, 

menahan diri, serta menyelesaikan permasalahan yang 

timbul melalui jalan damai tanpa penggunaan kekuatan 

militer. Melalui ASEAN, Indonesia terus aktif mendorong 

implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the 

South China Sea (DoC) secara penuh dan efektif, serta 

diselesaikannya Code of Conduct in The South China Sea 

(CoC). Dalam hal ini, Indonesia terus berpartisipasi dalam dua 
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mekanisme implementasi dari DOC yakni ASEAN-China Senior 

Official Meeting (SOM) on DOC (terakhir di Bangkok, 28-29 

Oktober 2014) serta ASEAN-China Joint Working Group (JWG) 

on DOC (terakhir di Yangon pada 31-31 Maret 2015). Selain 

itu, pada pertemuan ASEAN SOM tanggal 27 Januari 2015 di 

Kota Kinabalu, dibahas mengenai perlunya disepakati “dos 

and don’ts” di LTS serta membangun confidence building 

measures.  

Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri  

Dalam isu perlindungan WNI di luar negeri, Pemerintah 

berupaya memastikan kehadiran negara. Diplomasi dan 

politik luar negeri Indonesia harus dapat memberikan 

perlindungan dan rasa aman bagi warga negara dan badan 

hukum Indonesia di luar negeri. Data e-perlindungan 

Kementerian Luar Negeri sampai Mei 2015, mencatat 2,8 juta 

WNI tinggal di luar negeri sebagai buruh migran (Gambar 

6.4). 

Gambar 6.4 
Persebaran Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri 

Hingga Tahun 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber: Data e-Perlindungan, Kementerian Luar Negeri RI 
Catatan: Data hingga Mei 2015 
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Namun demikian, jumlah riil WNI di luar negeri diperkirakan 

bisa mencapai sekitar 4,3 juta orang. Dari jumlah yang 

terdaftar tersebut, 99,6 persen di antaranya merupakan 

pekerja migran Indonesia. Pekerja migran tersebut 99 persen  

diperkirakan bekerja pada sektor domestik, dengan 65 

persen di antaranya adalah perempuan. 

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas perlindungan 

bagi WNI dan BHI di luar negeri melalui  tiga pendekatan, 

yakni pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan. Dengan 

menerapkan tiga pendekatan ini, jumlah kasus dapat ditekan 

secara signifikan. Sebagai contoh, pada bulan Januari-Juli  

2015 4.024 kasus dialami WNI. Dari jumlah tersebut, 3.175 

kasus (92 persen) merupakan kasus yang dialami oleh 

pekerja migran. Sejak tahun 2011, jumlah kasus WNI di luar 

negeri memperlihatkan kecenderungan penurunan, 

khususnya pada periode 2013-2014. Tingkat penyelesaian  

kasus WNI di luar negeri sejak tahun 2013 sampai dengan Juli 

2015 tercatat rata-rata sekitar 72,6 persen. Hal ini 

dipengaruhi oleh bobot dan prioritas kasus baru yang 

muncul. Untuk tahun 2015, dari 4.024 kasus baru, sebanyak 

1.994 kasus (sekitar 49,6 persen) dapat terselesaikan. 

Gambaran kecenderungan tingkat penanganan kasus WNI 

terlihat pada Gambar 6.5. 

Salah satu capaian diplomasi bidang ketenagakerjaan tahun 

2015 adalah penandatanganan Deklarasi  Bersama RI–Filipina 

tentang Perlindungan Migran dan Buruh Migran (Protection 

of Migrants Workers). Perjanjian ini diharapkan dapat 

memberikan dukungan, jaminan perlindungan, serta 

kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan 

adanya kepastian hukum dan standar terkait hak-hak 

pekerja.  
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Gambar 6.5 
Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia di Luar Negeri  

Tahun 2011-2015 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Data Dit.Perlindungan WNI/BHI, Kementerian Luar Negeri RI 
Catatan: Data hingga Juli 2015 

Upaya lain yang dilakukan untuk memperkuat diplomasi 

ketenagakerjaan ini adalah partisipasi aktif dalam pertemuan 

dan pelatihan internasional yang membahas isu-isu 

perlindungan WNI seperti: (1) Abu Dhabi Process; (2) 

Colombo Process; (3) Bali Process; (4) Global Forum on 

Migration and Development (GFMD); serta (5) Pertemuan-

pertemuan yang diselenggarakan oleh International Labour 

Organization (ILO), United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) dan International Organization for Migration (IOM). 

Penguatan perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia (BMI), 

khususnya, juga dilakukan pada tingkat regional, antara lain 

dengan menyuarakan dan mendorong lahirnya instrumen 

hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang 

bersifat nondiskriminatif pada KTT ASEAN ke-26 pada bulan 

Mei 2015, sebagai implementasi dari ASEAN Declaration on 

the Promotion and Protection of the Rights of Migrant 

Workers. Berbagai langkah terobosan juga ditempuh dalam 
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rangka memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri, 

antara lain dengan:  

1. Penerapan sistem pelayanan warga (citizen service) di 24 

Perwakilan RI di luar Negeri; 

2. Pembuatan integrated database system (e-perlindungan) 

untuk meningkatkan pemantauan dan kebijakan 

perlindungan WNI di luar negeri yang efektif. Integrasi 

basis data juga dilakukan antara database WNI di luar 

negeri berdasarkan statistik Kementerian Luar Negeri 

dengan database BMI yang dioperasikan oleh Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKI). Saat ini, penjajakan upaya integrasi 

e-perlindungan dengan basis data kependudukan yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri dan basis data 

keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM juga mulai 

dilakukan. Dengan langkah ini, diharapkan persoalan 

WNI di luar negeri akan dapat dideteksi dan ditangani 

dengan lebih baik dan lebih cepat;  

3. Pembuatan sms blast untuk memudahkan WNI dapat 

menghubungi Perwakilan RI terdekat jika memerlukan 

bantuan; dan 

4. Penyiapan hotlines di semua Perwakilan RI di Luar Negeri 

bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri. 

Terkait dengan kasus-kasus WNI yang terancam hukuman 

mati, sejak tahun 2010 hingga Juli 2015 ini, Pemerintah 

berhasil membebaskan 259 orang WNI dari hukuman mati. 

Pada tahun 2015, upaya diplomasi Indonesia berhasil 

melepaskan ancaman hukuman mati bagi 34 orang WNI di 

luar negeri. Pada periode yang sama, muncul delapan kasus 

baru dengan ancaman hukuman mati. Sampai saat ini, masih 
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terdapat 211 orang WNI yang terancam hukuman mati di luar 

negeri terlihat pada Tabel 6.2. Kasus WNI terancam hukuman 

mati yang memerlukan perhatian saat ini adalah dua kasus 

pembunuhan di Arab Saudi dan PEA, yakni: (1) Tuti 

Tursilawati divonis hukuman mati oleh Pengadilan Arab Saudi 

karena membunuh  majikan WN Arab Saudi, Suud Malhaq Al 

Utaibi, pada 11 Mei 2010. Hingga saat ini belum dapat 

pemaafan (Tanazul) dari ahli waris korban; dan (2) Cicih Bt. 

A’ing Tolib sedang dalam proses kasasi atas tuntutan pidana 

pembunuhan bayi majikan di PEA, yang diduga dilakukan 

sekitar bulan Agustus 2013. 

Tabel 6.2 
Warga Negara Indonesia yang Terancam Hukuman Mati 

Tahun 2011-2015 

Periode 
Jumlah 

Kasus per 
Tahun 

Jumlah yang 
Lepas dari 
Hukuman 

Mati 

Jumlah Kasus 
Ongoing/ 
Pending 

Proses 
Penyelesaian 

Kasus per 
Tahun (%) 

2011-2012 331 113 218 34,1 

2013 71 51 238 71,8 

2014 60 59 239 98,3 

2015 8 34 211 425 

Total 
penyelesaian rata-
rata 

470 259 211 55,11 

Sumber: Data Dit.P erlindungan WNI/BHI, Kementerian Luar Negeri RI 
Catatan: Data hingga Juli 2015 

Terkait dengan penanganan evakuasi dan 

repatriasi/deportasi WNI, Pemerintah secara bertahap 

memfasilitasi pemulangan overstayers di luar negeri. 

Sepanjang tahun 2014, 20,4 ribu orang dipulangkan; 

sementara hingga Juli 2015 Pemerintah memulangkan 21,8 

ribu WNI overstayers ke Indonesia. 



 

 

BAB 6 BIDANG POLITIK | 6-33 

 

Terkait evakuasi WNI dari wilayah konflik Suriah, jumlah yang  

dipulangkan 11,8 ribu WNI dalam 258 gelombang 

pemulangan sejak tahun 2012 sampai dengan Juli 2015. Saat 

ini, diperkirakan terdapat 752 WNI yang masih berada di 

wilayah Suriah (bahkan lebih, mengingat Perwakilan RI masih 

menemukan pemberangkatan TKI ilegal ke Suriah di masa 

moratorium) terlihat pada Tabel 6.3. 

Tabel 6.3 
Penanganan Evakuasi dan Repatriasi/Deportasi Warga 

Negara Indonesia Tahun 2012-2015 

No. Uraian Kegiatan Jumlah WNI Tahun 

1 Evakuasi WNI dari wilayah 
konflik Suriah 

11.827 2012-2015 

2 Evakuasi WNI dari wilayah 
konflik Yaman 

2.239 2015 

3 Evakuasi WNI dari wilayah 
bencana alam Nepal 

24 2015 

Sumber: Data Dit.Perlindungan WNI/BHI, Kementerian Luar Negeri RI 
Catatan: Data hingga Juli 2015 
 

Evakuasi WNI dari Yaman merupakan evakuasi terbesar yang 

dilakukan Pemerintah dalam kurun waktu singkat. Terdapat 

2.239 WNI yang dievakuasi dalam 32 gelombang oleh Tim 

Percepatan Evakuasi, didukung oleh pesawat TNI AU jenis 

Boeing 737-400 dan pesawat sewa XT 601 dan XT 605. 

Pemulangan dilakukan melalui 3 jalur keluar yaitu Arab Saudi, 

Oman dan Djibouti.  

Selama proses evakuasi WNI dari Yaman, Pemerintah juga 

melakukan misi kemanusiaan dengan membantu 

mengevakuasi 173 WNA yang terdiri dari warga negara India 

(10), Srilanka (3), Inggris (3), Amerika (7), Pakistan (3), 

Thailand (5), Afrika Selatan (2), Malaysia (67), Burkina Faso 

(5), Arab Saudi (1), dan Yaman (67). Dalam rangkaian 
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evakuasi tersebut, pada 20 April 2015, gedung Kedutaan 

Besar Republik Indonesia Sana’a terkena dampak bom udara 

yang dilancarkan oleh Arab Saudi. Insiden tersebut 

mengakibatkan sejumlah diplomat Indonesia dan seorang 

WNI mengalami luka-luka. 

Evakuasi WNI dari Nepal terkait dengan bencana gempa 

bumi sebesar 7,8 SR yang menimpa Nepal pada 25 April 

2015. Terdapat 106 WNI berada di Nepal (42 WNI menetap 

dan 64 WNI wisatawan). Pada tanggal 30 April 2015, Tim 

Evakuasi WNI dengan pesawat TNI AU Boeing 373-400 tiba di 

Kathmandu dan melakukan evakuasi terhadap 24 WNI dan 4 

WNA pada tanggal 6 Mei 2015. Sisanya kembali ke Indonesia 

secara mandiri dan ada yang memilih untuk tetap tinggal di 

Nepal dan terpantau dalam kondisi baik. 

Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sejak 

tahun 2012 sampai Mei 2015, terlihat kecenderungan 

penurunan kasus. Selama periode ini, tercatat 1.539 kasus 

TTPO dengan perincian seperti ditampilkan dalam Tabel 6.4. 

Perlindungan juga dilakukan untuk menjamin hak-hak WNI di 

luar negeri. Dalam tragedi tenggelamnya kapal Oryong 501, 

Pemerintah memfasilitasi pemulangan tiga Anak Buah Kapal 

(ABK) WNI yang selamat serta pemulangan 16 jenazah ABK 

WNI, dan memastikan dipenuhinya hak-hak korban oleh 

pihak perusahaan dan asuransi. Upaya lain yang  

membuahkan hasil setelah sekian lama adalah diplomasi 

untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anak BMI di 

Malaysia. Pada tanggal 6 Februari 2015, Pemerintah Malaysia 

menyetujui ijin kegiatan Community Learning Centers (CLCs) 

bagi anak-anak BMI. Right to Education untuk anak-anak BMI 

di Malaysia dapat dipenuhi. 
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Tabel 6.4  
Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Tahun 2012-2015 
 

 2012 2013 2014 2015 

WNI/BMI  591  185 320 223 

WNI/ABK  155  0  8 57 

JUMLAH  746  185  328 280 

Sumber: Kementerian Luar Negeri RI 
Catatan: Data hingga Juli 2015 

Diplomasi Ekonomi 

Terkait diplomasi ekonomi, diplomasi ekonomi Indonesia 

akan ditujukan untuk meningkatkan akses pasar produk-

produk Indonesia, termasuk ke pasar-pasar yang selama ini 

belum tergarap secara maksimal atau pasar prospektif 

seperti Afrika dan Timur Tengah, Eropa Tengah dan Timur, 

Kawasan Pasifik, serta Amerika Selatan dan Karibia, tanpa 

mengabaikan upaya peningkatan penetrasi di pasar-pasar 

utama, seperti Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur.  

Setiap diplomat Indonesia kini dituntut agar mampu untuk 

mencari peluang perdagangan, investasi dan peluang 

kerjasama ekonomi lainnya. Untuk itu, penguatan 

pemahaman terhadap peraturan perdagangan internasional 

juga merupakan syarat utama bagi setiap diplomat Indonesia 

agar mampu memperjuangkan kepentingan Indonesia. Untuk 

mendukung terus tumbuhnya perekonomian Indonesia, 

upaya diplomasi ekonomi  diarahkan untuk mencari peluang 

di pasar-pasar nontradisional, khususnya negara-negara di 

kawasan Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah yang menunjukkan 

tren positif. 

Di kawasan Afrika-Sub Sahara, perhatian diberikan kepada 

key and potential countries di kawasan, termasuk (1) Afrika 

Selatan sebagai satu-satunya mitra strategis RI di Afrika, dan 
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(2) Nigeria sebagai Ekonomi terbesar dan destinasi utama 

investasi perusahaan nasional RI di kawasan. Tren 

perdagangan RI-Afrika Sub-Sahara selama 2010-2014 tumbuh 

27,11 persen  per tahun. Nilai perdagangan tahun 2014 yang 

mencapai USD9,07 miliar, naik dari tahun 2013 yang sebesar 

USD8,3 miliar menjadi salah satu dasar penetapan kawasan 

Afrika – Sub Sahara ini sebagai salah satu prioritas.  

Di kawasan Asia Selatan dan Tengah, diplomasi ekonomi 

Indonesia berupaya memperkuat pasar utama seperti India 

dan Pakistan, serta membuka pasar produktif seperti 

Bangladesh. Penguatan diplomasi ekonomi di kawasan 

tersebut juga diarahkan pada negara-negara seperti 

Azerbaijan, Iran, dan Kazakstan yang berpotensi menjadi 

sumber energi alternatif untuk mendukung ketahanan 

energi di Indonesia.  

Di Kawasan Timur Tengah, diplomasi Indonesia menjajaki 

penyusunan Comprehensive Partnership dengan Gulf 

Cooperation Countries (GCC). Kerja sama ini diharapkan 

dapat memanfaatkan potensi investasi dari Sovereign 

Wealth Funds yang berlimpah dari negara-negara di 

kawasan teluk tersebut.  

Penguatan diplomasi ekonomi di kawasan Amerika Tengah 

dilakukan antara lain melalui penandatanganan MoU 

konsultasi bilateral dan perjanjian bebas visa pemegang 

paspor diplomatik dan dinas antara Indonesia dengan 

Panama pada awal Juni 2015. Pemerintah juga menjajaki 

sejumlah peluang kerja sama konkret dengan Nikaragua 

pada awal Juni 2015, antara lain tawaran produk PT. 

Dirgantara Indonesia seperti light helicopter dan medium 

cargo/passenger aircraft antara lain CN235 dan CN212. 
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Sementara di kawasan Eropa Tengah dan Timur, Pemerintah 

melaksanakan serangkaian pertemuan bilateral G to G dan 

memfasilitasi pertemuan B to B dengan Polandia, Rumania, 

Moldova dan Belarusia.  Dengan Polandia,  Garuda Indonesia 

sepakat untuk kerjasama code-share untuk penerbangan 

langsung Jakarta – Warsawa. Di samping itu, disepakati juga 

perjanjian bebas visa Diplomatik di Belarusia dan Polandia 

serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kedua negara 

menyepakati kerja sama perdagangan dan investasi dengan 

KADIN Indonesia. Selain itu perusahaan tekstil Indonesia juga 

terus melakukan ekspansi ke kawasan tersebut. Belarusia 

berminat untuk menjadikan Indonesia sebagai hub Pasar 

ASEAN khusus untuk alat berat (dump truck dari perusahaan 

BELAZ) dan Indonesia ingin kerja sama meliputi alih 

teknologi, produksi dan pemasaran bersama termasuk 

pengadaan karet dari Indonesia untuk produksi ban alat 

berat.  

Indonesia ingin juga memanfaatkan Belarusia dan Rusia 

sebagai pintu masuk pasar Eurasian Economic Community 

dengan total GDP sebesar USD2,3 triliun dengan penduduk 

214 juta jiwa. Perusahaan alutsista Belspetvneshtexnika, 

menawarkan remote fire system, dan kerja sama overhaul 

dan perbaikan pesawat militer jenis Sukhoi. Pemerintah 

juga menekankan perlunya kerja sama alih teknologi, joint 

production/venture dan capacity building. 

Peningkatan kerja sama negara-negara mitra prospektif 

bersamaan dengan upaya mempererat hubungan dengan 

mitra utama Indonesia, seperti Jepang dan Tiongkok. 

Kunjungan kenegaraan Presiden RI ke kedua negara 

tersebut pada Maret 2015 menghasilkan komitmen untuk 

meningkatkan investasi di Indonesia yang lebih berorientasi 
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pada ekspor, seperti dari Suzuki Motor Corporation senilai 

Rp.12 triliun, Toyota Motor Corporation Rp.20 triliun dan 

kerja sama B to B senilai USD56 miliar antara pengusaha 

Indonesia dan Tiongkok. 

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Diplomasi Ekonomi 

yang diketuai oleh Wakil Menlu, untuk memastikan bahwa 

berbagai komitmen kerja sama ekonomi yang telah dicapai 

dapat ditindaklanjuti dan membawa hasil konkret yang 

bermanfaat bagi rakyat. Beberapa capaian Satgas Diplomasi 

Ekonomi sejauh ini antara lain: (1) Menginventarisasi dan 

membuat database peraturan dan kebijakan negara lain yang 

dapat merugikan akses pasar produk Indonesia (bagian dari 

market intelligence dalam mengambil kebijakan ekonomi 

yang tepat); dan (2) Melakukan match-making antara 

kebutuhan pasar di luar negeri dengan pengusaha Indonesia. 

Sebagai negara maritim, diplomasi ekonomi Indonesia juga 

akan mendorong kerja sama infrastruktur maritim, energi, 

perikanan dan pelestarian lingkungan bahari. Inisiatif kerja 

sama investasi infrastruktur kelautan sudah mulai dijajaki 

melalui pertemuan bilateral antara Presiden RI dengan 

beberapa kepala negara/pemerintahan asing, di antaranya 

dengan Presiden RRT, Perdana Menteri Jepang, Presiden 

Rusia, dan Presiden Vietnam di sela-sela rangkaian 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC), ASEAN dan G-20 di bulan November 

2014. Pada tingkat kawasan, Indonesia terus berupaya 

memaksimalkan manfaat kerja sama ASEAN dan APEC, 

khususnya untuk mendukung konektivitas dan pembangunan 

kelautan nasional. Sebagai koordinator bagi isu kelautan di 

APEC, Indonesia terus berupaya mengarusutamakan isu 
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konektivitas maritim, ketahanan pangan, dan perlindungan 

ekosistem laut, sesuai dengan prioritas pemerintah. 

Dalam konteks multilateral, Indonesia membentuk Unit 

Implementasi Komitmen Indonesia di G-20, yang 

berkoordinasi dengan kementerian dan instansi terkait, 

untuk memastikan implementasi berbagai komitmen G-20 

di tingkat nasional. Salah satu langkah konkret adalah 

dengan menyusun cetak biru peran Indonesia di G-20, yang 

akan menjadi pedoman bagi pelaku dan pemangku 

kepentingan diplomasi ekonomi Indonesia di G-20 dalam 

berdiplomasi dan menindaklanjuti kesepakatan yang 

dihasilkan di G-20. 

Sejalan dengan prioritas pembangunan infrastruktur di 

dalam negeri, Indonesia berhasil menempatkan 

infrastruktur sebagai prioritas di G-20. Indonesia bersama 

Jerman dan Meksiko sejak 2013 juga menjadi Ketua Pokja 

Investasi dan Infrastruktur yang bertugas 

mengkoordinasikan pembahasan prioritas agenda investasi 

infrastruktur di G-20. Indonesia bersama Kanada dan Rusia 

menjadi anggota Accountability Steering Committee (2014-

2015) yang memiliki peran sentral dalam menyiapkan 

Annual Progress Report atas capaian komitmen G-20 dalam 

Development Working Group. 

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)  

Terkait dengan KSST, Kerja Sama Selatan-Selatan telah 

menjadi bagian penting dari kebijakan politik luar negeri 

Indonesia. Hingga kini Indonesia  membantu peningkatan 

kapasitas setidaknya 4.500 peserta dari 92 negara. 

Penguatan Tim Koordinasi Nasional KSST juga terus 
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dilakukan untuk menghasilkan kebijakan, program, kegiatan 

KSST yang lebih terintegrasi dan dapat mendukung 

keberhasilan diplomasi Indonesia. 

Peringatan 60 tahun KAA yang diselenggarakan di Jakarta dan 

Bandung pada tanggal 19–24 April 2016  dengan tema 

“Strengthening South-South Cooperation to Promote World 

Peace and Prosperity” berhasil memperkuat KSST. Melalui 

bantuan teknis dan peningkatan kapasitas, Indonesia terus 

mendorong kerja sama di bidang prioritas seperti maritim, 

pangan, infrastruktur, pariwisata serta sumber daya energi 

yang mudah diakses dan dikelola secara berkelanjutan. Selain 

itu, kesepakatan pendirian Asia-Africa Center juga akan 

dipergunakan sebagai pusat informasi dalam rangka 

menyusun program KSST yang terstruktur untuk 

meningkatkan kapasitas negara Asia-Afrika. 

Hasil dari KAA, Indonesia menghasilkan kesepakatan dengan 

sejumlah negara donor untuk memberikan bantuan 

peningkatan kapasitas dan kerja sama teknis bagi negara 

mitra yang membutuhkan antara lain, kerja sama Triangular 

RI-Swedia untuk Palestina, kerja sama Triangular RI-Norwegia 

untuk Afghanistan, dan kerja sama Triangular RI-Jepang 

untuk negara-negara Afrika. Hal ini merupakan refleksi dari 

komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan Kerja Sama 

Selatan-Selatan sebagai wujud riil solidaritas Peringatan KAA 

2015. 

Selain itu, Indonesia juga terus bekerja sama dengan negara-

negara dan organisasi donor dalam memberikan bantuan 

teknis dan peningkatan kapasitas kepada negara-negara yang 

membutuhkan. Kerja sama dengan Amerika Serikat, Jerman, 

Belanda, Korea Selatan, Jepang, Norwegia, Swedia, Uni 

Eropa, United Nations Industrial Development Organization 
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(UNIDO), World Bank dan Non-Aligned Movement Centre for 

South-South Technical Cooperation (NAM-SSTC) terus 

dikembangkan untuk memberi bantuan dalam bentuk 

pelatihan, lokakarya maupun proyek dalam berbagai bidang 

seperti pertanian, kehutanan, perikanan, demokrasi, 

manajemen resiko bencana alam, dan sebagainya. 

Sejalan dengan perhatian Indonesia yang semakin besar 

terhadap Kawasan Pasifik Selatan, Indonesia berkomitmen 

untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dan 

peningkatan kapasitas dengan negara-negara Pasifik 

Selatan, baik secara bilateral maupun melalui Melanesian 

Spearhead Group (MSG). Hal ini dilakukan antara lain 

dengan melanjutkan komitmen bantuan peningkatan 

kapasitas senilai USD20 juta pada periode 2014-2019 

melalui sejumlah program konkret sesuai dengan 

kebutuhan negara-negara tersebut, seperti di bidang 

perikanan, pengembangan SDM, kerajinan, UMKM dan 

keolahragaan.  

Pemajuan Demokrasi dan HAM, Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan Global  

Terkait dengan berakhirnya Millenium Development Goals 

(MDGs) tahun 2015, Indonesia terus berperan aktif dalam 

proses pembentukan Agenda Pembangunan Global Pasca-

2015 untuk memastikan dunia yang bebas dari kemiskinan 

ekstrim, serta menerapkan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development atau SDGs). Indonesia terus 

memperjuangkan keadilan, kesetaraan dan kemakmuran 

dalam tatanan perekonomian global. Di bidang Agenda 

Pembangunan Global Pasca-2015, Indonesia memastikan 

Agenda Pembangunan Global Pasca-2015 mencerminkan 3 

dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) Ekonomi, (2) 



6-42 | BAB 6 BIDANG POLITIK 

 

Sosial, dan (3) Lingkungan hidup. Hal ini dilakukan melalui 

serangkaian perundingan antarpemerintah untuk 

merumuskan Agenda Pembangunan Global pasca 2015, yang 

diharapkan dapat diadopsi pada KTT Agenda Pembangunan 

Global Pasca 2015 di New York tanggal 25-27 September 

2015. 

Terkait isu perubahan iklim, Indonesia aktif berkontribusi 

dalam negosiasi  pembentukan kesepakatan rezim 

perubahan iklim baru baik melalui Pertemuan Konferensi 

Perubahan Iklim PBB, yang diadakan di Jenewa tanggal 8-13 

Februari 2015, maupun serangkaian pertemuan  United 

Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC). Tindak lanjut Konferensi Perubahan Iklim PBB 

difokuskan pada pembahasan Geneva text untuk difinalisasi 

pada Conference of Parties (COP) ke- 21 UNFCCC di Paris, 30 

November-11 Desember 2015, guna mempersiapkan 

kesepakatan baru  yang akan berlaku mulai tahun 2020. 

Indonesia terus menggunakan aset bangsa seperti demokrasi 

dan multikulturalisme dalam diplomasi di masa mendatang. 

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai negara anggota Dewan 

HAM PBB untuk periode 2015-2017 menegaskan kembali 

pengakuan masyarakat internasional terhadap komitmen dan 

kontribusi Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan HAM. 

Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerjasama 

Strategis  

Sepanjang periode pemerintahan baru, Indonesia aktif 

memberikan kontribusi dalam berbagai fora strategis, baik 

dalam  KTT, Konferensi Tingkat Menteri (KTM), maupun 

melalui pertemuan dengan kepala negara/kepala 

pemerintahan asing. 
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Peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) dan 

KTT Asia Afrika 2015 dihadiri delegasi dari 109 negara Asia-

Afrika, 16 negara pengamat, dan 25 organisasi internasional. 

Rangkaian kegiatan peringatan 60 tahun KAA merupakan 

simbol dari pembebasan terhadap penjajahan dan 

merupakan simbol kebangkitan negara-negara Asia Afrika. 

Makna dari Konferensi tersebut relevan dengan dunia masa 

kini. Langkah bersama perlu dilakukan untuk membawa 

bangsa Asia-Afrika berdiri sejajar sama tinggi dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia. Membumikan semangat 

Bandung merupakan langkah penting untuk mencapai cita-

cita meningkatkan kesejahteraan, memperkuat solidaritas, 

dan memelihara stabilitas internal dan eksternal serta 

penghargaan pada HAM. Kerjasama yang erat perlu dipupuk 

untuk menghadapi ancaman kekerasan, pertikaian dan 

radikalisme seperti Islamic State of Iraq and the 

Levant/Syria (ISIL/ISIS), serta melindungi hak-hak rakyat. Di 

samping itu, tantangan yang dihadapi bangsa-bangsa Asia-

Afrika adalah untuk menyelesaikan berbagai pertikaian baik 

dalam negeri atau antarnegara secara damai.  

KTT Asia Afrika yang bertema Strengthening South-South 

Cooperation to Promote World Peace and Prosperity di 

Jakarta dan Bandung, 19-24 April 2015 menghasilkan 3 

dokumen utama, yaitu (1) Bandung Message; (2) 

Declaration on Reinvigorating New-Asian African Strategic 

Partnership (NAASP); dan (3) Declaration on Palestine. 

Satu kesepakatan penting lain adalah pendirian Asia-Africa 

Center yang dipergunakan sebagai pusat informasi dalam 

rangka menyusun program-program KSST yang terstruktur 

untuk meningkatkan kapasitas negara-negara Asia-Afrika. 
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Selain KTT Asia Afrika dan peringatan 60 Tahun KAA, terdapat 

sejumlah acara lain yang bersinergi  dengan kedua acara 

utama tersebut yakni (1) Asia-Africa Business Summit (AABS) 

di Jakarta, 21 April 2015, dihadiri oleh 650 pengusaha Asia – 

Afrika dan menghasilkan Jakarta Joint Declaration on the 

Realization of Asian-African Partnership for Progress and 

Prosperity serta menyepakati pembentukan Asian-African 

Business Council (AABC); (2) Asian-African Parliamentary 

Conference (AAPC) di Jakarta, 23 April 2015, menghasilkan 

Asian-African Parliamentary Group untuk mempercepat 

interaksi dan kerja sama antar Parlemen Asia dan Afrika; dan 

(3) Informal Gathering on Strengthening Solidarity and 

Cooperation in the Islamic World, 23 April 2015: bertujuan 

untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama dalam 

menghadapi situasi dan berbagai tantangan yang dihadapi 

oleh dunia Islam. 

Terkait dengan peran Indonesia di Indian Ocean Rim 

Association (IORA), menjelang serah terima jabatan ketua 

IORA dari Australia kepada Indonesia pada pertemuan 

Council of Ministers (COM) ke-15 pada  Oktober 2015 

mendatang, dilakukan beberapa langkah persiapan untuk 

mempromosikan kepemimpinan Indonesia pada IORA, yakni: 

(1) Lokakarya Nasional Persiapan Kepemimpinan Indonesia di  

Jakarta, 25 Februari 2015; dan (2) Kegiatan  outreach dalam 

bentuk workshop dan seminar yang diselenggarakan di 

Universitas Andalas, Padang, Juni 2015. Misi kepemimpinan 

Indonesia di IORA periode 2015-2017 adalah: (1) Memastikan 

dihasilkannya strategic outcomes sehingga IORA relevan 

dengan realitas strategis di kawasan lingkar Samudera 

Hindia; (2) Terus melanjutkan upaya-upaya konsolidasi 

kelembagaan sehingga IORA lebih efektif dan responsif; (3) 
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Mendorong pendekatan project-based untuk memajukan 

kerja sama di enam priority areas, termasuk isu-isu lintas 

sektoral seperti connectivity dan infrastruktur; dan (4) 

Mendorong kerja sama kemaritiman sejalan dengan 

kebijakan Poros Maritim Dunia. 

Sebagai Ketua IORA periode 2015-2017, Indonesia 

menyampaikan jadwal COM ke-15 dalam kesempatan SOM 

ke-5 IORA di Mauritius, 28-29 Mei 2015 sebagai berikut (1) 

Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) di Jakarta, 20 

Oktober 2015 back-to-back dengan Trade Expo Indonesia; (2) 

Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) di Padang, 20 

Oktober 2015; (3) Working Group on Trade and Investment 

(WGT) di Padang, 21 Oktober 2015; (4) Committee of Senior 

Officials (CSO) di Padang, 22 Oktober 2015; dan (5) COM ke-

15 di Padang, 23 Oktober 2015. 

Di forum East Asia Summit (EAS), pada KTT ke-9 Asia Timur 

yang diselenggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 

November 2014, Presiden Indonesia menyampaikan visi 

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang memiliki 5 pilar 

utama, yaitu: (1) Membangun budaya maritim, (2) Penjagaan 

dan pengelolaan sumber daya laut, (3) Membangun 

infrastruktur dan konektifitas maritim, (4) Kerja sama 

maritim melalui diplomasi, dan (5) pembangunan kekuatan 

pertahanan maritim. 

Terkait dengan peran Indonesia di OKI, Menlu RI dalam KTM 

OKI ke-42 di Kuwait City, pada tanggal 27-28 Mei 2015  

memperjuangkan langkah konkret untuk meningkatkan 

toleransi dan mengatasi ekstremisme dengan 

mengedepankan konsep Islam sebagai Rahmatan ‘lil Alamin 

dan mendorong interfaith dialogue. Delegasi RI juga 
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mengusulkan pembentukan sebuah Contact Group untuk isu 

radikalisasi, ekstrimisme, dan resolusi konflik, sebagai tindak 

lanjut dari pertemuan Presiden RI dengan negara-negara 

Dunia Islam di sela-sela KTT Asia Afrika 2015.  

KTM ke-42 OKI menyepakati Kuwait Declaration antara lain, 

memuat dukungan OKI pada kemerdekaan Palestina, upaya 

bersama untuk menghadapi terorisme dan Islamophobia, 

dukungan OKI pada penyelesaian konflik di negara-negara 

OKI, dan menegaskan perhatian OKI pada perlindungan 

minoritas Muslim di negara-negara OKI. 

Sejalan dengan prioritas diplomasi Indonesia untuk 

mendukung keutuhan NKRI, Indonesia memperkuat 

keberadaan di kawasan Pasifik Selatan serta mendorong 

semakin dekatnya kerja sama dengan negara-negara di 

kawasan tersebut melalui Kunjungan Kenegaraan Presiden RI 

ke Papua Nugini pada bulan Mei 2015, serta kunjungan kerja 

Menlu RI ke Papua Nugini pada bulan Mei 2015, dan 

Kepulauan Salomon, Fiji dan Selandia Baru di bulan Februari 

2015. Selain itu, sebagai negara dengan populasi 11 juta etnis 

Melanesia yang tersebar di Kawasan Pasifik, Indonesia juga 

terus meningkatkan engagement di kawasan Pasifik Selatan 

melalui Melanesian Spearhead Group (MSG). 

Pada KTT MSG yang ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon, 

24-26 Juni 2015, Indonesia menjadi Associate Member dari 

sebelumnya observer yang ditetapkan pada KTT MSG ke-18 di 

Fiji, Maret 2011. Sebagai associate member, Indonesia 

berkomitmen untuk terus mempromosikan kerja sama yang 

erat dan konkret dengan MSG untuk menggali potensi dan 

mengatasi tantangan pembangunan bersama. Indonesia 

memperlihatkan solidaritas dengan kawasan Pasifik Selatan 
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melalui bantuan kemanusiaan senilai USD2 juta yang 

diberikan kepada Vanuatu setelah mengalami bencana badai 

Pam di bulan Maret 2015. 

Keanggotaan Indonesia pada MSG tersebut semakin 

membuka berbagai potensi kerja sama ekonomi yang dapat 

digarap oleh kedua belah pihak, baik dari segi membuka 

pasar nontradisional bagi pihak swasta Indonesia, 

membangun konektivitas dengan kawasan Timur Indonesia, 

maupun dari segi memberi akses bagi negara-negara Pasifik 

Selatan ke pasar Indonesia maupun ke pasar ASEAN. 

Diharapkan hal ini akan membantu bukan saja dari segi 

peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-

negara Pasifik Selatan, namun juga turut mendorong 

pembangunan di kawasan Timur Indonesia. 

Penguatan Infrastruktur Diplomasi  

Pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia perlu didukung 

oleh sumber daya manusia yang mumpuni serta sarana dan 

prasarana yang memadai. Untuk itu, Pemerintah memulai 

program penguatan Perwakilan RI di luar negeri dan 

reformasi birokrasi di Kementerian Luar Negeri. Terkait 

peningkatan kapasitas Perwakilan RI di luar negeri, aspek-

aspek yang perlu diperkuat adalah: (1) Kelembagaan, (2) 

Anggaran, (3) Sarana prasarana, (4) Sumber daya manusia, 

dan (5) Pengawasan dan pengendalian. 

Upaya yang dilakukan antara lain: (1) Evaluasi indeksasi 

Perwakilan RI; (2) Peningkatan pengelolaan keuangan 

berdasarkan prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel sesuai dengan akuntansi pemerintah; (3) 

Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara dan 

penatausahaan aset tetap pada Perwakilan RI; (4) 
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Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas, 

budaya kerja dan kesejahteraan pegawai Perwakilan RI di 

luar negeri; dan (5) Pengawasan implementasi 

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas 

korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kemlu 

dan Perwakilan RI. Hasil evaluasi Perwakilan RI 

ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan 

baru yang memungkinkan kinerja perwakilan menjadi lebih 

terukur. 

6.2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Dalam mewujudkan sasaran dan arah kebijakan luar negeri 

Indonesia, Indonesia masih menghadapi sejumlah 

permasalahan dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti 

dengan tepat. Permasalahan dan tantangan tersebut dapat 

dilihat dari dua perspektif yakni internal dan eksternal. 

Dari sisi internal, terdapat tantangan dalam upaya menjaga 

kedaulatan Indonesia, yakni isu separatisme dan percepatan 

penyelesaian batas wilayah perbatasan. Munculnya isu 

separatisme harus ditiadakan antara lain dengan 

melanjutkan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan 

(prosperity approach) yang dilakukan oleh Pemerintah saat 

ini. Selain itu, dengan meningkatkan partisipasi Perwakilan RI 

dalam berbagai forum di negara akreditasi guna 

menyampaikan perkembangan Papua dan kebijakan 

Indonesia. Sementara itu, upaya diplomasi untuk menjaga 

integritas NKRI akan terus dilakukan melalui penguatan 

diplomasi dan pendekatan kultural kepada sejumlah 

organisasi regional dan negara kunci di Pasifik. Untuk 

merespon tantangan percepatan penyelesaian batas wilayah, 

upaya diplomasi perbatasan akan lebih ditingkatkan dengan 
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berpedoman pada roadmap perundingan perbatasan yang 

disusun, khususnya untuk perundingan batas maritim. 

Pemerintah juga akan meningkatkan kehadirannya di wilayah 

perbatasan. Selain itu, Indonesia juga akan terus menggalang 

dukungan dari forum dan negara sahabat yang relevan demi 

keutuhan NKRI. 

Dari sisi eksternal, situasi kawasan dan global saat ini masih 

diwarnai ketidakpastian. Stabilitas keamanan dan 

perdamaian dunia menghadapi berbagai macam tantangan, 

antara lain konflik di sejumlah kawasan seperti di beberapa 

negara Timur Tengah dan Afrika, maupun konflik internal di 

beberapa negara, seperti di Ukraina. Kondisi tersebut tidak 

menutup kemungkinan menciptakan persaingan terbuka 

antar negara besar. Selain itu, sejumlah tantangan 

nontradisional seperti fenomena Foreign Terrorist Fighters 

(FTF) yang bergabung dalam Islamic State of Iraq and the 

Levant/Syria (ISIL/ISIS), perdagangan manusia, kejahatan 

narkoba yang semakin marak maupun wabah penyakit 

seperti Ebola sangat mengkhawatirkan dunia.  

Menghadapi situasi ini, maka Indonesia akan tetap 

menggunakan pendekatan multilateralisme dalam 

memberikan kontribusi positif dan berperan konstruktif 

untuk memecahkan berbagai persoalan dunia. Indonesia 

juga mengedepankan sentralitas ASEAN dalam pengelolaan 

dinamika kawasan termasuk konflik Laut Tiongkok Selatan. 

Terkait isu terorisme, Indonesia terus berupaya mendorong 

kerja sama penanganan terorisme dan radikalisme baik 

melalui kerangka bilateral maupun kerangka kawasan. 

Sementara itu, diplomasi ekonomi Indonesia difokuskan 

untuk mendukung penghapusan hambatan nontarif dalam 
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perdagangan dengan pasar utama dan pembukaan pasar 

prospektif, antara lain di kawasan Eropa Timur dan Tengah, 

Afrika Utara, Afrika Sub-Sahara, Amerika Utara, Amerika 

Selatan dan Asia yang mengalami pertumbuhan pesat. 

Diplomasi ekonomi akan diarahkan pada upaya 

mengedepankan kepentingan nasional yang dapat 

mendorong nilai tambah ekonomi. Diplomasi ekonomi 

Indonesia juga terus bekerja untuk mendorong peningkatan 

perdagangan, menarik penanaman modal asing untuk 

proyek-proyek prioritas di Indonesia, serta membuka 

kesempatan bagi sektor swasta Indonesia agar mudah 

masuk ke pasar internasional. 

Partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas 

dan kemitraan ekonomi juga akan dilakukan secara cermat 

dan selektif demi meningkatkan kesejahteraan bangsa. 

Indonesia akan melakukan berbagai upaya, termasuk 

akselerasi negosiasi Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP) dan mendorong kerja sama antar negara 

di kawasan dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi 

dunia. Secara khusus dalam konteks ASEAN, Indonesia juga 

akan terus berupaya meningkatkan integrasi perekonomian 

negara anggota ASEAN dengan cara mengurangi hambatan 

dagang nontarif, melakukan harmonisasi peraturan tarif, 

melakukan implementasi ASEAN Single Window dengan 

target perdagangan intrakawasan ASEAN sebesar 35-40 

persen pada tahun 2020. 

Terkait perlindungan WNI/BHI, Pemerintah menghadapi 

sejumlah permasalahan yang semakin kompleks terkait 

perlindungan warga negara. Kasus-kasus serius (high profile 

cases) seperti hukuman mati, repatriasi WNI overstayers, 
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berbagai kasus WNI di luar negeri seperti penyiksaan, 

pelecehan seksual, trafficking in persons serta kasus 

pidana/perdata dan ketenagakerjaan menjadi pekerjaan 

rumah tersendiri yang membutuhkan solusi segera. 

Sementara itu, situasi konflik dan bencana alam menjadi 

kondisi yang perlu diantisipasi terutama dalam melakukan 

evakuasi dan memperjuangkan perlindungan bagi WNI di 

daerah yang terkena dampaknya. 

Dalam kaitan itu, Pemerintah akan terus berupaya 

menunjukkan keberpihakannya dalam pelayanan dan 

perlindungan WNI/BHI di luar negeri, di antaranya dengan 

memberikan pendampingan dan bantuan hukum yang 

diperlukan bagi WNI/BHI yang menghadapi kasus di negara 

lain. Langkah yang akan ditempuh antara lain memperkuat 

pemahaman dan pemaknaan para diplomat Indonesia 

mengenai keberpihakan kepada isu perlindungan WNI, 

membangun konsep dan strategi yang lebih terarah untuk 

diplomasi perlindungan di tingkat bilateral, regional dan 

multilateral, serta upaya melibatkan pemangku kepentingan 

lainnya dalam melindungi WNI termasuk TKI di luar negeri 

dan memperkuat koordinasi antar Kementerian dan 

Lembaga baik dalam tataran pencegahan, deteksi dini 

maupun tanggap respon dalam Grand Design Perlindungan 

WNI dan BHI di luar negeri. 

Ke depan, upaya diplomasi akan terus dilakukan dan 

diperkuat untuk memberikan langkah-langkah perlindungan 

semaksimal mungkin bagi WNI di luar negeri. Salah satunya 

adalah penerapan prinsip bahwa Indonesia hanya akan 

melakukan kerja sama pengiriman buruh migran apabila 

negara tujuan memiliki peraturan nasional yang mengatur 

perlindungan terhadap buruh migran asing dan/atau 
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Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan negara 

tujuan yang mengedepankan perlindungan buruh migran 

Indonesia. Sesuai dengan instruksi Presiden, moratorium 

pengiriman buruh migran ke negara tertentu juga akan 

diteruskan. Selain itu, dalam konteks kawasan, penguatan 

perlindungan bagi BMI juga akan dilakukan pada tingkat 

regional, termasuk mendorong terbentuknya instrumen 

hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang 

bersifat nondiskriminatif. 

Perihal peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan, 

Indonesia akan terus menjadi motor bagi penguatan 

kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia juga akan terus 

menggerakkan kerja sama Triangular dalam konteks 

Selatan-Selatan, termasuk kerja sama untuk membantu 

Palestina. 

 
 
 
 
 
 







BAB 7  
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

Pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan 

keamanan dalam kurun waktu 2004-2015, secara umum 

berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan negara 

serta meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan dalam 

negeri. Meningkatnya dukungan anggaran pertahanan dan 

keamanan, memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

pelaksanaan tugas operasional, penyediaan sarana-

prasarana, dan peningkatan profesionalisme aparat 

pertahanan dan keamanan (Gambar 7.1).  Hal ini tercermin 

dari relatif tidak adanya gangguan kewibawaan dan 

kedaulatan Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI), 

menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat (kamtibmas), jumlah korban meninggal dunia 

akibat kecelakaan lalu lintas, jumlah kejahatan jalanan, 

meningkatnya pengamanan kegiatan internasional dan 

keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian dunia. 

Disamping itu, meningkatnya peran industri pertahanan 

nasional telah meningkatkan kesiapan alat utama sistem 

persenjataan (alutsista) TNI dan alat utama (alut) Polri baik 

secara kuantitas, kualitas, maupun teknologi. 

BAB 7 

BIDANG PERTAHANAN 
DAN KEAMANAN 
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Gambar 7.1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bidang Pertahanan 

dan Keamanan Tahun 2005–2015 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pertahanan 23,11 28,23 32,64 32,87 33,67 52,35 58,19 74,11 92,12 92,22 106,65

Keamanan 11,17 16,78 20,04 23,35 24,82 27,19 29,78 39,78 45,13 44,98 57,10

Hankam Lainnya 1,29 1,87 2,55 2,28 2,06 2,16 3,46 4,03 5,01 5,32 6,53
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Sumber : Diolah dari Penetapan Pagu Definitif APBN Tahun Berjalan (diolah) 

Keberhasilan yang menonjol pada pembangunan aspek 

pertahanan adalah kekuatan alutsista TNI yang cukup 

signifikan. Sementara itu dari aspek keamanan, Polri berhasil 

membangun kemampuan pelayanan dasar, program 1 Polsek 

2 Polwan, kemampuan pengendalian massa, dan 

kemampuan penanganan keamanan dalam negeri berkadar 

tinggi, khususnya terorisme. 

7.1 Pertahanan 

7.1.3 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan pertahanan meliputi: (1) 

Modernisasi dan penggantian alutsista yang umur teknisnya 

sudah tua untuk meningkatkan profesionalisme dan 

keselamatan prajurit; (2) Peningkatan profesionalisme 

prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan 

prajurit dan kuantitas serta kualitas latihan prajurit; (3) 
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Percepatan pembentukan komponen bela negara; (4) 

Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi 

kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru 

beserta road map, peningkatan penelitian dan 

pengembangan, serta dukungan pendanaannya; (5) 

Pembangunan pos pertahanan dan keamanan di wilayah 

perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran 

prajurit TNI dan Polri; dan (6) Intensifikasi dan ekstensifikasi 

Patroli Keamanan Laut yang didukung oleh efektifitas 

komando dan pengendalian. 

7.1.2 Capaian Penting 

Lembaga pemeringkat kekuatan militer, Global Fire Power, 

menempatkan kekuatan militer Indonesia tahun 2015 pada 

urutan ke-12 dari 126 negara. Peringkat Indonesia naik enam 

peringkat dibandingkan tahun 2014 yang menempati 

peringkat ke-18 dunia. Peringkat Indonesia berada jauh di 

atas negara-negara ASEAN, dan satu peringkat lebih tinggi 

dibanding dengan Australia.  

Capaian ini utamanya dipengaruhi oleh besarnya faktor 

jumlah penduduk, jumlah tentara, jumlah penduduk dengan 

rentang usia yang layak menjadi anggota militer, luas 

wilayah, dan cadangan minyak yang tereksplorasi. Sedangkan 

faktor lainnya, terutama faktor anggaran militer, kecanggihan 

alutsista, kesiapan operasi, atau kemampuan modernisasi 

alutsista masih tertinggal dari negara tetangga. Sebagai 

contoh, Indonesia yang berada di peringkat 12 dunia memiliki 

anggaran militer USD6,9 miliar, sedangkan Australia yang 

posisinya berada di peringkat 13 dunia memiliki anggaran 

militer USD26,1 miliar, dan Singapura yang berada di posisi 

26 dunia memiliki anggaran militer USD9,7 miliar. 
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Melanjutkan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) 

yang sudah mulai dirintis sejak periode 2005-2009 yang 

difokuskan pada pengisian celah kebutuhan  dan  

penggantian alutsista yang sudah tidak dapat berfungsi, serta 

periode 2010-2014 yang difokuskan untuk meningkatkan 

daya penggentar  sebagai kontribusi bagi peningkatan posisi 

tawar Indonesia, pembangunan MEF pada periode 2015-

2019 melanjutkan pembangunan kemampuan militer dalam 

rangka membentuk kekuatan maritim regional yang disegani 

di kawasan Asia Timur. Sebagian alutsista TNI yang telah 

diakuisisi pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 antara 

lain adalah Helikopter Serang, Helikopter Serbu, Rudal 

Arhanud, Senjata Artillery, Ranpur Main Battle Tank, Rudal 

Multi Launch Rocket System (MLRS), Multi Role Light Frigate 

(MRLF), Pesawat Tempur Su-30, dan Pesawat Angkut Sedang 

CN-295 (Gambar 7.2). 

Profesionalisme prajurit TNI ditingkatkan agar dapat 

melakukan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun 

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) secara baik.  

Peningkatan profesionalisme prajurit diwujudkan melalui 

peningkatan kemampuan prajurit dengan latihan militer, 

serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Peningkatan 

kesejahteraan prajurit melalui pembangunan fasilitas 

perumahan personil Kemhan-TNI sebanyak 81 unit Rusunawa 

Twin Block (TB) dan 1.802 unit Rumah Dinas Khusus (Rusus), 

pemberian jaminan kesehatan melalui jaminan kecelakaan 

kerja dan jaminan kematian dari BPJS ketenagakerjaan, serta 

peningkatan penghasilan melalui peningkatan gaji dan 

tunjangan kinerja. 
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Dalam rangka percepatan komponen bela negara, telah 

dilaksanakan antara lain pendirian Pusdiklat Bela Negara 

guna mendukung Program Bela Negara.  Pelaksanaan 

pembinaan karakter bangsa dan pemahaman wawasan 

kebangsaan dalam bela negara juga dilakukan melalui 

bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan secara 

terpadu dan mendukung kemanunggalan TNI dengan rakyat.  

Untuk mendukung hal tersebut serta dalam rangka revolusi 

mental sebagaimana yang tertuang dalam Nawa Cita, telah 

disusun grand design tentang pembinaan kesadaraan Bela 

Negara (PKBN) yang akan menjadi pedoman bagi seluruh 

pemangku kepentingan dalam melaksanakan PKBN. 

Pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi 

kemandirian pertahanan serta penguasaan teknologi militer 

melalui kerjasama pengembangan teknologi dengan negara 

lain, alih teknologi, serta kerja sama produksi secara terpadu 

dan berkesinambungan untuk kepentingan pertahanan 

negara.  Alih teknologi juga dijadikan bagian dalam akuisisi 

teknologi dalam pengadaan alutsista yang berasal dari luar 

negeri seperti alih teknologi pembuatan kapal selam, 

teknologi simulator, dan kegiatan pemeliharaan dan kerja 

sama Industri Pertahanan. 

Dalam upaya mencapai kemandirian alutsista TNI  

dilaksanakan program kerjasama Industri Pertahanan 

antarnegara dalam kerangka Defence Industry Cooperation 

Committee (DICC) dengan lima negara, yaitu: Tiongkok, 

Korea, Turki, Rusia, Perancis. Beberapa program yang telah 

dilaksanakan antara lain Joint Development Medium Tank 

antara PT. Pindad dengan FSNS-Turki; Joint Production Rudal 

C-705 CPMIEC-China dengan PT. DI; Joint Production Kapal 



7-6 | BAB 7 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

 

Selam PT. PAL dalam pengadaan Kapal Selam dari Korea 

Selatan; Joint Development Mission System UAV antara PT. 

LEN Industri dan ALIT-China; Joint Venture Pembangunan 

Industri Propelan antara PT. Dahana dengan Roxel-Eurenco 

Perancis dan Rheinmetall International Engineering (RIE) 

Afrika Selatan; dan Joint Development Pesawat Tempur KF-

X/IF-X antara PT. DI dan KAI Korea Selatan. 

Gambar 7.2 
Alat Utama Sistem Persenjataan Unggulan  

Produksi Industri Pertahanan Nasional 
Tahun 2014–2015 

     
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Penguatan pendanaan pemberdayaan industri pertahanan 

nasional melalui memanfaatkan skema Pinjaman Dalam 

Negeri (PDN) bertujuan meningkatkan produksi industri 

pertahanan dalam negeri. Pada 2015-2019 dialokasikan 

pendanaan PDN Rp.15 trilun untuk TNI dan Rp.3 triliun untuk 

Polri (meningkat dari 2010-2014 sebesar Rp.5 triliun). Di 

bidang penguatan kerangka regulasi, ditetapkan Peraturan 

Pemerintah No. 76/2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang 

dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan 

(Alpalhankam) dari Luar Negeri. Industri pertahanan nasional 

terus berupaya memenuhi kebutuhan alat peralatan 

pertahanan (alpalhan) TNI, antara lain Panser APS Anoa, 

Kendaraan Angkut Personel, berbagai jenis senjata, peralatan 
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perorangan, Munisi Kaliber Kecil maupun Kaliber Besar, Kapal 

Angkut Tank, dan Helikopter Angkut Taktis. 

Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau 

terluar/terdepan terus ditingkatkan pembangunannya untuk 

mengatasi ancaman keamanan seperti illegal logging, illegal 

mining, illegal fishing, dan kejahatan lintas negara lainnya 

yang masih rawan terjadi. Target pembangunan pos 

perbatasan dan sarana prasarana pengamanan perbatasan 

lainnya pada tahun 2014 telah dicapai (Gambar 7.3). 

Gambar 7.3 
Pembangunan Pos Perbatasan, Pangkalan Utama TNI AL, dan 

Pangkalan Udara Tahun 2014 

 
Sumber: Kementerian Pertahanan, 2015 (diolah) 

Peningkatan pengamanan wilayah perbatasan darat juga 

dikembangkan melalui konsep sabuk pengamanan secara 

terpadu, dan peningkatan pengamanan pulau-pulau kecil 

terluar. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pengadaan 

pesawat  terbang tanpa awak (PTTA), pembangunan jalur 

inspeksi dan patroli perbatasan (JIPP), pemasangan chip pada 

tugu/pilar batas negara, dan pengadaan alat transportasi dan 

Papua 

4 Pos 

Lantamal 
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komunikasi untuk memperkuat kemampuan pengawasan 

wilayah perbatasan. 

Seiring dengan program Pemerintahan Kabinet Kerja yang 

menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka 

permasalahan keamanan laut menjadi penting. Negara-

negara yang berbatasan langsung dengan laut telah lama 

membentuk Coast Guard sebagai lembaga yang 

diperuntukan guna menjaga keamanan laut. Untuk 

menjalankan amanat tersebut maka dibentuklah Bakamla 

melalui Perpres No. 178/2014 untuk sinergitas operasi 

keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini 

dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu.  Pemerintah, 

didukung lembaga baru tersebut menunjukkan pencapaian di 

tiga area utama pengelolaan keamanan laut yaitu 

pengembangan kapasitas, kinerja operasi, dan sinergitas 

hubungan antar-lembaga. Dari segi pengembangan kapasitas, 

dilakukan peningkatan  sarana dan prasarana keamanan dan 

keselamatan laut melalui: (1) Pengadaan 3 unit  Kapal Patroli 

Kamla 48 meter yang dibangun di dalam negeri dan akan 

dibangun 2 unit lagi hingga akhir 2015 yang didukung dengan 

Sistem Peringatan Dini (SPD); (2) Pembentukan 3 Kantor 

Wilayah Zona Maritim; (3) Pembangunan 11 Regional 

Coordinating Center (RCC); (4) Pembangunan 3 Maritime 

Regional Coordinating Center (MRCC); (5) Pembangunan 2 

Ground Station (GS); serta (6) Pembangunan 3 Dermaga 

Kapal Patroli di Wilayah Zona Maritim Barat, Tengah dan 

Timur. 

Dari segi kinerja operasi, Operasi Keamanan Laut berjalan 

semakin intensif dengan kemitraan seluruh stakeholder yang 

berwenang.  Dalam kurun waktu 5 bulan di tahun 2015, telah 
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dilakukan operasi keamanan laut di wilayah perairan 

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan total 

pemeriksaan sebanyak 1.036 kapal dan yang dilanjutkan 

sampai dengan proses penahanan sebanyak 22 kapal dengan 

tindak pelanggaran yang berbeda-beda, seperti illegal 

logging, illegal fishing, tidak memiliki kelengkapan Surat Ijin 

Kapal, dan sebagainya. Melalui operasi keamanan laut 

tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan 

sebesar Rp.146,6 miliar. 

7.1.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan di sektor pertahanan diantaranya terkait: (1) 

Pemenuhan alutsista, (2) Kesejahteraan prajurit, (3) 

Percepatan pembangunan bela negara, (4) Pendayagunaan 

industri pertahanan dalam negeri, dan (5) Keamanan di 

wilayah perbatasan dan pulau terluar/terdepan. 

Pemenuhan alutsista merupakan amanat RPJP dan komitmen 

pemerintahan Kabinet Kerja, postur pertahanan pasca MEF 

diarahkan menuju kekuatan maritim regional yang disegani di 

kawasan Asia Timur. Pemerintahan Kabinet Kerja 

berkomitmen meningkatkan anggaran  pertahanan menuju 

1,5 persen dari PDB dalam kurun waktu lima tahun. Pada 

awal tahun 2015, sejumlah peralatan modern akan mewarnai 

kelengkapan alutsista TNI. Konsekuensi dari peningkatan 

kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran 

pemeliharaan dan perawatan alutsista dalam rangka menjaga 

dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya, termasuk 

menyediakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) 

alutsista dan meningkatkan latihan dan pendidikan prajurit 

untuk mengawaki alutsista TNI yang baru.   
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Peningkatan kesejahteraan prajurit saat ini belum berjalan 

secara tuntas. Konsepsi kesejahteraan prajurit Indonesia 

dikelompokkan dalam empat komponen, yaitu: pendapatan 

minimal, perumahan, kesehatan, dan purna tugas 

(Permenhan No.: Per/23/M/XII/2007 tentang Doktrin 

Pertahanan Negara Republik Indonesia). Untuk komponen 

gaji, kesehatan, dan pensiun sudah dipenuhi disamakan 

dengan aparatur negara lainnya. Sementara untuk 

perumahan prajurit, khususnya untuk keperluan dinas, 

diperlukan perlakuan khusus mengingat mobilitas prajurit 

yang cukup tinggi dibandingkan dengan aparatur negara 

lainnya. Sampai saat ini, ketersediaan perumahan prajurit 

baru mencapai 273.115 unit sementara secara ideal jumlah 

prajurit yang berhak untuk menempati rumah dinas 

sebanyak 478.404 orang. Dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan 

dan TNI telah diupayakan peningkatan kesejahteraan di 

berbagai aspek kebutuhan dasar, peningkatan gaji dan 

tunjangan, pemenuhan perumahan prajurit,  peningkatan 

pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas prajurit. 

Dalam konteks globalisasi serta semakin pudarnya kesadaran 

bela negara, maka perlu dilaksanakan pembinaan kesadaran 

bela negara serta pemahaman wawasan kebangsaan.  Tindak 

lanjut yang akan dilaksanakan adalah pembenahan daerah 

latihan di Rumpin, pelaksanaan Training of Facilitator (TOF) 

Bela Negara, Kursus Singkat Bela Negara, pembuatan Naskah 

Akademis dan Pokja Pendirian Pusdiklat Bela Negara.  

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara 

Kemendiknas dan Kemhan, perlu pengintegrasian nilai-nilai 

bela negara dalam kurikulum pendidikan dalam rangka 
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pembinaan karakter bangsa dan pemahaman wawasan 

kebangsaan kepada pemuda Indonesia. 

Terkait pendayagunaan industri pertahanan dalam negeri, 

sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 16/2012 tentang 

Industri Pertahanan riset teknologi pertahanan terus 

dikuatkan melalui Program Litbang Teknologi Alpalhankam. 

Hingga saat ini, pemenuhan kekuatan pokok minimum 

mayoritas masih bersumber dari industri pertahanan luar 

negeri, dikarenakan terbatasnya kemampuan teknologi 

industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu, 

kemandirian pertahanan perlu diwujudkan dengan 

pengembangkan industri pertahanan nasional dan 

diversifikasi kerjasama pertahanan, didukung alih teknologi 

dari negara maju ke industri dalam negeri. Guna 

memantapkan pemberdayaan industri pertahanan, dalam 

periode 2015-2019 Komite Kebijakan Industri Pertahanan 

(KKIP) menetapkan 7 prioritas program nasional industri 

pertahanan, yaitu: pengembangan jet tempur KF-X/IF-X; 

pembangunan dan pengembangan kapal selam; 

pembangunan industri propelan/mesiu; pengembangan 

roket nasional; pengembangan rudal nasional; 

pengembangan radar nasional; dan pengembangan tank 

sedang. 

Keamanan perairan Indonesia bernilai strategis secara 

nasional maupun internasional dan pada saat yang 

bersamaan rawan terhadap sejumlah ancaman keamanan. 

Setidaknya terdapat empat ancaman utama yang perlu 

mendapat perhatian khusus, yaitu: ancaman kekerasan, 

seperti perompakan, pembajakan; ancaman terhadap 

sumber daya laut, seperti pencemaran dan perusakan 
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ekosistem laut; pelanggaran hukum, seperti illegal fishing; 

serta ancaman navigasi yang timbul akibat kondisi geografis 

maritim dan hidrografi. Ancaman-ancaman tersebut telah 

secara nyata menimbulkan kerugian. Dari aktivitas illegal 

fishing saja telah mengakibatkan kerugian sebanyak Rp.300 

triliun/tahun.  Permasalahan di wilayah perbatasan NKRI dan 

pulau-pulau kecil terluar adalah adanya rentang kendali yang 

jauh dari pemerintah pusat, dan keterbatasan sarana 

komunikasi dan transportasi. Untuk pengamananan wilayah 

perbatasan perlu ada upaya pemberdayaan wilayah 

pertahanan melalui konsep sabuk pengamanan  secara 

terpadu, peningkatan pengamanan pulau-pulau kecil terluar,  

dan pengerahan kekuatan laut dan kekuatan udara dalam 

upaya peningkatan pengamanan maritim dan dirgantara 

wilayah yurisdiksi nasional. Diplomasi pertahanan dengan 

negara tetangga diintensifkan untuk meningkatkan 

keamanan wilayah perbatasan. 

7.2 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

7.2.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan keamanan dan ketertiban 

masyarakat diarahkan melalui: (1) Terpenuhinya alut Polri 

yang didukung oleh industri pertahanan; (2) Peningkatan 

profesionalisme Polri; dan (3) Pencegahan dan 

penanggulangan narkoba. 

7.2.2 Capaian Penting 

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi organisasi Polri yang 

dihadapkan dengan ancaman, tantangan, harapan, dan 

tuntutan masyarakat, berbagai pembenahan dilakukan di 
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lingkungan Polri diantaranya melalui dua tahap revisi struktur 

organisasi. Tahap pertama (jangka pendek) adalah 

perubahan struktur untuk tingkat Polres dan Polsek. 

Sedangkan tahap kedua (jangka panjang) dilakukan 

pengkajian tingkat Polda dan Mabes Polri, meliputi 

penggabungan Polisi Air dan Polisi Udara menjadi Korps Polisi 

Air dan Udara (Korpolairud), dan pengkajian  Korps Lalu-

Lintas (Korlantas), Badan Pemeliharaan Keamanan 

(Baharkam), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), dan Badan 

Intelijen Keamanan (Baintelkam). Selain itu, Polri juga 

melaksanakan proses rekrutmen anggota Polri secara 

serentak, dan pembangunan Sisinfopers (Sistem Informasi 

Personil) Polri.  

Sebagai upaya peningkatan profesionalisme Polri melalui 

pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana internal, 

pada kurun waktu 2011-2014 telah dibangun 58 unit 

Rusunawa, 44 unit dibangun pada tahun 2015 bekerja sama 

dengan KemenPU-Pera.  Polri juga mendapatkan kenaikan 

anggaran alat peralatan keamanan (alpalkam) sebesar 285,17 

persen pada tahun 2015. 

Keberhasilan aparat keamanan dalam menjalankan tugas 

diukur dari tinggi rendahnya intensitas keberadaan polisi di 

masyarakat dan kemampuan menyelesaikan tindak pidana. 

Pada 2011-2013 terjadi kenaikan cukup jumlah masyarakat 

yang tersangkut tindak pidana, namun pada tahun 2014 

terjadi penurunan crime risk yang cukup signifikan. 

Selanjutnya, terkait penyelesaian perkara yang diselesaikan 

Polri (P21) ditunjukan melalui crime clearence (Gambar 7.4). 

Kemampuan penyelesaian perkara pada 2011 hingga 2014 

mengalami peningkatan. 
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Pelaksanaan operasional Polri ditinjau dari situasi kamtibmas 

menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan  empat 

jenis kejahatan, tindak pidana yang dilaporkan masyarakat 

dan  harus  ditangani  Polri  dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2004 terjadi 220.886 perkara, 2009 

terjadi 344.942 perkara, 2011 sebanyak 353.309 perkara, 

2012 sebanyak 514.896 perkara, 2013 sebanyak 555.571 

perkara, 2014 sebanyak 546.358 perkara, dan 2015 sampai 

dengan bulan April sebanyak 115.987 perkara. Persentase 

pengungkapan perkara yang berhasil dilakukan Polri juga 

mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebesar 188.438 

(53,34 persen), tahun 2012 sebesar 275.558 (53,52 persen), 

tahun 2013 sebesar 317.623 (57,17 persen), tahun 2014 

sebesar 311.284 (57,26 persen) dan 2015 sampai bulan April 

sebesar 67.925 (58,76 persen). 

Gambar 7.4 
Perkembangan Crime Risk dan Clearance Rate 

Tahun 2004-2014 
 

 
Sumber : Asrena Polri 

Terkait Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran 

Lalu Lintas, jumlah kejadian dan korban pada kecelakaan lalu 

lintas sampai dengan bulan April 2015 mengalami kenaikan 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 
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Kenaikan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya tingkat 

kepatuhan terhadap hukum lalu lintas, pencegahan fatalitas 

korban kecelakaan lalu lintas  dan  peningkatan  disiplin  

berlalu  lintas  belum berjalan  dengan optimal, serta sarana 

prasarana jalan yang masih perlu dilengkapi. 

Gambar 7.5 
Perkembangan Empat Jenis Tindak Kriminalitas 

Tahun 2004-2015 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Konvensional 208.610 319.402 318.535 327.786 469.295 494.285 484.793 100101

Transnasional 9.584 17.511 10.427 19.674 36.380 49.241 51.787 10856

Kekayaan Negara 2.213 7.941 3.270 3.475 7.451 8.660 7.969 1653

Kontijensi 479 88 258 2.374 1.770 3.385 1.809 115
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 Sumber: Mabes Polri, 2015 
  Catatan: Realisasi 2015 s/d April 2015 
 

Dalam upaya meningkatkan potensi keamanan dalam 

penempatan 1 Bhayangkara Pembina Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di tiap 

desa/kelurahan hingga bulan Mei 2015, telah dilakukan 

pemenuhan 65.868 Bhabinkamtibmas dari 80.503 

desa/kelurahan. Selain itu, Polri juga telah mendukung 

pengamanan kegiatan internasional seperti Konferensi Asia 

Afrika (KAA) ke-60, penguatan Samapta Bhayangkara 

(Sabhara), pengamanan dan penegakan hukum di wilayah 

perairan dan yuridiksi Indonesia, dan kerja sama antar 

lembaga penyelenggara Pemilukada serentak 2015. 
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Gambar 7.6 
Grafik Jumlah Kejadian dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas  

Tahun 2011-2015 

 
Sumber: Polri, 2015 
Catatan: Realisasi 2015 s/d April 2015 

Terkait penanganan penyalahgunaan narkoba sebagai bagian 

integral dari keamanan nasional, Pemerintah telah 

mengambil langkah tegas dengan menetapkan status Darurat 

Narkoba secara nasional.  Hingga saat ini, tercatat sudah 

dilakukan eksekusi terhadap 14 orang terpidana mati kasus 

narkotika baik WNA maupun WNI.  

Data internal BNN menunjukkan terjadinya penurunan 

prevalensi penyalah guna narkoba sebesar 0,05 persen bila 

dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 2,23 persen. 

Dengan angka prevalensi sebesar 2,18 persen artinya 

terdapat sekitar 4,1 juta penduduk yang merupakan korban 

penyalahgunaan narkoba dengan tingkat kematian sebesar ± 

12.044 orang per tahun atau 33 orang per hari. Hal ini 

menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan hasil 

survey tahun 2011 yang mengindikasikan rata-rata 41-50 

kematian per hari. Selanjutnya, Pemerintah menetapkan 
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tahun 2015 sebagai Tahun Gerakan Rehabilitasi 100.000 

Penyalahguna Narkotika. 

Pada level strategi, upaya menahan laju prevalensi 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia 

dilakukan melalui empat pilar, yaitu: bidang pencegahan, 

bidang pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi dan 

bidang pemberantasan. 
 

Gambar 7.7 
Kegiatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba 

pada Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen 
Masyarakat 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

Bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia 

dilakukan melalui desiminasi informasi di berbagai media. Di 

samping desiminasi informasi, bidang pencegahan juga 

melakukan advokasi P4GN sebagai implementasi Instruksi 

Presiden No. 12/2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan 

Strategi Nasional Bidang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas 

P4GN). Pada awal Februari tahun 2015 telah diselenggarakan 

Rapat Koordinasi Nasional  (RAKORNAS) Pencegahan sebagai 

langkah implementatif pencegahan narkoba dengan 

melibatkan seluruh kementerian/lembaga (K/L), baik 

pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. 

Bidang pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak 

dalam membangkitkan kesadaran dan keberdayaan 
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masyarakat secara mandiri dalam menciptakan lingkungan 

yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba. Upaya yang telah dilakukan adalah 

memfasilitasi instansi pemerintah, swasta dan komponen 

masyarakat untuk membentuk satuan tugas yang 

membentengi di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan 

lingkungan masyarakat dari potensi menyalahgunakan dan 

mengedarkan narkoba, termasuk membina kawasan rawan 

dan kelompok rentan narkoba. 

Gambar 7.8 
Perkembangan Kasus Narkoba 

Tahun 2004-2015 

 
Sumber: BNN dan Dit. TPN Bareskrim 

Catatan: Realisasi 2015 s/d Mei 2015 

Bidang rehabilitasi dilakukan melalui kemitraan dengan TNI, 

Polri, Kemenkumham, Kemensos, Kemenkes, serta 

komponen masyarakat baik untuk pemanfaatan fasilitas 

maupun peningkatan kemampuan SDM demi menunjang 

proses rehabilitasi medis, sosial dan kegiatan pasca 

rehabilitasi menyeluruh. Hal tersebut dilakukan guna 

mendukung pencapaian target Gerakan Rehabilitasi 100.000 

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 
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Di bidang pemberantasan, pemerintah berhasil melakukan 

pengungkapan kasus terhadap Jaringan Peredaran Gelap 

Narkotika baik nasional maupun internasional. Sejak bulan 

Januari hingga Mei 2015, berhasil diungkap 46 kasus, dengan 

jumlah tersangka sebanyak 98 orang. Barang bukti narkotika 

yang berhasil disita yaitu jenis shabu kristal sekitar 1.142 ribu 

gram, jenis ganja sekitar 40 ribu gram, dan ekstasi sebanyak 

602 ribu butir. 

7.2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Secara umum, pada tahun 2015 permasalahan dan tantangan 

yang dihadapi di bidang keamanan dan ketertiban 

masyarakat antara lain: (1) Belum idealnya komposisi 

anggaran Polri; (2) Pelanggaran Personil Polri; (3) 

Penanganan konflik sosial dan ancaman Kamtibmas yang 

bersifat kontijensi; (4) Keterbatasan kapasitas tempat 

rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. 

Dalam mewujudkan profesionalisme Polri, berbagai upaya 

pembinaan telah dilakukan baik melalui pembinaan maupun 

dukungan sarana prasarana, termasuk mengenai kebijakan 

anggaran. Namun, anggaran belanja pegawai yang masih 

mendominasi pada anggaran Polri secara keseluruhan, 

dianggap sulit dalam mendukung peningkatan 

profesionalisme Polri. Berdasarkan anggaran Polri tahun 

2015, komposisi anggaran Kepolisian adalah 56,01 persen 

untuk belanja pegawai, 23,59 persen untuk belanja barang, 

dan 20,40 persen untuk belanja modal. Diperlukan 

peningkatan belanja barang untuk operasional dan belanja 

barang modal untuk pemenuhan fasilitas perumahan dan 

alpalkam Polri.  
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Gambar 7.9 
Pelanggaran Anggota Kepolisian RI 

Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Polri, 2014 

Hingga saat ini masih dijumpai oknum anggota Polri yang 

melakukan pelanggaran tata tertib, di antaranya pelanggaran 

disiplin, kode etik kepolisian (KEP), maupun tindak pidana 

yang berdampak menurunnya rasa kepercayaan masyarakat 

terhadap Polri. Pada 2013, pelanggaran tata tertib paling 

banyak terjadi, 7.643 kasus, disusul oleh pelanggaran disiplin, 

4.315 kasus. Kasus pelanggaran anggota Polri dapat menjadi 

salah satu penyebab terjadinya aksi kekerasan yang 

dilakukan oleh masyarakat terhadap beberapa fasilitas 

dan/atau anggota Polri. Hal tersebut mengindikasikan masih 

diperlukannya langkah-langkah korektif internal Polri dalam 

menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat. 

Penanganan  konflik  sosial  dan ancaman Kamtibmas yang 

bersifat kontijensi tidak dapat hanya mengedepankan Polri 

semata, namun harus dilakukan secara terpadu dan  

komprehensif dengan tim  terpadu  penanganan konflik   

sosial  tingkat  nasional, provinsi, kabupaten  dan kota. Dalam 

menghadapi ancaman Kamtibmas yang bersifat kontijensi, 
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Polri telah melakukan penyusunan dokumen strategis, yaitu: 

(1) Rencana Kontijensi Aman Nusa I-2015 tentang 

menghadapi Kontijensi  Konflik  sosial  tahun  2015; (2) 

Rencana Kontijensi Aman Nusa II-2015 tentang menghadapi 

Kontijensi Bencana tahun 2015; (3) Rencana Kontijensi Aman 

Nusa III-2015 tentang penanggulangan terorisme  tahun 

2015. 

Penyalahgunaan narkoba, selain menimbulkan korban jiwa 

sebanyak lebih kurang 33 kematian per hari, juga 

mengakibatkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar. 

Estimasi kerugian di bidang sosial ekonomi adalah sekitar 

Rp.63,1 triliun. Jika tidak ditangani secara lebih serius, 

diperkirakan bahwa pada akhir 2019 jumlah penyalahguna 

akan mencapai 4,9 persen atau setara dengan 7,4 juta orang. 

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba belum disertai 

dengan bertambahnya kapasitas rehabilitasi baik oleh 

instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. 

Kapasitas existing baru menjangkau 18.000 orang atau 0,04 

persen dari total 4,7 juta penyalahguna, sementara peserta 

rehabilitasi sendiri masih rawan mengalami relapse 

(kambuh). Sebagai tambahan, penyalahguna narkoba 

mendominasi penghuni lapas di Indonesia yaitu sebanyak 

159.882 orang atau setara 60 persen dari total warga binaan. 

7.3 Ketahanan 

7.3.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan lainnya 

diarahkan melalui: (1) Peningkatan kompetensi SDM intelijen 

yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan 

koordinasi intelijen; (2) Pemantapan dan perluasan cakupan 
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Sistem Persandian Nasional (Sisdina); dan (3) Peningkatan 

kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan 

keamanan nasional. 

7.3.2 Capaian Penting 

Antisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan 

(ATHG) semakin mutakhir, multidimensional dan masif 

sehingga deteksi dini bersifat imperatif. Sebagai konsekuensi, 

Pemerintah terus berkomitmen untuk membangun kapasitas 

intelijen serta kontra intelijen dalam berbagai aspek, mulai 

dari infrastruktur, SDM hingga kelembagaan.  

Peran BIN sebagai koordinator komunitas intelijen terus 

dikuatkan melalui penerbitan Perka BIN No. 01/2014 tentang 

Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite Intelijen 

Daerah (Kominda). Berbagai tindak pelanggaran seperti 

konflik sosial/komunal, terorisme, separatisme, kerawanan 

wilayah perbatasan, dan kejahatan lintas negara diperkirakan 

masih menjadi kendala upaya menciptakan kondisi 

pertahanan dan keamanan nasional. Untuk menghadapi dan 

mengantisipasi kegiatan kelompok radikal, telah dilakukan 

upaya: (1) Intensifikasi operasi deteksi dini dan cegah dini 

dalam menghadapi gerakan separatisme; dan (2) Melakukan 

cipta opini dan cipta kondisi yang melibatkan peran aktif 

tokoh masyarakat dan adat di Papua dan Papua Barat.  

Untuk mengantisipasi dan meminimalisir aksi-aksi teror dan 

pemikiran radikal dilakukan: (1) Koordinasi dan pertukaran 

informasi antaraparat keamanan terkait; (2) Mengoptimalkan 

tugas dan fungsi BIN Daerah (BINDA) untuk dapat menggali 

informasi gerakan terorisme; (3) Meningkatkan operasi 

deteksi dini dan cegah dini dalam rangka membongkar 

jaringan teroris; dan (4) Melakukan kegiatan deradikalisasi 
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terhadap mantan pelaku, keluarga, maupun generasi muda 

yang potensial direkrut menjadi anggota teroris.  

Tabel 7.1 
Persebaran Tenaga Sandi pada Kementerian/Lembaga  

Tahun 2012-2014 (Orang) 

Instansi 
Tahun 

2012 2013 2014 

1. KEMENDAGRI dan PEMDA 1.488 1.640 1.714 

2. KEMLU 359 296 326 

3. KEJAKSAAN 113 164 161 

4. BAIS TNI 63 63 63 

5. TNI AD 418 418 526 

6. TNI AL 1.013 1.013 823 

7. TNI AU 128 128 275 

8. POLRI 606 692 719 

9. K/L LAINNYA 54 111 117 

TOTAL 4.242 4.525 4.724 

      Sumber : Lembaga Sandi Negara 

Kapasitas untuk kontraintelijen khususnya dalam rangka 

pengamanan kerahasiaan negara dikembangkan melalui 

pemberdayaan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Dari segi 

SDM persandian, jumlah SDM Sandi Nasional meningkat 

setiap tahunnya, sebagaimana tabel 7.1. Kemudian dari 

aspek kualitas SDM,  sebanyak 40,27 persen berkualifikasi 

Ahli Sandi Tk. I; 12,44 persen berkualifikasi Ahli Sandi Tk. II; 

6,36 persen berkualifikasi Ahli Sandi Tk. III; dan 40,93 persen 

belum berkualifikasi Ahli Sandi, artinya belum memiliki 

kompetensi di bidang persandian dan akses crypto clearance 

atau security clearance. 

Pelayanan-pelayanan persandian saat ini semakin tersedia 

secara luas meliputi fasilitas peralatan sandi di instansi 

Pemerintah, gelar jaring komunikasi sandi, dan pembuatan 
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kebijakan dalam rangka mewujudkan jaring komunikasi sandi 

(JKS) yang terintegrasi di instansi pemerintah. Hal-hal 

tersebut didukung upaya peningkatkan kepatuhan kepatuhan 

institusi pemerintah pada regulasi dan kebijakan persandian 

yang ada dalam penyelenggaraan persandian hingga 

mencapai tingkatan yang BAIK. Hasil audit persandian tahun 

2014 menyatakan bahwa 120 instansi pemerintah telah 

cukup patuh pada regulasi dan kebijakan persandian yang 

ada. Dengan adanya kemajuan-kemajuan di atas, Nilai 

Potensi Kebocoran Informasi dari 94 Instansi Pemerintah 

yang menjadi target operasional persandian berada pada 

Level Ancaman I (Kategori : AMAN). Pemerintah juga terus 

menyiapkan kader dan pimpinan tingkat nasional melalui 

diklat Kursus Reguler Angkatan/Program Pendidikan Reguler 

KRA/PPRA yang diselenggarakan oleh Lemhannas, disertai 

dengan kajian yang bersifat konsepsional dan strategis 

bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan 

internasional.  

Sebagai bagian dari upaya pembinaan ketahanan nasional, 

Lemhannas secara berkala melakukan pengukuran indeks 

ketahanan nasional untuk mendapatkan gambaran mengenai 

ketangguhan tiap provinsi dalam merespon pengaruh 

lingkungan strategis yang mencakup aspek ideologi, politik, 

ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. 

Dari pengukuran ini diharapkan dapat dirumuskan kebijakan 

pembinaan yang relevan bagi peningkatan ketahanan 

wilayah. Kontributor rendahnya indeks secara nasional 

adalah gatra sosial budaya dengan skor 1,91, idelogi dengan 

skor 2,30, dan geografi dengan skor 2,60, yang seluruhnya 

berkategori kurang tangguh. 
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Tabel 7.2 
Indeks Ketahanan Nasional 

Tahun 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Lemhannas 
Keterangan:                        

 

 

 

Indeks Ketahanan Nasional 2014 menunjukkan perbaikan jika 

dibandingkan 2013, terlihat dari meningkatnya jumlah 

provinsi berkategori "cukup tangguh". Saat ini terdapat dua 

provinsi dengan kategori "kurang tangguh" yaitu Papua dan 

Nusa Tenggara Timur, berkurang 50 persen dari 2013. 

Namun demikian, perlu menjadi catatan bahwa ketahanan 

nasional masih berada pada kategori "kurang tangguh", dan 

hanya mengalami sedikit peningkatan dari skor 2,52 di tahun 

2013 menjadi 2,56 di tahun 2014. Kontributor rendahnya 

indeks secara nasional adalah gatra sosial budaya dengan 

skor 1,91, ideologi dengan skor 2,30, dan geografi dengan 

skor 2,60, yang seluruhnya berkategori "kurang tangguh". 

     

Sangat Tangguh 

(Indeks: >4,2 – 5) 

Tangguh 

(Indeks: >3,4 – 4,2) 

Cukup Tangguh 

(Indeks: >2,6 – 3,4) 

Kurang Tangguh 

(Indeks: >1,8 – 2,6) 

Rawan 

(Indeks: 1 – 1,8) 

SKOR RANK

NASIONAL 2,56

1 PAPUA 2,56 33

2 PAPUA BARAT 2,62 31

3 NUSA TENGGARA TIMUR 2,57 32

4 ACEH 2,65 30

5 KALIMANTAN BARAT 2,66 29

6 MALUKU UTARA 2,70 28

7 SULAWESI TENGAH 2,70 26

8 KALIMANTAN TENGAH 2,71 25

9 JAWA TIMUR 2,73 20

10 BENGKULU 2,73 23

11 MALUKU 2,70 27

12 SULAWESI TENGGARA 2,75 17

13 KALIMANTAN SELATAN 2,73 22

14 SULAWESI UTARA 2,73 21

15 KEPULAUAN RIAU 2,72 24

16 SUMATERA UTARA 2,75 16

INDEKS KETAHANAN 

NASIONALWILAYAHNO.

SKOR RANK

17 NUSA TENGGARA BARAT 2,75 18

18 SUMATERA SELATAN 2,77 11

19 JAMBI 2,77 12

20 DKI JAKARTA 2,80 7

21 BANTEN 2,77 14

22 RIAU 2,77 13

23 SULAWESI SELATAN 2,74 19

24 JAWA BARAT 2,78 10

25 GORONTALO 2,79 8

26 KALIMANTAN TIMUR 2,78 9

27 SULAWESI BARAT 2,84 5

28 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2,76 15

29 LAMPUNG 2,82 6

30 SUMATERA BARAT 2,92 2

31 BALI 2,91 3

32 JAWA TENGAH 2,89 4

33 D.I. YOGYAKARTA 3,01 1

NO. WILAYAH
INDEKS KETAHANAN 

NASIONAL
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Pemerintah Kabinet Kerja berkomitmen untuk merevitalisasi 

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan 

Keamanan Nasional (DKN). Pembentukan DKN menjadi vital 

untuk menghasikan keterpaduan upaya-upaya penjagaan 

keamanan dan pertahanan negara, khususnya dalam kondisi 

darurat. DKN dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua, dan 

beberapa Menteri/Kepala LPNK sebagai anggotanya. Dalam 

operasionalisasi hariannya, DKN dibantu oleh Sekretariat 

Jenderal (Setjen), yang saat ini sedang diproses 

transformasinya dari Setjen Wantannas menjadi Setjen DKN.  

Setjen DKN bertugas untuk menyelenggarakan sidang DKN, 

menyampaikan analisis harian kepada Presiden tentang 

situasi keamanan nasional, melakukan kajian mitigasi resiko 

yang menyangkut seluruh aspek kehidupan nasional yang 

bersifat strategis, krusial, dan mendesak. Pada 2015, 39 

produk telah dikirim ke Presiden selaku Ketua Wantannas, 24 

produk telah direspons oleh K/L terkait untuk tindak lanjut.  

Untuk efektivitas kinerja DKN, tengah dibangun empat sistem 

informasi, diantaranya penguatan infrastruktur teknologi 

informasi, penguatan data center, penguatan fasilitas 

situation room, dan penguatan aplikasi intelijen. 

7.3.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan di sektor ketahanan di antaranya terkait: (1) 

Belum optimalnya koordinasi komunitas intelijen; (2) 

Rendahnya security awareness dan belum optimalnya 

fasilitas persandian; dan (3) Koordinasi antar lembaga terkait 

keamanan nasional. 

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan koordinasi 

intelijen, Pemerintah telah menetapkan Perpres No. 67/2013 

tentang Koordinasi Intelijen Negara, yang mengamanatkan 
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pembentukan Komite Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komite 

Intelijen Daerah (Kominda) namun fungsi koordinasi BIN 

hingga kini belum dapat terselenggara dengan baik dan 

lembaga-lembaga intelijen masih terkesan berjalan  sendiri-

sendiri. Bekenaan dengan hal ini, mekanisme koordinasi 

seharusnya didukung sistem data sharing yang memadai.  

Hasil operasi intelijen menggarisbawahi bahwa berbagai 

tindak pelanggaran konflik sosial/komunal, terorisme, 

separatisme, kerawanan wilayah perbatasan, dan kejahatan 

lintas negara diperkirakan masih menjadi kendala bagi upaya 

menciptakan kondisi pertahanan dan keamanan nasional. 

Upaya penanganan terorisme dan separatisme masih 

menghadapi permasalahan terkait persoalan di tingkat 

pemikiran dan ideologi, akibat adanya pemahaman agama 

dan primordialisme sempit. Disamping terkait erat dengan 

kemiskinan dan ketidakadilan struktural, ideologi kekerasan 

yang diusung kelompok dan jaringan pengusung teror dan 

separatis masih diminati karena kurangnya pemahaman 

warga negara terhadap rasa kebangsaan dan nasionalisme.  

Selain masalah koordinasi, di bidang kontra intelijen 

permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya 

security awareness di kalangan instansi pemerintah. Pada 

tahun 2013 terdapat 15 laporan adanya penyimpangan dan/ 

atau pelanggaran dalam pemanfaatan persandian, dan di 

tahun 2014 Pemerintah menerima 46 laporan mengenai 

adanya indikasi penyimpangan pemanfaatan materiil sandi.  

Rendahnya security awareness masih diperburuk dengan 

belum optimalnya penyelenggaraan fungsi fasilitasi peralatan 

sandi, sistem sandi dan perlengkapan sandi atau alat 

pendukung utama (APU) berdasar pada analisis kebutuhan 
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dan permintaan kementerian/lembaga/daerah/instansi 

(K/L/D/I). Tahun 2014 permintaan K/L/D/I yang berhasil 

dipenuhi, terdistribusi dan dapat dimanfaatkan hanya 2.547 

unit atau 59,67 persen dari target.  

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan layanan 

persandian diantaranya: (1) Payung hukum Persandian yang 

belum kuat, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Persandian dan RUU Kerahasiaan Negara yang masih dalam 

proses penyusunan; (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas 

SDM sandi terbentur oleh keterbatasan kapasitas Pusdiklat 

Lemsaneg; (3) Keterbatasan anggaran akibat meningkatnya 

permintaan dari stakeholder terhadap fasilitas sumber daya 

persandian; (4) Perlu segera diwujudkan peralatan sandi 

produksi dalam negeri untuk menghadapi kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi dan kemampuan pihak-

pihak asing dalam melakukan eksploitasi informasi.  

Terdapat dua permasalahan utama dalam mewujudkan 

keamanan nasional yang komprehensif. Pada tataran 

konseptual, masih terjadi perdebatan mengenai definisi 

keamanan nasional dan aktor-aktor yang akan memegang 

kewenangan. Pada tataran institusional, perbedaan 

perspektif tadi telah menimbulkan ketegangan kelembagaan 

yang disebabkan oleh trauma akan praktik-praktik hegemoni 

pra reformasi dan ego sektoral pasca transisi. Sementara 

pada saat yang bersamaan peran Dewan Ketahanan Nasional 

masih belum optimal untuk dapat menggerakkan seluruh 

sumber daya demi terjaganya keamanan nasional secara 

efektif. Terkait polemik pengesahan RUU Keamanan Nasional 

yang menghambat perubahan organisasi dari Dewan 

Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Sekretariat Jenderal 
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Wantannas menjadi Dewan Ketahanan Nasional (DKN) dan 

Sekretariat Jenderal DKN, terdapat upaya percepatan melalui 

penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) DKN. Amanat 

perubahan tersebut pada dasarnya telah tertuang dalam 

Perpres No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan aspek legal 

penyusunan perpres tersebut dimungkinkan berdasarkan UU 

No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dalam rangka memenuhi tugas kepemerintahan. 
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BAB 8  
BIDANG HUKUM DAN APARATUR 

Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 diharapkan dapat ikut mempercepat terciptanya 

kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia yang didukung 

oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; 

meningkatnya penghormatan, perlindungan, dan 

pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM); serta terciptanya 

aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi 

dan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat 

mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sasaran 

pembangunan bidang hukum dan aparatur 2015-2019 yaitu: 

(1) Meningkatnya kualitas penegakan hukum; (2) 

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan 

korupsi; (3) Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan 

pemenuhan HAM; (4) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan 

akuntabel; (5) Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien; 

dan (6) Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan 

publik berkualitas. 

BAB 8 
BIDANG HUKUM DAN 

APARATUR 
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8.1 Hukum 

8.1.1 Kebijakan 

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, sasaran 

kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan hukum dan 

HAM untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

2014-2015 dilaksanakan melalui tiga arah kebijakan yaitu: (1) 

Meningkatnya kualitas penegakan hukum, melalui strategi: 

peningkatan kualitas penegakan hukum,  pelaksanaan Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA), reformasi sistem hukum 

perdata yang mudah dan cepat, serta pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum; (2)  

Peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan 

korupsi, melalui strategi: (a) Harmonisasi peraturan terkait 

korupsi, efektivitas implementasi kebijakan anti korupsi, dan 

pencegahan korupsi; serta (3) Terwujudnya penghormatan, 

perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui strategi  

harmonisasi peraturan yang berperspektif HAM, penegakan 

HAM, optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan 

bagi masyarakat,  penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, serta pendidikan HAM. 

8.1.2 Capaian Penting 

Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan merupakan penyempurnaan 

dari UU No. 10/2004, khususnya dalam rangka mewujudkan 

peraturan perundang-undangan yang lebih baik melalui 

mekanisme dan tata cara penyusunan yang lebih pasti, baku, 

dan sesuai dengan standar. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dari suatu Rancangan Undang-
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Undang (RUU) adalah melalui proses pengkajian dan 

penyelarasan dalam bentuk naskah akademik sebelum RUU 

tersebut diajukan. Adanya naskah akademik dari suatu RUU 

menjadi suatu keharusan agar RUU tersebut dapat masuk ke 

dalam daftar prioritas pembahasan RUU yang dituangkan 

dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).  

Di samping itu, dalam rangka mensinergikan antara 

kebutuhan kerangka regulasi dalam kebijakan pembangunan 

nasional dengan arah politik perundang-undangan nasional 

dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UU No. 12/2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

maka penyusunan rancangan awal Prolegnas di lingkungan 

Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM 

(Menkumham) bersama dengan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Sekretaris 

Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian 

Keuangan. Tata cara mengenai penyusunan Prolegnas Jangka 

Menengah dan Prolegnas tahunan diatur dalam Perpres No. 

87/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 

12/2011. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendorong 

adanya sinergitas antara kerangka pendanaan dengan 

kerangka regulasi yang ada dalam dokumen RPJMN, maka 

telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman 

Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. 

Upaya untuk mendorong peningkatan kualitas penegakan 

hukum di Indonesia terus dilakukan. Beberapa undang-

undang yang telah ditetapkan untuk mendorong adanya 

penegakan hukum yang lebih optimal adalah UU No. 

10/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2015 tentang 

Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang Komisi 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, RUU 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah 

selesai diharmonisasikan di lingkungan Pemerintah dan 

sudah berada di Presiden untuk disampaikan kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang 

berkeadilan, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan 

yang berwenang untuk melakukan penuntutan, memiliki 

kedudukan yang strategis dalam penanganan perkara 

pidana. Materi yang termuat dalam KUHP maupun di luar 

KUHP antara lain tindak pidana penebangan liar, perikanan 

liar, penambangan liar, tindak pidana narkotika, tindak 

pidana perbankan, tindak pidana terorisme, perdagangan 

manusia, tindak pidana terhadap anak, serta kekerasan 

dalam rumah tangga; termasuk dalam ruang lingkup bidang 

tindak pidana umum (pidum) yang ditangani oleh pihak 

Kejaksaan RI. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana 

narkotika di Indonesia, pada periode Januari-Mei 2015 

Kejaksaan RI telah melaksanakan eksekusi terhadap 14 

terpidana mati kasus narkoba. Di sisi lain, sebagai langkah 

dan bentuk penghormatan pada proses hukum yang masih 

dan sedang berlangsung, serta demi penegakan hukum yang 

senantiasa berorientasi pada tercapainya kebenaran dan 

keadilan, maka Kejaksaan RI telah melakukan penundaan 

eksekusi pidana mati terhadap dua terpidana mati.  

Capaian kinerja Bidang Tindak Pidum pada Kejaksaan RI 

tahun 2014 terdiri dari: (1) Tahap pra-penuntutan, dengan 

target 490 perkara dan capaian 735 perkara; (2) Tahap 

penuntutan, dengan target 490 perkara dan capaian 696 

perkara; serta (3) Tahap eksekusi dan eksaminasi, dengan 



 

 

BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR | 8-5 

 

target 490 perkara dan capaian 491 perkara. Kinerja 

penanganan perkara pidum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan 

Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, menargetkan 

penanganan 138,4 ribu perkara dan memperoleh capaian 

142 ribu perkara. Secara terperinci, capaian kinerja 

Penanganan Perkara Pidum pada Kejaksaan RI pada Januari-

Mei 2015 terdiri dari: (1) Tahapan penerimaan berkas 

perkara tahap pertama, dengan 67,6 ribu berkas yang 

diterima dan 46 ribu diselesaikan (67 persen) dan (2) 

Tahapan kegiatan penuntutan, dengan 45,2 ribu perkara dan 

44,2 ribu yang diselesaikan (97 persen).  

Untuk pelaksanaan UU No. 11/2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA), telah dipersiapkan beberapa 

peraturan pelaksanaan implementasi. Pada tahap panitia 

antarkementerian sedang disusun Rancangan Peraturan 

Presiden (RPP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pidana Bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan 

Kepada Anak. Pada tahap harmonisasi, sedang 

diharmonisasikan RPP tentang Pedoman Register Perkara 

Anak. Pada tahap panitia antarkementerian sedang dibahas 

Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang 

Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. 

Upaya mendukung proses penegakan hukum terus dilakukan 

oleh lembaga peradilan Mahkamah Agung (MA). Kinerja 

penanganan perkara dirasakan semakin membaik dengan 

beberapa perubahan mekanisme penyelenggaraan fungsi 

teknis peradilan, seperti penyempurnaan regulasi sistem 

kamar, optimalisasi rapat pleno kamar, pembacaan berkas 

secara serentak, dan perbaikan sistem penanganan perkara 

dengan pemanfaatan teknologi informasi.  
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Manajemen penanganan perkara secara modern sudah 

dimulai di empat lingkungan peradilan. Di lingkungan 

peradilan umum, penggunaan Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) telah dioptimalkan pada 350 satuan kerja di 

tingkat pertama dan 33 pengadilan tingkat banding. Di 

lingkungan peradilan agama, penggunaan Sistem Informasi 

Administrasi Peradilan Agama-Plus (SIADPA-Plus) merupakan 

hasil akhir dari sistem yang selama ini dipergunakan oleh 

peradilan agama di 359 satuan pengadilan. Di lingkungan 

peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah 

dikembangkan Sistem Informasi Peradilan Militer (SIAD-

DILMIL) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan 

Tata Usaha Negara (SIAD-PTUN).  

Gambar 8.1 

Upaya Reduksi Sisa Perkara  
Tahun 2010-2014 

Sumber:  Laporan Tahunan 2014 MA RI 

Di tahun 2014, perubahan mekanisme penanganan perkara 

berpengaruh kepada tingkat produktivitas putusan perkara 

yang dihasilkan, sehingga secara signifikan dapat 

menurunkan jumlah sisa perkara yang ada selama ini, 
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sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 8.1. Sisa perkara di 

tahun 2014 merupakan yang terendah dalam kurun waktu 

sepuluh tahun terakhir, bahkan sepanjang sejarah MA. 

Terdapat  14,5 ribu perkara putus, dengan 4.425 sisa beban 

perkara (23,4 persen) dari total 18,9 ribu beban perkara 

(76,6 persen). Secara terperinci, dari total tersebut, 6.415 

perkara merupakan sisa dari tahun 2013 dan 12,5 ribu 

perkara baru yang masuk pada tahun 2014. Secara total di 

empat lingkungan peradilan, khususnya di tingkat pertama 

dan banding, perkara yang masuk di tahun 2014 sekitar 4 

juta perkara, yang merupakan sisa perkara tahun 2013 dan 

perkara masuk di tahun 2014. Dari total beban perkara 

tersebut, ditangani hampir 4 juta perkara yang putus, 34,1 

ribu perkara yang dicabut, dan sisa perkara sebanyak 147 

ribu perkara. Secara terperinci, penanganan perkara di 

tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum yang 

masih menjadi porsi terbesar adalah penanganan perkara 

pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu 

lintas), yaitu sekitar 3,2 juta perkara (95,4 persen dari 

seluruh perkara pidana). 

Di tahun 2014, terkait kinerja pengawasan eksternal 

peradilan, MA bersama dengan Komisi Yudisial telah 

melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim sebagai 

tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Bersama Ketua MARI 

dan Ketua Komisi Yudisial RI No.04/PB/MA/IX/2012 – 

No.04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan 

Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis 

Kehormatan Hakim tanggal 27 September 2012, dengan 

putusan kepada 13 orang hakim yang melanggar tata tertib 

rumah tangga, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, 

gratifikasi, dan tindakan indisipliner. Pada tahun 2015, MA 
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bersama dengan Komisi Yudisial telah melaksanakan Sidang 

Majelis Kehormatan Hakim, dengan putusan kepada 5 orang 

hakim yang melanggar tata tertib rumah tangga, tindak 

pidana penyalahgunaan narkoba, penyuapan, dan 

pemalsuan dokumen. Terkait pengawasan internal peradilan, 

MA telah menjatuhkan hukuman kepada 209 aparat 

peradilan. 

Pembangunan hukum dan peradilan tidak dapat dilepaskan 

dari upaya penguatan kuantitas dan kapasitas yang 

proporsional, baik yang bersifat teknis (peradilan) maupun 

non-teknis (struktural/administratif). Sampai dengan tahun 

2014, MA diperkuat dengan 19,2 ribu tenaga teknis dan 13,4 

ribu tenaga non-teknis di empat lingkungan peradilan. Di 

tingkat MA, komposisi Hakim Agung sementara ini diperkuat 

oleh 49 orang Hakim Agung dari 60 posisi yang diamanatkan 

peraturan perundang-undangan. Upaya peningkatan 

kapasitas tenaga teknis dan non-teknis telah dilakukan 

dengan berbagai cara, seperti pengembangan modul 

pengajaran, pelatihan sertifikasi, program pembelajaran 

jarak jauh (e-learning), penelitian dan pengkajian, program 

pendidikan dan pelatihan calon hakim, serta program 

pendidikan dan pelatihan judisial berkelanjutan (untuk hakim 

dengan kualifikasi masa kerja tertentu). Berbagai kegiatan 

program pendidikan dan pelatihan ini antara lain dibiayai 

oleh Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan 

kerjasama dengan beberapa mitra pembangunan (hibah 

donor). Pendidikan dan pelatihan yang bersifat sertifikasi 

telah dilakukan di beberapa fokus area di tahun 2014, seperti 

sertifikasi ekonomi syariah, sertifikasi mediator, sertifikasi 

Hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI), Sertifikasi Hakim 

Pengadilan Perikanan, Sertifikasi Hakim Tindak Pidana 
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Korupsi (Tipikor), Sertifikasi Hakim Lingkungan, dan 

Sertifikasi Hakim untuk mendukung SPPA. Selain itu, 

program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga non-teknis 

diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan 

pelatihan manajemen serta kepemimpinan secara reguler. 

Sedangkan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, 

upaya peningkatan kualitas aparatur negara dilakukan 

melalui pengujian kompetensi dengan metode Computer 

Asissted Test (CAT) pada 13 Kantor Wilayah bekerjasama 

dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini telah 

mengikutsertakan 2.583 orang pegawai.  

Demi menjaga integritas aparat penegak hukum di 

lingkungan pemasyarakatan, pada tahun 2015 telah 

dilakukan pengawasan melalui penanganan pengaduan 

masyarakat. Tercatat sebanyak 44 pengaduan terhadap 

kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, dari 

total 93 pengaduan, telah selesai ditindaklanjuti. Materi yang 

paling sering menjadi subjek pengaduan adalah adanya 

pungutan liar (pungli) terhadap pelaksanaan Pembebasan 

Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas 

(CMB), penempatan kamar di Lembaga Pemasyarakatan 

(lapas)/Rumah Tahanan (rutan), serta penyalahgunaan 

wewenang/tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh 

oknum petugas terhadap napi/tahanan. Upaya pengawasan 

juga dilakukan terhadap potensi beredarnya Narkotika, 

Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)  di 

dalam lapas. Dalam kurun waktu yang sama tercatat 20 

kejadian penggagalan NAPZA yang dilaksanakan oleh pihak 

UPT Pemasyarakatan. Penggagalan NAPZA merupakan hasil 

dari kegiatan penggeledahan yang dilaksanakan baik rutin 

maupun insidentil di lapas/rutan. Hasil temuan dari kegiatan 
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penggeledahan berupa NAPZA diserahkan ke pihak 

kepolisian. 

Permasalahan klasik yang dihadapi oleh pemasyarakatan 

adalah tingginya tingkat hunian warga binaan 

pemasyarakatan dibandingkan dengan kapasitas ruangan 

yang ada. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya 

kerusuhan dan keributan, baik antarwarga binaan 

pemasyarakatan maupun dengan petugas pemasyarakatan. 

Dengan alokasi anggaran tahun 2015, diharapkan akan ada 

penambahan 49 UPT baru dengan proyeksi penambahan 

kapasitas hingga 5.142 orang. 

Terkait pemanfaatan sistem informasi untuk penanganan 

perkara yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam 

rangka mendukung proses penegakan hukum, Kejaksaan RI 

saat ini tengah menjalankan dan mengembangkan program 

Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Negeri (SIMKARI) 

melalui rancang bangun arsitektur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) Kejaksaan untuk lima tahun ke depan 

dalam bentuk Information Technology (IT) Blueprint/IT 

Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2015-2019. Pemanfaatan 

teknologi informasi yang dilakukan Kejaksaan RI telah 

berhasil dimanfaatkan untuk melakukan penangkapan dan 

pengamanan terhadap para pelaku korupsi yang melarikan 

diri atau buron, sehingga upaya tersebut diharapkan dapat 

memberi dampak positif bagi penegakan dan kepastian 

hukum. Dalam periode 2014 sampai dengan Juni 2015, telah 

berhasil diamankan 146 buronan. 

Guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum, khususnya 

yang berhubungan dengan layanan bidang keimigrasian, 

telah dibentuk Unit Layanan Paspor (ULP) di lima kantor 
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imigrasi. Unit Layanan Paspor pada dasarnya merupakan 

upaya untuk mendekatkan pemberian layanan keimigrasian 

kepada masyarakat. Pada tahun 2015, telah diterbitkan 

Kepmen Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.01.01/2015 

tanggal 5 Maret 2015 tentang Pembentukan ULP Kantor 

Imigrasi, Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I 

Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Kantor Imigrasi 

Kelas I Makassar, dan Kantor Imigrasi Kelas I  Banjarmasin. 

Untuk mendukung percepatan dan kemudahan investasi 

dalam menciptakan iklim perekonomian yang stabil, telah 

dilakukan percepatan layanan pendaftaran badan hukum 

Perseroan Terbatas (PT), yaitu untuk pemesanan nama PT 

hanya diperlukan  waktu 33 detik.  Proses pengisian data dan 

penerbitan Surat Keputusan Menkumham memerlukan 

waktu 3 menit 24 detik, sehingga untuk pendaftaran PT 

hanya membutuhkan waktu total 3 menit 57 detik. Tidak 

hanya itu, percepatan juga diberlakukan pada layanan 

Fidusia, yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui 

loket yang disediakan di setiap wilayah, saat ini hanya 

membutuhkan waktu 7 menit, dapat diakses di mana saja, 

dan sertifikat dapat langsung dicetak. Begitu pula dengan 

layanan pengurusan wasiat, saat ini hanya memerlukan 

waktu 1 menit 24 detik. Adanya inovasi tersebut akan 

memudahkan pelacakan data, menaikkan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP), dan ramah lingkungan karena 

paperless. 

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terkait dengan 

kebijakan, tetapi juga dengan proses penegakan hukum atas 

tipikor. Hal tersebut dapat dilihat dari tren atau 

kecenderungan kemajuan penanganan perkara korupsi yang 
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ditangani oleh lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud 

komitmen pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan RI, 

dibentuklah Satuan Tugas Khusus Penanganan dan 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (SATGASSUS-

P3TPK) sebagai mekanisme pemicu (trigger mechanism) bagi 

pemberantasan tipikor yang dilakukan oleh seluruh satuan 

kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Kinerja Kejaksaan RI 

dan KPK dalam pemberantasan tipikor terdapat pada Tabel 

8.1 dan Tabel 8.2. 

Tabel 8.1 
Penanganan Perkara Korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia 

Tahun 2010-2014 (Perkara) 

Kegiatan Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Penyidikan 2315 1729 1401 1401 1537 716 

Penuntutan 1706 1432 1510 1510 2225 922 

Sumber: Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2014  
Catatan: *) data hingga 31 Mei 2015 

Tabel 8.2 
Penindakan Tindak Pidana Korupsi 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
Tahun 2004-2015 (Perkara) 

No Deskripsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Penyelidikan 23 67 54 78 77 81 80 35 

2. Penyidikan 2 37 40 39 48 70 56 11 

3. Penuntutan 2 32 32 40 36 41 50 17 

4. Inkracht 0 39 34 34 28 40 40 13 

5. Eksekusi 0 37 36 34 32 44 48 16 

Sumber: KPK, per 31 Mei 2015 
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Tabel 8.3 
Jenis Perkara Tindak Pidana Korupsi 

yang Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi 
Tahun 2004-2015 (Kasus) 

No Deskripsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Pengadaan 
Barang/Jasa 

2 16 16 10 8 9 15 2 

2. Perijinan - 1 - - - 3 5 - 

3. Penyuapan - 12 19 25 34 50 20 7 

4. Pengutan - - - - - 1 6 1 

5. Penyalahgunaan 
Anggaran 

- 8 5 4 3 - 4 1 

6. TPPU - - - - 2 7 5 - 

7. Merintangi 
Proses KPK 

- - - - 2 - 3 - 

Sumber: KPK, per 31 Mei 2015 

Tabel 8.4 
Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan 

Tahun 2004-2015 (Orang) 

No Deskripsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Anggota DPR dan 
DPRD 

- 8 27 5 16 8 4 2 

2. Kepala K/L - 1 2 - 1 4 9 2 

3. Duta Besar - - 1 - - - - - 

4. Komisioner - - - - - - - - 

5. Gubernur 1 2 1 - - 2 2 2 

6. Walikota/Bupati 
dan Wakil 

- 5 4 4 4 3 12 - 

7. Eselon I/II/III 2 14 12 15 8 7 2 - 

8. Hakim - - 1 2 2 3 2 - 

9. Swasta 1 11 8 10 16 24 15 5 

10. Lainnya - 4 9 3 3 8 8 - 

Sumber: KPK, per 31 Mei 2015 

Di samping penanganan perkara korupsi, upaya Kejaksaan RI 

lainnya adalah pelaksanaan eksekusi terhadap pidana denda 
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dan pembayaran uang pengganti sejak Januari sampai dengan 

Mei 2015 yang hampir mencapai Rp.45 miliar. Selain itu, 

melalui bidang perdata dan tata usaha negara, sejak Januari 

sampai dengan April 2015, telah berhasil diselamatkan 

keuangan negara yang telah dikorupsi Rp.544,4 miliar. 

Sementara itu, secara keseluruhan dalam periode tahun 2014 

sampai dengan Juni 2015, Kejaksaan RI telah berhasil 

menyetorkan PNBP Rp.3,7 triliun. 

Tabel 8.5 
Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi  

Tahun 2004-2015 (Perkara) 

No Deskripsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. DPR RI - 10 7 2 6 2 2 2 

2. K/L 1 13 16 23 18 46 26 2 

3. BUMN/BUMD - 5 7 3 1 - - - 

4. Komisi - - 2 1 - - - - 

5. Pemerintah provinsi 1 4 - 3 13 4 11 4 

6. Pemerintah 
kabupaten/kota 

- 5 8 7 10 18 19 - 

Sumber: KPK, per 31 Mei 2015 

Berdasarkan data perkara yang ditangani KPK, penyuapan 

merupakan jenis tipikor yang paling banyak terjadi. Praktik 

suap ini lazimnya terjadi antara masyarakat biasa dan 

petugas yang berhubungan dengan pelayanan publik. Jenis 

perkara tipikor terbanyak kedua adalah dalam pengadaan 

barang/jasa (Tabel 8.3). Tabel 8.4 menunjukkan bahwa 

sepanjang tahun 2010-2014, pelaku tipikor yang ditangani 

oleh KPK sebagian besar berasal dari jabatan anggota DPR 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada Tabel 

8.5, dapat diketahui bahwa dalam kategori tipikor 

berdasarkan instansi yang ditangani KPK, sebagian besar 

terkait dengan kementerian/lembaga (K/L). 
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Pemerintah telah lama melakukan berbagai langkah dan 

upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. 

Namun, korupsi telah merasuki hampir seluruh lini 

kehidupan masyarakat di negeri ini. Melihat kondisi 

demikian, diterbitkanlah Inpres No. 5/2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi. Di tengah pelaksanaan 

Inpres No. 5/2004, Pemerintah meratifikasi United Nations 

Convention against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 

7/2006. Sebagai  tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, 

disusunlah Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Pada tahun 2012 

telah ditetapkan Perpres No. 55/2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka 

Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 

2012-2014. Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi terdiri dari enam strategi yaitu: (1) 

Pencegahan, (2) Penegakan Hukum, (3) Harmonisasi 

Peraturan Perundang-undangan, (4) Kerjasama Internasional 

dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor, (5) Pendidikan dan 

Budaya Anti Korupsi, serta (6) Mekanisme Pelaporan 

Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Strategi dan indikator 

Stranas PPK tersaji pada Gambar 8.2. 

Sebagai pelaksanaan dari Stranas PPK, setiap tahun 

ditetapkan Instruksi Presiden tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi, dimulai dengan Inpres No. 9/2011 

tentang Aksi PPK Tahun 2011, dilanjutkan dengan Inpres No. 

17/2011 tentang Aksi PPK Tahun 2012, Inpres No. 1/2013 

tentang Aksi PPK Tahun 2013, Inpres No. 2/2014 tentang 

Aksi PPK Tahun 2014, dan Inpres No. 7/2015 tentang Aksi 

PPK Tahun 2015. Instruksi Presiden tentang Aksi PPK 
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tersebut mewajibkan seluruh K/L serta pemerintah daerah 

(pemda) untuk menyusun dan melaksanakan aksi-aksi 

pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan 

bidang tugas dan kewenangannya. Titik berat dari Aksi PPK 

adalah strategi pencegahan dengan fokus peningkatan 

keterbukaan informasi, transparansi pengadaan barang dan 

jasa, peningkatan kemudahan dalam perijinan dan pelayanan 

publik, penguatan pengelolaan keuangan negara dan sumber 

daya alam. Beberapa capaian penting dari Aksi PPK adalah 

pemanfaatan teknologi informasi di sektor perijinan dan 

perbaikan di sektor pajak dan bea cukai. 

Peningkatan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan 

HAM merupakan bagian dari upaya pembangunan hukum 

yang dilakukan pada saat ini. Beberapa peraturan 

perundang-undangan di bidang HAM sedang dalam proses 

penyusunan, seperti revisi terhadap RUU Komisi Kebenaran 

dan Rekonsiliasi yang saat ini sedang dalam proses finalisasi. 

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi 

Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) meneruskan 

RANHAM tiga periode sebelumnya. Rencana Aksi Nasional 

Hak Asasi Manusia merupakan dokumen yang memuat 

sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas HAM Indonesia 

dan digunakan sebagai acuan K/L, dan pemda dalam 

melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, 

penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.  

Melalui Permen Hukum dan HAM No. 25/2013 telah 

ditetapkan kriteria penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. 

Dengan adanya ketentuan ini diharapkan dapat mendorong 

pemerintah di kabupaten/kota menjadi lebih peduli HAM. 

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu 
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perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia ditandai 

dengan kecenderungan meningkatnya jumlah pengaduan 

masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM kepada 

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Dari data tahun 2014, 

terdapat 7.285 pengaduan yang masuk, meningkat jika 

dibandingkan tahun 2013 (5.919 pengaduan). Berdasarkan 

tema, pengaduan yang masuk pada tahun 2014 meliputi: (1) 

Hak memperoleh keadilan (41 persen), (2) Hak atas 

kesejahteraan (41 persen), dan (3) Hak atas rasa aman (9 

persen). 

Dalam hal penanganan pelanggaran HAM masa lalu, pada 

tahun 2014 telah dilakukan penyelidikan terhadap tujuh 

kasus pelanggaran HAM berat yang meliputi: (1) Peristiwa 

Trisakti, Semanggi I, Semanggi II; (2) Peristiwa kerusuhan Mei 

1998; (3) Peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997-

1998; (4) Peristiwa Talangsari 1989; (5) Peristiwa 

penembakan misterius 1982-1985; (6) Peristiwa 1965-1966; 

serta (7) Peristiwa Wasior dan Wamena 2002 dan 2003. Hasil 

penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan 

Agung untuk dapat ditindaklanjuti pada tahap penyidikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Terhadap tujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut, 

Kejaksaan RI senantiasa melakukan langkah-langkah guna 

mempercepat penyelesaian proses, dengan melakukan 

terobosan berupa penanganan melalui upaya rekonsiliasi 

terhadap perkara yang terjadi sebelum diundangkannya UU 

No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. 

Hal tersebut menjadi komitmen dan langkah bersama 

aparatur terkait sebagaimana hasil Rapat Koordinasi Khusus 

tingkat Menteri  dengan Jaksa Agung yang melibatkan 
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Komnas HAM dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Hukum 

dan HAM (Menkumham), Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri), Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 21 April 2015, 

21 Mei 2015, dan 2 Juli 2015. Berkaitan dengan beberapa 

pertemuan tersebut, Pemerintah akan membentuk Komite 

Gabungan untuk menuntaskan perkara pelanggaran HAM  

yang digagas oleh Kemenkopolhukam, Kejaksaan Agung, 

Polri, BIN, TNI, dan Komnas HAM, yang berkomitmen untuk 

menyelesaikan enam kasus pelanggaran HAM berat masa 

lalu dengan pendekatan penyelesaian non-judisial. 

Perkembangan lainnya adalah Komnas HAM telah berupaya 

melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM 

berat terhadap lima peristiwa pelanggaran berat di Aceh 

antara lain peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh, Aceh Utara 

1999; peristiwa Jambu Keupok Aceh Selatan 2003; peristiwa 

Rumah Geudong, Pidie periode 1989-1998; peristiwa Bumi 

Flora Aceh Timur 1998; dan peristiwa Timang Gajah, Bener 

Meriah periode 1998-2003.  

Untuk mendorong pemenuhan dan pemulihan hak-hak 

korban pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan mandat 

yang diberikan dalam PP No. 44/2008 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan 

Korban, Komnas HAM telah mengeluarkan 2.300 surat 

keterangan sebagai korban dan/atau keluarga korban 

pelanggaran HAM berat. Terhadap surat permohonan 

keterangan sebagai korban dan atau keluarga korban telah 

dilakukan verifikasi yang cukup ketat. Surat keterangan yang 

dikeluarkan juga dipergunakan sebagai salah satu syarat 

untuk mengajukan permohonan bantuan medis, psikologis, 
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dan psikososial yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK). 

Terkait upaya pemajuan HAM, beberapa kajian dan 

penelitian telah dilakukan oleh Komnas HAM sebagai 

lembaga koreksional kebijakan dan implementasi HAM di 

Indonesia. Beberapa diantaranya adalah penyusunan 

indikator Indeks HAM (Human Rights Indicators) yang mulai 

disusun sejak tahun 2010 sampai dengan Juni 2015, yaitu 

indikator hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas 

kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak 

atas pekerja. Perkembangan lainnya adalah pelaksanaan 

Training of Trainers (ToT) bekerjasama dengan beberapa 

institusi pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat.  

Kinerja peradilan berkontribusi dalam rangka penghormatan 

HAM melalui upaya peningkatan akses masyarakat terhadap 

keadilan. Upaya ini diwujudkan dalam bentuk pemberian 

layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu 

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1/ 

2014 yang memberikan layanan berupa pembebasan biaya 

perkara, pelaksanaan sidang di luar pengadilan, dan 

pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan. Di 

tahun 2014, kinerja pelayanan pembebasan biaya perkara 

diberikan ke 39 satuan kerja (satker) di lingkungan peradilan 

umum, 359 satker di lingkungan peradilan agama, dan 15 

satker di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Di 

tahun 2014, telah tersedia pelayanan Posbakum di 56 satker 

di lingkungan peradilan umum dan 74 Posbakum di 

lingkungan peradilan agama. Selanjutnya dalam pelaksanaan 

sidang di luar gedung pengadilan, telah dilaksanakan di 39 

lokasi dengan total penanganan 408 perkara oleh beberapa 

satker di lingkungan peradilan umum pada tahun 2014. Di 
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lingkungan peradilan agama, pelaksanaan sidang di luar 

gedung pengadilan telah dilaksanakan di 523 lokasi oleh 

satker di lingkungan peradilan agama dengan total 30.857 

penanganan perkara.   

Kegiatan lainnya yang merupakan dukungan lembaga 

peradilan adalah kontribusi peradilan umum dan peradilan 

agama dalam pelaksanaan pelayanan terpadu. Khusus di 

lingkungan peradilan agama, telah diterbitkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 /2014 tentang Tata Cara 

Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair, Itsbat Nikah 

dalam Pelayanan Terpadu, di mana pengadilan 

agama/Mahkamah Syar’iyah melaksanakan kerjasama 

dengan Kementerian Agama c.q. Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan, dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kota/kabupaten.  

Adanya SEMA ini merupakan wujud konkret dari upaya uji 

coba pelayanan terpadu di lingkungan peradilan agama 

sebelumnya oleh beberapa satker pengadilan percontohan. 

Berdasarkan kebutuhan Pemerintah atas pemenuhan hak 

identitas hukum, termasuk di dalamnya akta kelahiran, maka 

dukungan peradilan dalam hal ini sangat serius dalam 

bekerjasama dengan instansi Pemerintah lain yang terkait. 

Upaya yang telah dilakukan oleh para pemangku 

kepentingan dalam meningkatkan pelayanan terpadu adalah, 

koordinasi antarinstansi dan pelaksanaan uji coba di 

beberapa daerah, yang akan dikonkretkan dalam bentuk 

Standard Operating Procedure (SOP) bersama dalam 

melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu tersebut.  

Selama kurun waktu tahun 2014, tingkat kekerasan terhadap 

perempuan masih menunjukkan peningkatan dari tahun 



8-22 | BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR 

 

2013. Total angka kekerasan terhadap perempuan yang 

berhasil dicatat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan 

terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah 293.220 

kasus, meningkat 4,8 persen dari tahun 2013. Kondisi ini 

masih merupakan gambaran fenomena “gunung es” di mana 

belum menggambarkan kondisi sebenarnya dari data yang 

diperoleh dari lembaga peradilan (pengadilan agama) dan 

beberapa lembaga yang memberikan pelayanan kepada 

perempuan korban kekerasan. Hal ini mencerminkan masih 

banyaknya hambatan bagi perempuan untuk dapat 

menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya akibat 

stigma masyarakat bahwa perempuan yang mengalami 

kekerasan dianggap sudah sepantasnya menerima perlakuan 

demikian karena tidak memiliki ahlak yang baik.  

Gambar 8.3 
Mekanisme Sistem Peradilan Pidana Korban Kekerasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sumber: Komnas Perempuan 
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Upaya penegakan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan telah dilakukan melalui pengembangan 

mekanisme Sistem Peradilan Korban Kekerasan yang telah 

melibatkan lintas institusi penegak hukum, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Agama, dan beberapa lembaga swadaya 

masyarakat. Upaya pengembangan mekanisme ini adalah 

untuk mendorong Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-

PKKTP), di mana integrasi seluruh proses penanganan 

kekerasan terhadap perempuan, dilakukan oleh 

instansi/pihak yang berwenang serta untuk mempermudah 

akses pelayanan yang terjangkau bagi perempuan di setiap 

proses peradilan. Sebagai tindak lanjut, telah disepakati 

adanya mekanisme rujukan, integrasi SOP bersama, serta 

pemetaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing 

institusi (Gambar 8.3). 

8.1.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Secara garis besar, berbagai capaian pembangunan di bidang 

hukum dan HAM menunjukkan perkembangan yang positif 

meskipun masih diperlukan langkah-langkah strategis dalam 

implementasi kebijakan yang telah direncanakan. Terkait 

upaya peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, 

untuk mengatasi permasalahan masih adanya tumpang 

tindih peraturan perundang-undangan dan belum adanya 

sinergitas antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebijakan, perlu adanya konsistensi dan sinergitas kerangka 
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regulasi dengan penyusunan daftar prioritas peraturan 

perundang-undangan yang akan dibahas dalam kurun waktu 

satu tahun. Peran dari masing-masing anggota Komite 

Regulasi dalam menentukan daftar prioritas RUU inisiatif 

Pemerintah harus lebih dipertegas, dimana masing-masing 

K/L  yang menjadi anggota komite ini tidak menempatkan 

institusi dalam kapasitas sebagai perwakilan K/L yang akan 

mengajukan usulan suatu RUU, tetapi sebagai pemegang 

kebijakan. Dengan demikian, diharapkan arah pembangunan 

hukum ke depan, khususnya terkait dengan peraturan 

perundang-undangan, dapat lebih meminimalisir ego 

sektoral atau kepentingan K/L. 

Upaya dalam mendorong penegakan hukum yang berkualitas 

melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum masih 

belum optimal, misalnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

(SPPT) yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun di 

beberapa lembaga sudah melakukan koordinasi dalam 

penanganan beberapa perkara, namun dalam prakteknya 

sangat diperlukan koordinasi dalam bentuk database 

penanganan perkara. Dalam lima tahun ke depan, 

pelaksanaan SPPT berbasis teknologi informasi akan menjadi 

sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan data dan 

koordinasi penanganan perkara di antara lembaga penegak 

hukum.  Sistem informasi penanganan perkara yang telah 

dikembangkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum 

akan diarahkan untuk mendukung terwujudnya data 

penegakan hukum yang terintegrasi. Oleh karena itu, arah 

kebijakan ke depan adalah penggunaan teknologi informasi 

dalam proses penanganan perkara yang memperkuat 

sinergitas dan koordinasi diantara lembaga penegak hukum. 
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Sebagai bagian dari peningkatan kualitas penegakan hukum, 

khususnya dalam rangka pelaksanaan SPPA, tantangan yang 

dihadapi masih cukup banyak. Terkait belum meratanya 

pengetahuan terkait SPPA bagi aparat penegak hukum 

seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan 

menyebabkan implementasi dari SPPA ini belum bisa 

optimal. Adanya kewajiban pemberian pelatihan khusus 

terhadap aparat penegak hukum dan sertifikasi dalam rangka 

penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 

masih terkendala dengan kuantitas penyelenggaraan 

pelatihan tersebut. Di samping itu, ketersediaan sarana dan 

prasarana penunjang yang diamanatkan dalam UU SPPA juga 

masih dihadapi oleh instansi penegak hukum, sebagai contoh 

belum semua kantor polisi tersedia ruang pemeriksaan 

khusus bagi ABH, demikian pula di tingkat pengadilan negeri.  

Permasalahan dalam peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia di lembaga peradilan adalah belum optimalnya 

jumlah hakim di tingkat MA, di tingkat pertama dan banding. 

Hal ini disebabkan adanya kebijakan zero growth dari 

pemerintah, proses pensiun, dan sejumlah Hakim yang telah 

wafat saat menjalankan tugas dalam kurun waktu empat  

tahun terakhir. Untuk itu, berdasarkan analisa kebutuhan 

oleh MA, maka kebutuhan hakim yang diperlukan adalah 

5.263 orang. Upaya rekrutmen akan dilaksanakan oleh 

lembaga peradilan dengan pelibatan pemangku kepentingan 

terkait, agar proses rekrutmen dapat dilakukan secara 

transparan dan akuntabel. 

Penyusunan Aksi PPK setiap tahun dengan pelaksanaan 

sistem monitoring dan evaluasi terhadap aksi tersebut telah 

dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya sistem penilaian 
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terhadap kinerja dari masing-masing K/L penanggung jawab 

aksi PPK, maka hal tersebut dapat mendorong agar instansi 

tersebut melakukan perubahan dan perbaikan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan 

selama ini, baik itu yang bersifat pelayanan publik, 

pengadaan barang dan jasa, keterbukaan informasi, maupun 

penegakan hukum. Namun demikian, tantangan yang 

dihadapi di masa datang adalah sejauh mana implementasi 

aksi PPK yang telah dilaksanakan setiap tahun tersebut dapat 

menjawab permasalahan korupsi yang ada di instansi 

pemerintahan secara cepat dan tepat, serta dapat 

menyentuh ranah yudikatif dan legislatif. 

Menindaklanjuti permasalahan di bidang penghormatan, 

perlindungan, dan pemenuhan HAM, antara lain pada 

permasalahan pelanggaran HAM Berat, Kejaksaan RI selaku 

Penyidik yang menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas 

HAM menghadapi permasalahan terkait sulitnya mencari 

bukti-bukti, saksi-saksi, dan tersangka karena peristiwa 

pelanggaran HAM berat sudah terjadi begitu lama, sekitar 16 

tahun sampai dengan 50 tahun yang lalu. Tenggat waktu 

yang dimiliki oleh penyidik cukup minim, yakni 240 hari. 

Selain itu, Pengadilan HAM Ad-Hoc belum terbentuk, 

sehingga dalam menindaklanjuti fokus penyelesaian 

pelanggaran HAM berat masa lalu perlu disikapi tidak saja 

dengan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di 

Pengadilan HAM, akan tetapi perlu dipastikan pemenuhan 

pemulihan (redress) berupa kompensasi, restitusi, dan 

rehabilitasi bagi korban. Strategi penyelesaian pelanggaran 

HAM yang berat, selain melalui mekanisme yudisial, juga 

akan ditempuh melalui mekanisme non-yudisial. Mekanisme 

tersebut dapat dijalankan melalui: (1) Rekonsiliasi secara 
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menyeluruh dan (2) Membentuk pengadilan HAM Ad-Hoc 

untuk menangani kasus yang telah mendapatkan 

rekomendasi dari DPR.  

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi HAM 

oleh aparat hukum, penyelenggara negara lainnya di tingkat 

pusat dan daerah, termasuk masyarakat,  dilakukan upaya 

melalui program pendidikan dan pelatihan yang 

komprehensif mengenai hak-hak dasar yang dijamin oleh 

Negara dan peraturan internasional lainnya yang menjadi 

rujukan melalui proses formal, informal, dan partisipatif  

agar budaya dan kesadaran setiap individu, baik aparat 

maupun masyarakat, terhadap prinsip-prinsip HAM dapat 

terwujud. Tidak kalah pentingnya, penegakan HAM perlu 

dilaksanakan secara integratif melalui penegakan hukum, 

serta tercermin dari penyusunan dan implementasi 

kebijakan Negara melalui Pemerintah. Penegakan hukum 

yang konsisten terhadap pelanggaran HAM akan 

memberikan nuansa dimana Negara hadir di tengah 

masyarakat, memperjuangkan, dan melindungi  hak-hak 

masyarakat yang terlanggar. Khusus terkait penanganan 

kasus kekerasan terhadap perempuan, implementasi 

mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang terpadu menjadi poin penting untuk 

meminimalisir terlanggarnya hak-hak korban perempuan 

dalam proses penegakan hukum. Pengetahuan teknis baik 

oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya 

mengenai proses penegakan hukum yang melindungi hak-

hak perempuan korban kekerasan perlu ditingkatkan melalui 

pendidikan dan pelatihan, termasuk di dalamnya penyebaran 

informasi praktis kepada masyarakat. 
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8.2 Aparatur 

8.2.1 Kebijakan 

Dalam RPJPN 2005-2015, telah dimandatkan bahwa arah 

kebijakan pembangunan bidang aparatur negara dilakukan 

melalui reformasi birokrasi. Tujuan pembangunan bidang 

aparatur adalah untuk mewujudkan aparatur negara yang 

kompeten dan profesional dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di pusat dan daerah guna memberikan 

pelayanan publik yang bermutu kepada masyarakat dalam 

rangka mendukung pembangunan nasional. Sasaran 

pembangunan aparatur negara di dalam RKP pada tahun 

2014-2015  adalah: (1) Terwujudnya pemerintahan yang 

bersih dan akuntabel, (2) Terwujudnya pemerintahan yang 

efisien dan produktif, serta (3) Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik. 

8.2.2 Capaian Penting 

Upaya untuk mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan 

Akuntabel telah mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari berbagai capaian pembangunan 

bidang aparatur negara antara lain semakin meningkatnya 

jumlah K/L/pemda yang memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

atas laporan keuangan instansi pemerintah dari tahun ke 

tahun. Hal ini berarti semakin membaiknya kualitas Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2014, K/L yang 

memperoleh opini WTP meningkat menjadi 74 persen, 
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pemerintah provinsi 52 persen, pemerintah kabupaten 18 

persen, dan pemerintah kota 33 persen (Tabel 8.6). 

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah 

dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Terkait hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan 

Permen PANRB No. 32/2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi 

pemerintah. Perkembangan sampai dengan tahun 2015 

menunjukkan 338 instansi pemerintah (55 K/L, 22 provinsi, 

261 kabupaten/kota) telah mencanangkan Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Dalam rangka 

meningkatkan integritas aparatur dan pencegahan korupsi, 

telah diterbitkan pula Surat Edaran Menteri PANRB No. 

1/2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). 

Tabel 8.6 
Capaian Indikator Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2009-2014 (Persen) 

 

No. Indikator 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Opini WTP audit 

BPK atas LKKL 
41,5 56,4 63,0 76 74 74 

2. Opini WTP audit 

BPK atas LKPD 
2,7 3,0 7,0 13 23 30 

Sumber:  Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementer II BPK, September 2014 

Guna menjaga dan meningkatkan akuntabilitas kinerja 

aparatur, telah diterbitkan Perpres No. 29/2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut telah 
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diterbitkan Permen PANRB No. 53/2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Reviu Laporan Kinerja. Selain itu, pada tahun 2014 telah 

ditandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri PANRB 

dengan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang 

Pengintegrasian/ Penyelarasan Sistem Perencanaan dan 

Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat. Nota 

Kesepahaman No. NKB.02/M.PPN/10/2014 dan 03/2014 

tersebut mengatur arsitektur perencanaan pembangunan 

nasional, pengintegrasian sistem perencanaan dan 

penganggaran, serta harmonisasi istilah-istilah yang 

digunakan. 

Tabel 8.7 
Capaian Indikator Instansi Pemerintah yang Akuntabel 

Tahun 2009-2014 (Persen) 

No. Indikator 
Tahun 

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

1. Instansi pusat 

yang akuntabel  47,4 63,3 82,9 95,06 94,1 60,2 

2. Instansi provinsi 

yang Akuntabel  3,7 31,0 63,33 75,8 84,9 30,3 

3. Instansi 

kabupaten/kota 

yang akuntabel  

1,2 3,3 12,22 24,4 36,5 2,4 

Sumber : Kementerian PANRB 

Catatan: 
*) Data Tahun 2007-2013 LHE LAKIP ≥CC 
**) Data Tahun 2007-2013 LHE LAKIP ≥B 

Upaya dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah terus menunjukkan kemajuan 

yang berarti. Capaian tersebut terlihat dengan semakin 

meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel sejak tahun 

2009 hingga 2014. Terjadi perubahan dalam penilaian 



 

 

BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR | 8-31 

 

indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) saat ini, di mana pada periode RPJMN 2010-2014 skor 

minimal adalah ≥ CC, sedangkan untuk meningkatkan kualitas 

akuntabilitas instansi pemerintah pada RPJMN 2015-2019 skor 

minimal adalah ≥ B (Tabel 8.7). 

Tabel 8.8 
Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Tahun 2010-2015 

 

No Indikator Satuan 

Tahun 

2010* 2011 2012 2013 2014 2015** 

1. Penyusunan 

Pedoman Teknis 

SPIP 

pedoman 27 7 5 5 - - 

2. Penyusunan 

Dokumen/Desain 

Penyelenggaraan 

SPIP/RTP 

K/L/Pemda - - 41 76 144 - 

3. Sosialisasi/Work-

shop SPIP 
K/L/Pemda 374 119 120 120 106 302 

4. 

 

Pendidikan dan 

Pelatihan SPIP 

orang 

 
5.805 4.435 2.722 2.445 1.512 - 

5. 

 

Pemetaan 

(diagnostic 

assessment) 

Penerapan SPIP 

K/L/Pemda 

 
66 136 67 - - - 

6. 

 

Bimbingan dan 

Konsultasi SPIP 
K/L/Pemda 64 269 250 218 39 

424 

(total) 

Sumber : BPKP 

Catatan: 

*) Kegiatan pembinaan SPIP baru mulai terlaksana efektif tahun 2010 

**) Data sampai dengan Mei 2015 

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

pada K/L/pemda terus ditingkatkan melalui penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan 

SPIP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan disertai 

dengan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Upaya yang telah dilakukan antara lain: (1) 

Penyusunan SOP pembinaan SPIP; (2) Penyelenggaraan diklat, 

bimbingan dan konsultasi SPIP; dan (3) Pemetaan penerapan 

SPIP (diagnostic assessment) untuk mengevaluasi kualitas 

penerapan SPIP pada instansi pusat dan daerah. Kegiatan 

pembinaan penyelenggaraan SPIP tahun 2010 hingga Mei 

2015 disajikan dalam Tabel 8.8. 

Mulai Tahun 2014, pembinaan SPIP lebih ditekankan pada 

penyusunan dokumen SPIP, desain penyelenggaraan SPIP, dan 

Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Untuk mengukur 

keberhasilan penyelenggaraan SPIP pada K/L/pemda, mulai 

tahun 2014 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) melakukan penilaian maturitas dari level satu 

(terendah) sampai level lima (tertinggi), yaitu: (1) Initial/Ad-

hoc/Rintisan (memiliki KSOP, ada pengendalian namun masih 

bersifat ad-hoc); (2) Intuitif (memiliki KSOP, ada pengendalian 

namun bersifat intuitif); (3) Terdefinisi (pengendalian telah 

dilakukan dan terdokumentasi, evaluasi telah dilakukan 

namun belum didokumentasikan); (4) Terukur (ada 

pengendalian intern yang efektif dan dilakukan secara 

berkala); serta (5) Optimum (pengendalian intern 

berkelanjutan, terintegrasi, dan ada pemantauan berbasis 

komputer). 

Dari pilot project  yang dilakukan terhadap 57 pemda, nilai 

terendah 0,3 diperoleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 

dan nilai tertinggi 3,6 dengan predikat terdefinisi, diperoleh 

Kota Tangerang. Penilaian maturitas SPIP untuk K/L tahun 

2015 akan dilaksanakan pada semester dua tahun 2015. 
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Penguatan penerapan SPIP perlu didukung dengan 

peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). Hal tersebut dilakukan melalui pembinaan 

tata kelola APIP dan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 

(JFA). Hingga saat ini terdapat hampir 13 ribu Pejabat 

Fungsional Auditor (PFA) yang tersebar di 85 unit APIP Pusat 

dan 543 APIP daerah. Namun, jumlah PFA yang ada saat ini 

baru memenuhi 27,9 persen dari kebutuhan formasi 46,6 ribu 

auditor. 

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP dalam melaksanakan 

tugas pengawasan intern, BPKP telah melakukan penilaian 

tingkat kapabilitas APIP pada 474 K/L dan pemda dengan 

menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM). 

Dengan model tersebut tingkat kapabilitas APIP 

dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level), yaitu: (1) 

Initial; (2) Infrastructure; (3) Integrated; (4) Managed; dan (5) 

Optimizing. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP per 31 

Desember 2014 sebagai berikut: (a) 1 APIP (0,2 persen) 

berada pada level 3 (Integrated); (b) 69 APIP (14,6 persen) 

berada pada level 2 (Infrastructure), dan (c) 404 APIP (85,2 

persen) berada pada level 1 (Initial). 

Peningkatan kapabilitas APIP juga dilakukan melalui Program 

STAR (State Accountability Revitalization) dengan melakukan 

pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi kepada pegawai, 

pejabat di lingkungan APIP, dan pengelola keuangan. Sampai 

dengan Mei 2015, BPKP bekerja sama dengan 27 universitas 

negeri di Indonesia telah melakukan pendidikan akuntansi 

bagi APIP dan pengelola keuangan di K/L dan pemda. 

Sebanyak 2.444 mahasiswa (dari target 2.625 mahasiswa) 

mengikuti kegiatan ini. 
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Tabel 8.9 
Capaian Implementasi Pengadaan Secara Elektronik 

Tahun 2008-2015 
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Hasil-hasil yang telah dicapai dalam penyempurnaan 

kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah 

antara lain: (1) Ditetapkannya Perpres No. 172/2014 tentang 

Perubahan Ketiga Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; (2) Ditetapkannya Perpres No. 

4/2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No. 54/2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan (3) 

Diterbikannya Inpres No. 1/2015 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

Upaya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di 

bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kapasitas 

kelembagaan pengadaan, serta kinerja implementasi 

pengadaan secara elektronik telah menghasilkan capaian 

antara lain: (1) Hingga Mei 2015, terdapat 256,7 ribu ahli 

pengadaan tersertifikasi dan 1.261 orang pemegang jabatan 

fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) 

Terbentuknya 555 Unit Layanan Pengadaan (ULP), terdiri dari 

83 ULP di K/L/I, 34 ULP di pemerintah provinsi, 348 ULP di 

pemerintah kabupaten, dan 90 ULP di pemerintah kota; (3) 

Terbentuknya 627 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE) di 34 provinsi, melayani 731 instansi dan hampir 355 

ribu penyedia terdaftar; (4) Diterapkannya e-catalogue untuk 

pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi 40.549 produk; 

(5) Meningkatnya kualitas layanan e-procurement dengan 

telah terstandardisasinya 360 LPSE; dan (6) Meningkatnya 

implementasi pengadaan secara elektronik, sebagaimana 

terlihat dalam Tabel 8.9. 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Birokrasi yang Efektif 

dan Efisien dilakukan berbagai upaya yang telah 

menunjukkan capaian yang berarti. Sebagai langkah awal 
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penataan kelembagaan K/L, telah ditetapkan Keppres No. 

121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan 

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-

2019, yang membentuk sebanyak 34 kementerian, dengan 

rincian 2 kementerian baru, 11 kementerian mengalami 

perubahan, dan 21 kementerian tetap. Selanjutnya diikuti 

dengan penataan perangkat struktur organisasi dan 

tatalaksananya. 

Capaian selanjutnya adalah berupa penataan kelembagaan 

khususnya Lembaga Non Struktural (LNS) melalui Perpres 

No. 176/ 2014. Sepuluh LNS dibubarkan, lalu pelaksanaan 

tugas dan fungsinya dikembalikan ke K/L yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan dimaksud. Pada tahun 2015 

akan dilakukan evaluasi terhadap 20 LNS yang 

pembentukannya berdasarkan Peraturan/Keputusan 

Presiden, mengingat penataan kelembagaannya dapat 

dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena berada 

dalam kewenangan Presiden. Sedangkan, untuk LNS yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang, diharapkan adanya 

dukungan dan kerjasama dengan DPR RI. 

Sistem ketatalaksanaan birokrasi pemerintah makin kuat 

dengan diterbitkannya UU No. 30/2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pengelolaan pemerintahan dengan menciptakan tertib 

administrasi pemerintahan, kepastian hukum, penerapan 

asas tindakan pemerintahan yang baik (good governance), 

dan perlindungan hukum tindakan administrasi 

pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Seluruh instansi pusat dan daerah 

diharapkan secara bertahap dapat memperbaiki sistem 

ketatalaksanaan melalui pelaksanaan UU Administrasi 
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Pemerintahan. Di samping itu, implementasi UU No. 43/2009 

tentang Kearsipan terus dimantapkan, di antaranya dengan 

penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) untuk 

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pengelolaan 

Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional SIKN dan 

JIKN. 

Guna memperkuat penerapan sistem manajemen kearsipan, 

dibentuk simpul jaringan. Sejak tahun 2013 sampai dengan 

saat ini, sudah terdapat 13 simpul jaringan. Upaya untuk 

menjaring instansi menjadi anggota simpul jaringan, pada 

tahun 2015 ini telah dilaksanakan dua kali sosialisasi 

terhadap instansi baik pada pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Ditargetkan dalam lima tahun 

ke depan, sudah terbentuk 255 instansi pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, PTN dan BUMN menjadi anggota simpul 

jaringan.  

Untuk melengkapi sistem manajemen akuntansi barang milik 

negara/daerah, telah dilakukan upaya pengelolaan arsip aset 

di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan tertib arsip aset, 

diharapkan akan membantu meningkatkan keandalan 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKKD) yang antara lain dapat 

membantu untuk memperoleh Opini WTP dari Badan 

Pemeriksa Keuangan. Terlebih penting lagi adalah bahwa 

pengelolaan arsip aset merupakan pelindungan atas hak-hak 

keperdataan negara dan pemerintah. Sampai dengan tahun 

2015 telah diberikan bimbingan teknis pengelolaan arsip aset 

di 33 provinsi, kecuali provinsi Kalimantan Utara. 
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Dalam rangka penyempurnaan manajemen kepegawaian 

negara, telah diundangkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN), yang menjadi landasan bagi perubahan 

yang mendasar menuju manajemen kepegawaian negara 

yang terbuka, kompetitif dan berbasis sistem merit. Sebagai 

tindak lanjut UU No. 5/2014 saat ini sedang disusun enam 

peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah 

(PP) yang meliputi RPP  tentang: (a) Manajemen PPK; (b) 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS); (c) Gaji dan 

Tunjangan; (d) Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; (e) Disiplin 

dan Penilaian Kinerja; dan (f) Korps Pegawai ASN.  

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang ASN bahwa untuk 

pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan madya 

pada K/L/pemda dilakukan secara terbuka dan kompetitif di 

kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, 

kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak 

jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang 

dibutuhkan. Meskipun UU No. 5/2014 baru disahkan pada 

tahun 2014, namun sejak tahun 2013, sebanyak 13 K/L dan 

empat pemda telah melakukan promosi terbuka yaitu 

Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Badan 

Standardisasi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat, Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, Kementerian Pertanian, Arsip Nasional Republik 

Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Badan 

Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, 

Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kabupaten 

Batang, Kota Palembang, Kota Samarinda, dan Provinsi DKI 

Jakarta. 
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Pada tahun 2014 jumlah instansi pemerintah yang 

melakukan promosi terbuka sebanyak 12 K/L dan 11 pemda 

yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 

Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, 

Badan Narkotika Nasional, Sekretaris Ombudsman RI, 

Perpustakaan Nasional, Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Kota Bandung, Provinsi Kalimantan 

Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Garut, Kabupaten 

Jembrana, Kabupaten Cirebon, Provinsi Banten, Kabupaten 

Bone Bolango, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi 

Tengah, dan Kabupaten Ciamis. 

Sebagai tindak lanjut atas penataan organisasi kementerian, 

maka dalam tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan promosi 

terbuka untuk pengisian JPT yang meliputi pejabat eselon I 

dan II di K/L yang mengalami reorganisasi dan atau 

perubahan nomenklatur. Untuk mendukung pelaksanaan 

tersebut telah diterbitkan Inpres No. 3/2015 tentang 

Percepatan JPT pada K/L. Tujuan dari kebijakan ini adalah 

untuk menjamin obyektifitas, keadilan, dan transparansi 

pengisian jabatan struktural pimpinan tinggi, sehingga 

mendapatkan pejabat yang profesional, berkinerja tinggi, 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan uraian dan syarat 

jabatan, serta memiliki integritas yang jelas. 

Sedangkan untuk pengawasan pelaksanaan sistem merit 

dalam manajemen ASN, sesuai UU No 5/2014, maka telah 

dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).  Berdasarkan 
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Keppres No. 141/M/2014, telah dilakukan pengangkatan 

anggota KASN dan telah dilantik pada tanggal 27 November 

2014. Selanjutnya untuk mendukung operasional KASN 

diterbitkan Perpres No. 118/2014 tentang Pengaturan 

Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta 

Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN. 

Untuk memperbaiki sistem rekrutmen, telah dibangun 

sistem rekrutmen dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil/ 

Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS/CASN) berbasis 

kompetensi dan tranparansi yaitu sistem rekrutmen dan 

seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). 

Penggunaan sistem CAT ini merupakan terobosan untuk 

mewujudkan proses seleksi yang efisien, efektif, obyektif, 

adil, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). Melalui penggunaan sistem CAT ini 

diharapkan masyarakat memiliki kepercayaan kembali 

terhadap proses rekrutmen dan seleksi CASN. 

Tabel 8.10 
Perkembangan Penerapan Sistem Computer Assisted Test 

Tahun 2013 dan 2014 
 

No. Instansi 
Tahun Jumlah Peserta 

terdaftar tahun 
2014 2013 2014 

1. Kementerian/Lembaga 50 65 207.251 

2. Provinsi 8 24 126.147 

3. Kabupaten/Kota 15 260 710.055 

 Jumlah 73 349 1.043.453 

Sumber: BKN, 2015  
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Penggunaan sistem CAT telah dimulai sejak tahun 2013, 

meskipun baru 73 dari 324 instansi atau 22,5 persen yang 

menggunakan sistem.  Kondisi tersebut terjadi akibat sarana 

dan prasarana yang dimiliki belum memadai. Mulai tahun 

2014, hampir seluruh instansi pemerintah telah 

melaksanakan tes CASN menggunakan sistem CAT, kecuali 

Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat. Perkembangan 

Penerapan Sistem CAT di instasi pemerintah tahun 2013-

2014 terdapat pada Tabel 8.10. 

Keberhasilan pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) 

menggunakan CAT merupakan keberhasilan Pemerintah 

yang telah mengambil kebijakan baru dalam seleksi CPNS. 

Hal tersebut juga merupakan keberhasilan bagi instansi yang 

berani menggunakan CAT. Penghargaan tentunya layak 

diberikan kepada 73 instansi yang telah menggunakan sistem 

CAT karena telah menjadi pelopor seleksi CPNS yang 

obyektif, adil, transparan, serta bebas KKN. Pengangkatan 

PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip 

profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, 

dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta 

syarat obyektif lainnya. Untuk mendukung terwujudnya 

profesionalisme tersebut diperlukan standar kompetensi 

jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS. Standar 

kompetensi yang harus dimiliki terdiri dari Standar 

Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial (bagi 

pejabat struktural). Sampai dengan tahun 2014 jumlah 

instansi pemerintah yang telah memiliki standar kompetensi 

jabatan struktural sebanyak 43 instansi pemerintah yang 

terdiri dari 22 K/L, 14 provinsi dan 7 kabupaten/kota.  
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Tabel 8.11 
Jabatan Fungsional Baru yang Diterbitkan Tahun 2014 

 

No. 
Nama Jabatan 

Fungsional 
Instansi Pembina 

Dasar Hukum 

PermenPANRB 

1 Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri No. 4 /2014 

2 Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan HAM No. 3 /2014 

3 Pemeriksa Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM No. 8 /2014 

4 Analis Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM No. 7 /2014 

5 Analis Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah 
Kementerian Keuangan No. 42/2014 

6 Pelelang Kementerian Keuangan No. 43/2014 

7 Analis Manajemen Mutu 

Industri 
Kementerian Perindustrian No. 45/2014 

8 Pengamat Tera Kementerian Perdagangan No. 33/2014 

9 Pranata Laboratorium 

Kemetrologian 
Kementerian Perdagangan No. 34/2014 

10 Pengawas Kemetrologian Kementerian Perdagangan No. 35/2014 

11 Analis Ketahanan 
Pangan 

Kementerian Pertanian No. 38/2014 

12 Pengelola Ekosistem 

Laut dan Pesisir 
Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
No. 44/2014 

13 Penguji Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 
Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 
No. 36/2014 

14 Rescuer Badan SAR Nasional No. 10/2014 

15 Analis APBN Sekretariat DPR No. 39/2014 

16 Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda dan 

Olahraga 
No. 40/2014 

17 Asisten Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda dan 

Olahraga 
No. 41/2014 

18 Penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 46/2014 

Sumber: KemenPANRB, 2015 

Di samping itu, untuk penguatan fungsi-fungsi dalam tubuh 

birokrasi, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan 

memperkaya jabatan fungsional. Kebijakan ini diharapkan 

mampu mendorong organisasi untuk berkinerja tinggi. 
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Perkembangan penerapan jabatan fungsional semakin 

banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 

Tahun 2013 telah ditetapkan sebanyak lima jabatan fungsional 

baru yang meliputi jabatan fungsional Pembimbing 

Kesehatan Kerja, Pengawas Mutu Pakan, Pemeriksa 

Perlindungan Varietas, Pemeriksa Desain Industri dan 

Pemeriksa Pembina Jasa Konstruksi. Sedangkan dalam tahun 

2014 telah ditetapkan 18 jabatan fungsional baru (Tabel 

8.11). Selama tahun 2010-2014 telah dibentuk 44 jabatan 

fungsional baru, sehingga jumlah jabatan fungsional hingga 

tahun 2014 menjadi 142 jabatan, termasuk didalamnya revisi 

terhadap 10 peraturan atas jabatan fungsional yang telah ada 

sebelumnya. 

Terkait Diklat Aparatur, kualitas penyelenggaraan sistem 

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

pegawai terus disempurnakan dan ditingkatkan melalui 

pembaharuan sistem diklat aparatur guna menghasilkan 

pemimpin perubahan di setiap jenjang pemerintahan, 

penyiapan infrastruktur kediklatan pola baru, revitalisasi 

terhadap Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA), 

penyusunan kurikulum dan modul diklat pola baru, ToT 

Substansi Diklat Kepemimpinan Pola Baru bagi widyaiswara 

di lembaga-lembaga diklat, dan peningkatan kualitas 

kebijakan melalui pembinaan Jabatan Fungsional Analis 

Kebijakan (JFAK). 

Hingga Desember 2014, terdapat hampir 15 ribu orang 

alumni diklat kepemimpinan dari berbagai tingkatan (Tabel 

8.12). Selain melakukan reformasi Diklat Kepemimpinan, juga 

dilakukan pembaharuan pada Diklat Prajabatan. Diklat 

Prajabatan Pola Baru dilaksanakan untuk membentuk ASN 

baru yang profesional dan berkualitas sebagai aset masa 
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depan birokrasi yang telah dibekali dengan nilai-nilai dasar 

profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). 

Tabel 8.12 
Jumlah Alumni Diklat Pimpinan  

Tahun 2010-2015 (Orang) 
 

No. Nama Diklat 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

1. Diklat Kepemimpinan 

TK. I 
30 59 60 102 30 60 

2. Diklat Kepemimpinan 

TK. II 
1.500 1.185 1.414 1.110 829 120 

3. Diklat Kepemimpinan 

TK. III 
5.902 3.315 7.836 8.648 18.374 12.845 

4. Diklat Kepemimpinan 

TK. IV 
7.432 4.559 9.310 9.860 12.845 1.944 

 
Jumlah 14.864 9.118 18.620 19.720 32.078 14.969 

Sumber:  Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Lembaga Administrasi Negara 

(LAN), 2015 

Catatan:  *) data hingga 9 Juni 2015 

Selain penyelenggaraan Diklat Aparatur, juga terus dilakukan 

upaya peningkatan kualitas kebijakan melalui pembinaan 

JFAK. Sampai dengan tahun 2015 telah diterbitkan beberapa 

kebijakan, antara lain: 1) Perka LAN No. 31/2014 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; 2) 

Perka LAN No. 32/2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Formasi Analis Kebijakan; dan 3) Perka LAN No. 33/2014 

tentang Pedoman Penyusunan Pengangkatan Dalam Jabatan 

Fungsional Analis Kebijakan melalui inpassing. 

Seleksi Calon Analis Kebijakan melalui jalur penyesuaian/ 

inpassing ditujukan untuk menghasilkan analis kebijakan yang 
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memiliki kemampuan yang tinggi dalam melakukan kajian 

dan analisis kebijakan. Seleksi terdiri dari seleksi administrasi 

dan uji kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk 

memverifikasi kevalidan dan kesesuaian persyaratan 

administrasi dari calon analis kebijakan. Uji kompetensi 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan analisis dan 

politis calon analis kebijakan. Pelaksanaan uji kompetensi 

dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap karya tulis dan 

wawancara. Hasil dari rekrutmen tersebut dapat dilihat 

dalam Tabel 8.13.  

Tabel 8.13 
Jumlah Jabatan Fungsional Analis Kebijakan 

Tahun 2014-2015 (Orang) 

Tahun 
Lolos 

Administrasi 

Peserta yang 
Mengikuti 

Seleksi 

Peserta yang 
Direkomendasikan 

Peserta yang Tidak 
Direkomendasikan 

2014 86 23 17 6 

2015 50 36 19 17 

Sumber : Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, data hingga 9 Juni 2015 

Upaya peningkatan kualitas dan efektivitas reformasi 

birokrasi telah dilakukan terhadap seluruh instansi 

pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun evaluasi 

reformasi birokrasi baru dilakukan terhadap K/L dengan 

mengacu pada Permen PANRB No. 14/2014 tentang 

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut menunjukkan 51 K/L, 

atau 66 persen dari total 77 K/L, telah dinilai baik dalam 

melaksanakan reformasi birokrasi secara substantif.  

Untuk pemerintah daerah, kemajuan upaya reformasi 

birokrasi ditunjukkan antara lain oleh kualitas pelayanan 
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publik yang semakin membaik di banyak daerah, pelaksanaan 

penerimaan CPNS yang semakin transparan, pelaksanaan 

promosi jabatan secara terbuka serta tren nilai akuntabilitas 

kinerja yang meningkat. 

Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien perlu 

didukung dengan penerapan sistem manajemen kinerja 

pembangunan nasional yang efektif. Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga 

pengawasan pembangunan melakukan pengawalan terhadap 

pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dengan 

melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi hasil 

pengawasan sesuai arahan RPJMN 2015-2019. Rekomendasi 

hasil pengawasan yang telah dihasilkan baru mencakup 

beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, perlindungan 

sosial, kesehatan, infrastruktur dan kedaulatan pangan.  

Rekomendasi dalam bidang pendidikan, perlu perbaikan 

database guru untuk mengatasi permasalahan Tunjangan 

Profesi Guru dan data pokok pendidikan untuk menetapkan 

prioritas sarpras pendidikan. Dalam bidang kesehatan, perlu 

pengawalan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

dengan penyusunan database yang andal, pemberlakuan 

integrated planning and policies alignment terhadap 

kebutuhan sumber daya kesehatan, dan penyusunan 

kebijakan agar rumah sakit swasta mau bergabung dalam 

program JKN. Dalam bidang perlindungan sosial, perlu 

pengawasan terhadap Pemberian Simpanan Keluarga 

Sejahtera yang dinilai masih kurang tepat sasaran. Dalam 

bidang infrastruktur, perlu mendorong pemda dan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meningkatkan 

kerjasama operasional dengan pihak ketiga yang saling 
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menguntungkan, serta berkoordinasi dengan Kementerian 

Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. 

Agar tercipta pelayanan publik yang berkualitas, telah 

dilakukan berbagai upaya di pusat dan daerah. Misalnya 

melihat tingkat kepatuhan K/L/pemda terhadap UU No. 

25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi 

penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Dalam 

implementasinya, UU Pelayanan Publik dan peraturan 

pelaksanaannya telah menunjukkan dampak positif dalam 

rangka perbaikan kualitas pelayanan publik. Hal ini antara 

lain dapat dilihat dari: (1) Meningkatnya persentase tingkat 

kepatuhan terhadap mandat UU No. 25/2009 (Kementerian 

dari 22 persen menjadi 78 persen; Lembaga dari 29,4 persen 

menjadi 35,3 persen; Provinsi dari 9 persen menjadi 42,6 

persen; Kabupaten dan kota dari 12,4 persen menjadi 57,5 

persen) dari 103 instansi pemerintah; (2) Peningkatan 

integritas penyelenggara pelayanan publik, dimana dari 

survey yang dilakukan dilakukan oleh KPK memperlihatkan 

peningkatan integritas penyelenggara pelayanan publik K/L 

dari 6,4 pada tahun 2009, menjadi 7,2 pada tahun 2014 yang 

dilaksanakan terhadap 40 unit layanan di 20 K/L di tingkat 

pusat (Tabel 8.14). 

Selain itu, sebagai upaya meningkatkan pelayanan perizinan 

dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, hingga tahun 

2014 telah terbentuk 492 unit Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu/One Stop Service (PTSP/OSS) pada instansi pemerintah 

daerah yang terdiri dari 31 PTSP provinsi, 363 PTSP 

kabupaten, dan 97 PTSP kota. Perkembangan PTSP tahun 

tahun 2005-2014 disajikan pada Tabel 8.15. 
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Tabel 8.14 
Skor Integritas Pelayanan Publik 

Tahun 2007-2014 

No. Indikator 
Tahun 

2007* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Skor integritas 

pelayanan  publik 

pada unit layanan 

di instansi pusat 

5,53  6,44 6,16 7,07 6,86 7,37 7,22 

2. Skor integritas 

pelayanan publik 

pada unit layanan 

di instansi daerah 

- 6,46 5,26 6,00 6,32 6,82 ** 

Sumber: KPK, 2014 

Catatan:  

*) survey dimulai tahun 2007 

**) data belum tersedia 

Tabel 8.15 
Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu/One Stop Service di Daerah 

Tahun 2005-2014 (Unit) 

No. Daerah 
Tahun 

2005* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Provinsi - 2 15 17 20 26 31 

2. Kabupaten 5 283 292 324 344 345 363 

3. Kotamadya 1 75 87 93 96 96 98 

 TOTAL 6 360 394 434 460 467 492 

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Agustus 2014 

Catatan: *) pengembangan PTSP baru dilaksanakan tahun 2005 

8.2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Secara umum capaian kinerja tata kelola pemerintahan 

yang baik menunjukkan adanya perkembangan. Namun, 

capaian beberapa indikator belum sesuai target yang 

diharapkan, antara lain masih rendahnya capaian IPK dan 

opini WTP instansi pemerintah terutama di daerah, masih 
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banyak instansi pemerintah yang belum akuntabel, belum 

optimalnya kinerja aparatur, serta rendahnya kinerja 

pelayanan publik. Pembangunan aparatur negara dan 

reformasi birokrasi secara keseluruhan sangat ditentukan 

oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap 

komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan 

civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan 

sistem administrasi negara. Oleh karena itu, diperlukan 

kerja keras dan perhatian dari pengambil kebijakan dan 

semua stakeholders untuk melakukan implementasi guna 

mencapai target-target yang telah ditetapkan. 

Berbagai upaya yang perlu dilakukan adalah dengan terus 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan taat asas 

pengelolaan anggaran instansi pemerintah, terutama pada 

pemerintah daerah. Diperlukan implementasi dan 

internalisasi SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP pada 

seluruh unit instansi pemerintah di pusat dan daerah. 

Untuk pencegahan korupsi, salah satu langkah yang pula 

dilakukan adalah dengan melanjutkan penguatan sistem 

integritas aparatur melalui penerapan zona integritas dan 

wilayah bebas korupsi pada semua instansi pemerintah, 

termasuk di dalamnya penerapan LHKASN.  

Guna memperbaiki rendahnya akuntabilitas kinerja, 

khususnya pada pemerintah daerah kabupaten/kota 

langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah antara 

lain: (1) Melalui penyelarasan berbagai peraturan 

perundangan yang terkait dengan penguatan akuntabilitas 

aparatur, khususnya koordinasi dengan Kementerian Dalam 

Negeri, untuk mengatur pengintegrasian dan penyelarasan 

atas sistem perencanaan dan pelaporan di pemerintah 

daerah; (2) Peningkatan  kualitas  pemberian  bimbingan  
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teknis  kepada  instansi pemerintah yang telah memenuhi 

ketaatan terhadap pemenuhan azas akuntabilitas aparatur; 

(3) Memperluas  cakupan  sosialisasi  untuk  lebih  

mendorong  penguatan akuntabilitas di berbagai instansi 

pemerintah, khususnya di pemerintah daerah Wilayah 

Indonesia Bagian Timur; serta (4) Meningkatkan kapasitas 

inspektorat provinsi dalam melakukan evaluasi 

akuntabilitas, yang nantinya diharapkan evaluasi 

kabupaten/kota dapat dilakukan oleh inspektorat provinsi. 

Untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas 

pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlu menata 

sistem pengadaan agar dapat memberikan value for money 

bagi masyarakat melalui modernisasi pengadaan, dengan 

upaya penyederhanaan aturan dan metode pengadaan, 

peningkatan kompetensi dan profesionalitas pengelola 

pengadaan, penetapan kinerja pengadaan serta mendorong 

terciptanya Single Market Place Government Procurement.  

Dalam mengatasi permasalahan untuk mewujudkan 

pemerintahan yang produktif dan efisien, upaya yang 

dilakukan adalah melalui penataan kelembagaan 

pemerintah, penataan tatalaksana pemerintahan dan 

pembangunan, peningkatan profesionalisme, integritas, 

dan kinerja aparatur sipil negara, penguatan manajemen 

kinerja pembangunan nasional, peningkatan kualitas 

kepemimpinan perubahan dalam birokrasi, peningkatan 

kualitas kebijakan, peningkatan efisiensi belanja aparatur, 

serta peningkatan kapasitas pengelolaan reformasi 

birokrasi nasional. 

Agar dapat mempercepat penerapan manajemen 

pengelolaan arsip yang efektif pada seluruh instansi 
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pemerintah di pusat dan daerah, perlu diperkuat sosialisasi, 

pendampingan/asistensi, dan peningkatan pemahaman 

instansi pemerintah atas kebijakan dan program 

implementasi Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta meningkatkan 

kompetensi SDM melalui optimalisasi bimbingan teknis 

penerapan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis. 

Berkaitan dengan upaya membenahi permasalahan 

kepegawaian/SDM, perlu dilakukan penataan ketersediaan 

SDM ASN sesuai kompetensi yang dibutuhkan dan 

peningkatan profesionalitas ASN dengan peningkatan 

kualitas manajemen pengelolaan ASN dan pengembangan 

kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 

Sehubungan dengan penerapan sistem merit sebagaimana 

diamanatkan oleh UU No. 5/2014 tentang ASN, diperlukan 

fungsi pengawasan yang kuat. Saat ini KASN masih belum 

optimal untuk mejalankan fungsi pengawasan dan 

monitoring implementasi sistem merit. Untuk itu, 

dibutuhkan perkuatan kelembagaan dan kemandirian 

pengelolaan keuangan kesekretariatan KASN agar lebih 

independen, dan terhindar dari intervensi politik. 

Dalam rangka mengatasi persoalan mendasar atas 

pelayanan publik, perlu dilakukan peningkatan kualitas 

pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan dan 

manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas 

pengendalian kinerja pelayanan publik. 
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BAB 9  
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG 

Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang ditujukan 

untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan 

berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin 

merata ke seluruh wilayah yang diwujudkan oleh 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah 

perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, 

tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.  

Upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah 

diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan 

peluang keunggulan sumber daya darat dan/atau laut di 

setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Data dan 

informasi tentang potensi tersebut dihasilkan dari kegiatan 

survei dan pemetaan yang menghasilkan informasi 

geospasial. Data dan informasi geospasial tersebut 

selanjutnya menjadi basis bagi penyusunan Rencana Tata 
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Ruang (RTR). Selanjutnya, RTR digunakan sebagai acuan 

kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas 

sektor, maupun wilayah termasuk pengembangan wilayah-

wilayah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan rawan 

bencana serta mendukung upaya percepatan 

pembangunan di kawasan cepat tumbuh.  

Upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah ini juga 

perlu didukung oleh pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi daerah yang konsisten, dan pengurangan 

kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. 

9.1 Kewilayahan 

9.1.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah 

Pembangunan nasional merupakan agregasi (gabungan) 

hasil-hasil pembangunan daerah dan sektor. Pembangunan 

nasional juga merupakan hasil sinergi berbagai bentuk 

keterkaitan, baik keterkaitan spasial, keterkaitan sektoral 

dan keterkaitan institusional.  Sinergi tersebut dijabarkan 

dalam pembangunan daerah yang diarahkan pada 

pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan 

mengoptimalkan potensi, keunggulan, dan daya dukung 

masing-masing wilayah. Di samping itu, pembangunan 

daerah juga diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan 

antardaerah disertai dengan distribusi manfaat 

pertumbuhan yang adil dan proporsional. 

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 

2014 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014: (1) Mendorong 

percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, 
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Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap 

mempertahankan momentum pembangunan di Wilayah 

Jawa-Bali dan Sumatera; (2) Meningkatkan keterkaitan 

antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau 

untuk mendukung perekonomian domestik; (3) 

Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan 

sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; (4) Pemihakan bagi 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan 

strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan 

terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; 

serta (5) Mendorong pengembangan wilayah laut dan 

sektor-sektor kelautan.  

Sementara itu, strategi dan arah kebijakan pengembangan 

wilayah tahun 2015 mengacu pada RPJMN 2015-2019, yaitu 

mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan 

Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan 

Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di 

Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Transformasi dan 

akselerasi pembangunan wilayah bertumpu pada 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), 

peningkatan  efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam 

(SDA), penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan 

teknologi, penyediaan infrastruktur yang modern, terpadu 

dan merata; serta penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

9.1.2 Capaian Pembangunan 

Dalam perkembangannya, pembangunan wilayah dalam 

kurun waktu 2012-2013 melalui pelaksanaan kebijakan 

tersebut diatas menghasilkan capaian-capaian penting. 
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Pengurangan kesenjangan antarwilayah menunjukkan 

perkembangan yang masih lambat. Hal ini ditunjukan 

melalui distribusi persentase PDRB menurut wilayah dari 

tahun 2004-2013. Dalam kurun waktu tersebut, peran 

Wilayah Jawa mengalami penurunan yang hanya sebesar 

1,5 persen poin selama kurun hampir 10 tahun. Penurunan 

kontribusi di Wilayah Jawa berdampak pada peningkatan 

kontribusi di Wilayah Sumatera dan Sulawesi. Sementara 

itu, peran wilayah lainnya yaitu Kalimantan, Bali Nustra 

serta Maluku dan Papua justru mengalami penurunan 

(Tabel 9.1). 

Tabel 9.1 
Peran Wilayah dalam Pembentukan Produk Domestik Bruto 

Atas Dasar Harga Berlaku  Tahun 1978-2013 (Persen) 
 

Pulau Tahun 

1978 1988 1998 2004 2009 2013 

Sumatera 27,6 24,9 22,0 22,3 22,7 23,8 

Jawa 50,6 57,4 58,0 59.5 58,6 58,0 

Kalimantan 10,2 8,9 9,9 9,4 9,2 8,7 

Sulawesi 5,5 4,1 4,6 4,2 4,4 4,8 

Bali dan Nusa Tenggara 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,5 

Maluku dan Papua 2,9 1,7 2,5 1,7 2,3 2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Perkembangan kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh 

timbal balik terhadap persebaran penduduk dan 

kesejahteraan sosial. Dengan luas sekitar 7,0 persen dari 

total luas wilayah nasional, Wilayah Jawa-Bali sebagai pusat 

kegiatan ekonomi utama harus menampung sekitar 58,9 

persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara, Papua 

dengan luas wilayah sekitar 22,0 persen dari total luas 

wilayah nasional hanya menampung kurang dari 2,0 persen 

penduduk Indonesia. Sebaran penduduk ini 

mengindikasikan tingkat kepadatan penduduk yang tidak 
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merata, dan terjadi pemusatan di wilayah-wilayah dengan 

aktivitas ekonomi yang tinggi (Gambar 9.1). 

Gambar 9.1 
Distribusi Penduduk, Angkatan Kerja, dan Tingkat Kepadatan 

Menurut Wilayah Tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 

9.1.2.1 Pembangunan Wilayah Sumatera 

Kinerja perekonomian Wilayah Sumatera secara umum 

tahun 2009 hingga 2014 mengalami kenaikan, namun 

menghadapi tekanan pada tahun 2013-2014 akibat 

ketidakpastian pemulihan krisis ekonomi global serta 

melemahnya permintaan komoditas di pasar dunia. Namun 

demikian, semua provinsi di Wilayah Sumatera masih 

mencatatkan pertumbuhan positif seiring kuatnya 
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permintaan domestik, kecuali Provinsi Aceh dan Provinsi 

Riau yang mengalami kontraksi akibat melemahnya kinerja 

pertambangan minyak dan gas bumi (migas) (Tabel 9.2). 

Tabel 9.2 
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera 

Atas Dasar Harga Konstan 2000  
Tahun 2004 – Triwulan I 2015 (Persen) 

 

 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tw I - 
2015 

Aceh -9,63 -5,51 2,74 4,84 5,14 4,18 1,60 -1,90 

Sumatera 
Utara 

5,74 5,07 6,42 6,63 6,22 6,01 5,20 4,80 

Sumatera 
Barat 

5,47 4,28 5,94 6,26 6,38 6,18 5,90 5,50 

Riau 2,93 2,97 4,21 5,04 3,54 2,61 2,60 -0,20 

Jambi 5,38 6,39 7,35 8,54 7,44 7,88 7,00 5,90 

Sumatera 
Selatan 

4,63 4,11 5,63 6,50 6,01 5,98 7,30 7,10 

Bengkulu 5,38 5,62 6,10 6,46 6,60 6,21 4,70 4,80 

Lampung 5,07 5,26 5,88 6,43 6,53 5,97 5,50 5,40 

Kep. 
Bangka 
Belitung 

3,28 3,74 5,99 6,50 5,73 5,29 5,10 4,90 

Kep. Riau 6,47 3,52 7,19 6,66 6,82 6,13 4,70 4,10 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Secara keseluruhan kontribusi ekonomi Wilayah Sumatera 

terus meningkat dari tahun 2004 hingga tahun 2013. 

Provinsi yang mengalami peningkatan kontribusi tertinggi 

adalah Provinsi Riau. Namun demikian, terdapat beberapa 

Provinsi di Wilayah Sumatera yaitu Provinsi Aceh, 

Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung yang 
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mengalami penurunan peran ekonomi selama kurun 10 

tahun terakhir (Tabel 9.3). 

Tabel 9.3 
Distribusi Persentase Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Sumatera 
Tahun 2004-2013 (Persen) 

 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2013* 
Perubahan             
2004-2009 

Perubahan            
2009-2013 

Perubahan             
2004-2013 

Aceh 2,26 1,55 1,36 

 

-0,72 

 

-0,19 

 

-0,90 

Sumatera 
Utara 

5,31 5,08 5,33 

 

-0,23 

 

0,25 

 

0,02 

Sumatera 
Barat 

1,68 1,65 1,68 

 

-0,03 
 

0,03 
 

0,00 

Riau 5,13 6,39 6,89 

 

1,25 
 

0,51 

 

1,76 

Kepulauan 
Riau 

1,65 1,37 1,32 

 

-0,28 

 

-0,05 

 

-0,33 

Jambi 0,83 0,95 1,13 

 

0,12 

 

0,18 
 

0,30 

Sumatera 
Selatan 

2,89 2,95 3,06 

 

0,06 

 

0,11 
 

0,17 

Kep. 
Bangka 
Belitung 

0,53 0,49 0,51 

 

-0,04 
 

0,02 

 

-0,02 

Bengkulu 0,36 0,35 0,36 

 

-0,01 
 

0,01 
 

0,00 

Lampung 1,62 1,91 2,17 

 

0,29 
 

0,26 
 

0,55 

SUMATERA 22,27 22,69 23,81 
 

0,42 
 

1,12 
 

1.55 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di lima provinsi di 

wilayah Sumatera apabila dibandingkan dengan nasional 

nilainya telah diatas rata-rata. Provinsi yang memiliki 

tingkat pengangguran paling tinggi di Wilayah Sumatera 

c 
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adalah Provinsi Aceh, sedangkan yang terendah adalah 

Provinsi Bengkulu (Tabel 9.4).  

Tabel 9.4 
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Sumatera  

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aceh 9,35 8,71 8,37 7,43 9,10 10,3 9,02 

Sumatera Utara 11,08 8,45 7,43 6,37 6,20 6,53 6,23 
Sumatera Barat 12,74 7,97 6,95 6,45 6,52 6,99 6,50 
Riau 15,25 8,56 8,72 5,32 4,30 5,50 6,56 
Jambi 6,04 5,54 5,39 4,02 3,22 4,84 5,08 
Sumatera 
Selatan 

8,37 7,61 6,65 5,77 5,70 5,00 4,96 

Bengkulu 6,29 5,08 4,59 2,37 3,61 4,74 3,47 

Lampung 7,38 6,62 5,57 5,78 5,18 5,85 4,79 

Kep Bangka 
Belitung 

7,14 6,14 5,63 3,61 3,49 3,70 5,14 

Kep. Riau - 8,11 6,90 7,80 5,37 6,25 6,69 

Nasional 9,86 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94 

Sumber : Badan Pusat Statistik  

Terdapat beberapa provinsi yang tingkat kemiskinannya 

berada di atas rata-rata nasional, seperti Provinsi Aceh, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Namun, apabila 

dilihat dari kurun waktu 10 tahun, penurunan tingkat 

kemiskinan yang terjadi cukup signifikan. Penurunan 

tingkat kemiskinan yang paling besar terjadi di Provinsi 

Aceh (Tabel 9.5). 

Dari sisi kualitas sumberdaya manusia, nilai indeks 

pembangunan manusia (IPM) di Wilayah Sumatera dalam 

kurun waktu sembilan tahun secara umum terus 

mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan IPM 

secara nasional, IPM Wilayah Sumatera sudah di atas rata-

rata, kecuali Provinsi Aceh dan Lampung (Tabel 9.6). 
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Tabel 9.5 
Tingkat Kemiskinan Wilayah Sumatera  

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Aceh 28,47 21,80 20,98 19,57 18,58 17,72 18,05 

Sumatera Utara 14,93 11,51 11,31 11,33 10,41 10,39 9,38 

Sumatera Barat 10,46 9,54 9,50 9,04 8,00 7,56 7,41 

Riau 13,12 9,48 8,65 8,47 8,05 8,42 8,12 

Jambi 12,45 8,77 8,34 8,65 8,28 8,41 7,92 

Sumatera Selatan 20,92 16,28 15,47 14,24 13,48 14,06 13,91 

Bengkulu 22,39 18,59 18,30 17,50 17,51 17,75 17,48 

Lampung 22,22 20,22 18,94 16,93 15,65 14,39 14,28 

Kep Bangka Belitung 9,07 7,46 6,51 5,75 5,37 5,25 5,36 

Kep. Riau - 8,27 8,05 7,40 6,83 6,35 6,70 

Nasional 16,66 14,15 13,33 12,49 11,66 11,37 11,25 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

Tabel 9.6 
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Sumatera 

Tahun 2004-2013 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 

Aceh 68,7 71,31 71,7 72,16 72,51 73,05 

Sumatera 
Utara 

71,4 73,8 74,19 74,65 75,13 75,55 

Sumatera Barat 70,5 73,44 73,78 74,28 74,7 75,01 

Riau 72,2 75,6 76,07 76,53 76,9 77,25 

Jambi 70,1 72,45 72,74 73,3 73,78 74,35 

Sumatera 
Selatan 

69,6 72,61 72,95 73,42 73,99 74,36 

Bengkulu 69,9 72,55 72,92 73,4 73,93 74,41 

Lampung 68,4 70,93 71,42 71,94 72,45 72,87 

Kep. Bangka 
Belitung 

69,6 72,55 72,86 73,37 73,78 74,29 

Kepulauan Riau 70,8 74,54 75,07 75,78 76,2 76,56 

Indonesia  68,7 71,76 72,27 72,77 73,29 73.81 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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9.1.2.2 Pembangunan Wilayah Jawa 

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa dari tahun 2004 

hingga triwulan I tahun 2015 mengalami tren peningkatan. 

Namun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan 

seiring dengan kondisi ekonomi global dan penurunan harga 

komoditas, kecuali Provinsi DI Yogyakarta yang 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan 

terjadi peningkatan tiap tahunnya (Tabel 9.7). 

Tabel 9.7 
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Jawa  

Atas Dasar Harga Konstan 2000 
Tahun 2004-Triwulan I 2015 (Persen) 

 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tw I - 2015 

DKI Jakarta 5,65 5,02 6,50 6,73 6,53 6,11 6,00 5,10 

Jawa Barat 4,77 4,19 6,20 6,51 6,28 6,06 5,10 4,90 

Jawa Tengah 5,13 5,14 5,84 6,03 6,34 5,81 5,50 5,70 

DI Yogyakarta 5,12 4,43 4,88 5,17 5,32 5,40 5,40 5,60 

Jawa Timur 5,83 5,01 6,68 7,22 7,27 6,55 5,20 4,20 

Banten 5,63 4,71 6,11 6,38 6,15 5,86 5,90 5,20 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

Kontribusi ekonomi Wilayah Jawa terus menurun dari tahun 

2004 sampai dengan tahun 2013. Penurunan peran yang 

terjadi selama kurun 10 tahun terakhir sebesar 1,52 persen. 

Namun demikian, dalam kurun waktu tersebut Provinsi 

Jawa Barat justru mengalami peningkatan peran ekonomi 

sebesar 0,39 persen poin (Tabel 9.8). 

Tingkat pengangguran terbuka di Wilayah Jawa pada tahun 

2004-2014 mengalami penurunan setiap tahunnya di setiap 

provinsi, hal ini sejalan dengan tren penurunan tingkat 

pengangguran nasional. Adapun provinsi yang memiliki TPT 

paling rendah pada tahun 2014 adalah Provinsi DI 
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Yogyakarta sedangkan Provinsi Banten memiliki TPT 

tertinggi di antara provinsi lainnya di wilayah Jawa. 

Dibandingkan dengan rata-rata nasional, hanya Provinsi 

Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang memiliki 

TPT di bawah rata-rata nasional (Tabel 9.9). 

Tabel 9.8 
Distribusi Persentase Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Jawa 
Tahun 2004-2013 (Persen) 

 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2013 
Perubahan 
2004-2009 

Perubahan 
2009-2013 

Perubahan 
2004-2013 

DKI Jakarta 16,88 16,28 16,57 
 

-0,59 
 

0,29 
 

-0,30 

Jawa Barat 13,74 14,82 14,12 
 

1,09 
 

-0,70 
 

0,39 

Banten 3,81 3,28 3,23 
 

-0,53 
 

-0,05 
 

-0,58 

Jawa 
Tengah 8,69 8,55 8,23 

 

-0,14 
 

-0,32 
 

-0,46 

DI. 
Yogyakarta 0,99 0,89 0,84 

 

-0,10 
 

-0,05 
 

-0,15 

Jawa Timur 15,40 14,76 14,99 
 

-0,64 
 

0,24 
 

-0,40 

JAWA 59,51 58,58 57,99 
 

-0,92 
 

-0,60 
 

-1,52 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Tabel 9.9 
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Jawa 

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
DKI Jakarta 14,70 12,15 11,05 10,8 9,87 9,02 8,47 

Jawa Barat 13,69 10,96 10,33 9,83 9,08 9,22 8,45 

Jawa Tengah 7,72 7,33 6,21 5,93 5,63 6,02 5,68 

D.I 
Yogyakarta 6,26 6,00 5,69 3,97 3,97 3,34 3,33 

Jawa Timur 7,69 5,08 4,25 4,16 4,12 4,33 4,19 

Banten 14,31 14,97 13,68 13,06 10,13 9,90 9,07 

Nasional 9,86 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

c c 
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Sementara itu, tingkat kemiskinan di Wilayah Jawa pada 

tahun 2004-2013 juga mengalami penurunan setiap 

tahunnya kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang cenderung 

tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2013, provinsi 

yang memiliki tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi 

DKI Jakarta sedangkan yang paling tinggi berada pada 

Provinsi DI Yogyakarta (Tabel 9.10).  

Tabel 9.10 
Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa  

Tahun 2004-2013 (Persen) 
 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 

DKI Jakarta 3,18 3,62 3,48 3,75 3,70 3,72 

Jawa Barat 12,10 11,96 11,27 10,65 9,89 9,61 

Jawa Tengah 21,11 17,72 16,56 15,76 14,98 14,44 

D.I Yogyakarta 19,14 17,23 16,83 16,08 15,88 15,03 

Jawa Timur 20,08 16,68 15,26 14,23 13,08 12,73 

Banten 8,58 7,64 7,16 6,32 5,71 5,89 

Indonesia 16,66 14,15 13,33 12,49 11,66 11,37 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Dari sisi peningkatan kualitas sumberdaya manusia, IPM di 

Wilayah Jawa pada kurun 2004-2013 menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan pada seluruh provinsi di Wilayah Jawa. 

Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada tahun 2013 

adalah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang paling rendah 

Provinsi Banten (Tabel 9.11). 
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Tabel 9.11 
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Jawa 

Tahun 2004-2013 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 

DKI Jakarta 75,8 77,36 77,6 77,97 78,33 78,59 

Jawa Barat 69,1 71,64 72,29 72,73 73,11 73,58 

Jawa Tengah 68,9 72,1 72,49 72,94 73,36 74,05 

Yogyakarta 72,9 75,23 75,77 76,32 76,75 77,37 

Jawa Timur 66,8 71,06 71,62 72,18 72,83 73,54 

Banten 67,9 70,06 70,48 70,95 71,49 71,90 

Indonesia  68,7 71,76 72,27 72,77 73,29 73,81 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

9.1.2.3 Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara 

Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi di Wilayah Bali-

Nusa Tenggara pada tahun 2004-2013 mengalami fluktuasi. 

Pertumbuhan ekonomi Wilayah Bali dari tahun 2011 hingga 

2014 cukup tinggi berada di atas kisaran 6 persen per tahun. 

Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan 

pertumbuhan negatif pada tahun 2011-2012 seiring dengan 

menurunnya kinerja pertambangan. Provinsi Nusa Tenggara 

Timur relatif stabil berada di rata-rata 5,2 persen per tahun 

selama 2009 sampai dengan 2014 (Tabel 9.12). 

Kontribusi ekonomi Wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap 

pembentukan PDB masih sangat kecil dan cenderung 

menurun dalam 10 tahun terakhir. Dari ketiga provinsi di 

Wilayah Bali-Nusa Tenggara, provinsi yang memiliki 

penurunan peran ekonomi terbesar adalah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, khususnya pada tahun 2009-2013. Hal ini 
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terkait dengan pertumbuhan ekonomi negatif yang dialami 

oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012-2013 

(Tabel 9.13). 

Tabel 9.12 
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bali-Nusa Tenggara 

Atas Dasar Harga Konstan 2000 
Tahun 2004-Triwulan I 2015 (Persen) 

 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Trw I 

- 2015 

Bali 4.62 5.33 5.83 6.49 6.65 6.05 6.70 6.20 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

6.07 12.14 6.35 -2.69 -1.10 5.69 5.20 16.50 

Nusa 
Tenggara 
Timur 

5.34 4.29 5.25 5.62 5.41 5.56 5.10 4.50 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Tabel 9.13 
Distribusi Persentase Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Berlaku Wilayah Bali-Nusa Tenggara 
Tahun 2004-2013 (Persen) 

 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2013 
Perubahan 
2004-2009 

Perubahan 
2009-2013 

Perubahan 
2004-2013 

Bali 1,35 1,30 1,25 
 

-
0,06 

 

-
0,05 

 

-0,11 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

1,00 0,95 0,74 

 

-
0,05 

 

-
0,20 

 

-0,25 

Nusa 
Tenggara 
Timur 

0,58 0,52 0,53 

 

-
0,06 

 

0,01 

 

-0,05 

Bali – Nusa 
Tenggara 

2,93 2,76 2,52 

 

-
0,17 

 

-
0,24 

 

-0,41 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

c 
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Tingkat pengangguran Wilayah Bali-Nusa Tenggara relatif 

masih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran 

secara nasional. Hal ini mengindikasikan penyerapan tenaga 

kerja di Wilayah Bali-Nusa Tenggara masih cukup baik (Tabel 

9.14). Tingkat kemiskinan Wilayah Bali-Nusa Tenggara 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan, apabila dilihat 

per provinsi. Provinsi Bali memiliki tingkat kemiskinan yang 

sangat rendah, yaitu rata-rata di bawah 5 persen. 

Sedangkan, dua provinsi lainnya yaitu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

menunjukkan kondisi yang berbeda. Tingkat kemiskinan di 

kedua provinsi tersebut sangat tinggi bahkan diatas rata-

rata tingkat kemiskinan nasional (Tabel 9.15). 

Tabel 9.14 
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Bali-Nusa Tenggara 

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bali 4.66 3.13 3.06 2.32 2.04 1.79 1.9 

Nusa 
Tenggara 
Barat 

7.48 6.25 5.29 5.33 5.26 5.38 5.75 

Nusa 
Tenggara 
Timur 

4.48 3.97 3.34 2.69 2.89 3.16 3.26 

Nasional 9.86 7.87 7.14 6.56 6.14 6.25 5.94 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Tabel 9.15 
Tingkat Kemiskinan Wilayah Bali-Nusa Tenggara 

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bali 6.85 5.13 4.88 4.20 3.95 4.49 4.53 

Nusa Tenggara 
Barat 

25.38 22.78 21.55 19.73 18.02 17.25 17.25 

Nusa Tenggara 
Timur 

27.86 23.31 23.03 21.23 20.41 20.24 19.82 

Nasional 16.66 14.15 13.33 12.49 11.66 11.37 11.25 

Sumber : Badan Pusat Statistik  

Selanjutnya, sisi peningkatan kualitas SDM yang diukur 

dengan angka IPM, provinsi-provinsi di Wilayah Bali-Nusa 

Tenggara secara keseluruhan relatif masih dibawah rata-

rata IPM nasional. Namun demikian, apabila dilihat dari 

masing-masing provinsi, Provinsi Bali memiliki nilai IPM di 

atas IPM nasional (Tabel 9.16). 

Tabel 9.16 
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Bali-Nusa Tenggara 

Tahun 2004-2013 
 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 

Bali 69,1 71,52 72,28 72,84 73,49 74,11 

Nusa Tenggara 
Barat 

60,6 64,66 65,2 66,23 66,89 67,73 

Nusa Tenggara 
Timur 

62,7 66,6 67,26 67,75 68,28 68,77 

Indonesia  68,7 71,76 72,27 72,77 73,29 73.81 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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9.1.2.4 Pembangunan Wilayah Kalimantan 

Kinerja pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan secara 

umum pada tahun 2009 hingga tahun 2014 cenderung 

mengalami peningkatan, kecuali Provinsi Kalimantan Timur 

yang cenderung menurun dari tahun 2010 ke tahun-tahun 

berikutnya (Tabel 9.17).  

Sebagai wilayah yang kaya akan SDA tambang dan minyak 

dan gas bumi (migas), perekonomian Wilayah Kalimantan 

sangat bergantung pada kinerja sektor tersebut. Sektor 

pertambangan di Wilayah Kalimantan terpusat di Provinsi 

Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, sedangkan 

sektor pertanian terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. 

Kontribusi perekonomian Wilayah Kalimantan terhadap 

pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung 

menurun dengan kontribusi PDRB Wilayah Kalimantan 

tahun 2013 tercatat 8,7 persen. Provinsi dengan kontribusi 

terbesar terhadap pembentukan PDB di Wilayah 

Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,6 

persen (Tabel 9.18). 

Tabel 9.17 
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kalimantan  

Atas Dasar Harga Konstan 2000 
Tahun 2004-Triwulan I 2015 (Persen) 

 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Trw I - 2015 
Kalimantan Barat 4,79 4,80 5,47 5,98 5,81 6,08 5,00 4,70 

Kalimantan Tengah 5,56 5,57 6,50 6,77 6,69 7,37 6,20 7,80 

Kalimantan Selatan 5,03 5,29 5,59 6,12 5,72 5,18 4,90 3,90 

Kalimantan Timur 1,75 2,28 5,10 4,09 3,98 1,59 2,00 1,30 
Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Tabel 9.18 
Distribusi Persentase Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Kalimantan 

Tahun 2004-2013 (Persen) 
 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2013 
Perubahan 
2004-2009 

Perubahan 
2009-2013 

Perubahan 
2004-2013 

Kalimantan Barat 1,34 1,17 1,12 
 

-0,17 
 

-0,05 
 

-0,22 

Kalimantan Tengah 0,82 0,80 0,84 
 

-0,02 
 

0,04 
 

0,02 

Kalimantan Selatan 1,26 1,11 1,10 
 

-0,15 
 

-0,01 
 

-0,16 

Kalimantan Timur 6,01 6,14 5,61 
 

0,13 
 

-0,52 
 

-0,39 

Kalimantan 9,43 9,21 8,67 
 

-0,22 
 

-0,53 
 

-0,75 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Tingkat pengangguran terbuka wilayah Kalimantan dalam 

kurun 10 tahun terakhir cenderung menurun. Tingkat 

pengangguran Wilayah Kalimantan memiliki nilai yang 

relatif baik dibandingkan angka nasional. Pada Wilayah 

Kalimantan, TPT Provinsi Kalimantan Timur masih cukup 

tinggi (Tabel 9.19). Tingkat kemiskinan Wilayah Kalimantan 

dalam kurun waktu 10 tahun terakhir cenderung menurun 

dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Barat, mencapai lebih dari 5 persen 

poin (Tabel 9.20). 

Tabel 9.19 
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Kalimantan  

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kalimantan Barat 7.90 5.44 4.62 3.88 3.48 4.03 4.04 

Kalimantan Tengah 5.59 4.62 4.14 2.55 3.17 3.09 3.24 

Kalimantan Selatan 6.02 6.36 5.25 5.23 5.25 3.79 3.8 

Kalimantan Timur 10.39 10.83 10.1 9.84 8.9 8.04 7.38 

Nasional 9.86 7.87 7.14 6.56 6.14 6.25 5.94 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Tabel 9.20 
Tingkat Kemiskinan Wilayah Kalimantan  

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kalimantan 
Barat 

13.91 9.30 9.02 8.60 7.96 8.74 8.54 

Kalimantan 
Tengah 

10.44 7.02 6.77 6.56 6.19 6.23 6.03 

Kalimantan 
Selatan 

7.19 5.12 5.21 5.29 5.01 4.76 4.68 

Kalimantan 
Timur 

11.57 7.73 7.66 6.77 6.38 6.38 6.42 

Nasional 16.66 14.15 13.33 12.49 11.66 11.37 11.25 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Untuk nilai IPM di Wilayah Kalimantan, hanya Provinsi 

Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang berada 

dibawah rata-rata nilai IPM nasional. Namun, apabila dilihat 

dari tahun ke tahun nilai IPM Kalimantan cenderung 

meningkat (Tabel 9.21). 

Tabel 9.21 
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kalimantan 

Tahun 2004-2013 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 

Kalimantan 
Barat 

65,4 68,79 69,15 69,66 70,31 70,93 

Kalimantan 
Tengah 

71,7 74,36 74,64 75,06 75,46 75,68 

Kalimantan 
Selatan 

66,7 69,3 69,92 70,44 71,08 71,74 

Kalimantan 
Timur 

72,2 75,11 75,56 76,22 76,71 77,33 

Kalimantan 
Utara 

- - - - - 74,72 

Indonesia  68,7 71,76 72,27 72,77 73,29 73.81 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 
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9.1.2.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi 

Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sulawesi berdasarkan 

harga konstan pada tahun 2004 hingga triwulan I 2015 

mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun pada 

umumnya pertumbuhan di wilayah Sulawesi cukup tinggi 

dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Rata-

rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi secara umum 

berada di kisaran 7-9 persen per tahun selama tahun 2009 

sampai dengan 2014 (Tabel 9.22). 

Dengan pertumbuhan yang relatif tinggi, maka kontribusi 

ekonomi Wilayah Sulawesi terus meningkat dari tahun 

2004-2013. Hampir seluruh provinsi di Wilayah Sulawesi 

mengalami peningkatan kontribusi ekonomi selama kurun 

10 tahun terakhir, kecuali Provinsi Sulawesi Utara. Secara 

umum, selama tahun 2004-2013, Wilayah Sulawesi 

mengalami peningkatan kontribusi ekonomi nasional 

sebesar 0,66 persen poin (Tabel 9.23). 

Tabel 9.22 
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sulawesi 

Atas Dasar Harga Konstan 
Tahun 2004-Triwulan I 2015 (Persen) 

 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tw I - 2015 
Sulawesi Utara 4,26 7,85 7,16 7,39 7,86 7,45 6,30 6,40 

Sulawesi 
Tengah 

7,15 7,71 8,74 9,12 9,24 9,38 5,10 17,7 

Sulawesi 
Selatan 

5,26 6,23 8,19 7,61 8,39 7,65 7,60 5,20 

 Sulawesi 
Tenggara 

7,51 7,57 8,22 8,96 10,41 7,28 6,30 5,80 

Gorontalo 6,93 7,54 7,63 7,68 7,71 7,76 7,30 4,70 

Sulawesi Barat -- 6,03 11,89 10,32 9,01 7,16 8,70 6,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik  
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Tabel 9.23 
Distribusi Persentase Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Sulawesi 
Tahun 2004-2013 (Persen) 

 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2013 
Perubahan 
2004-2009 

Perubahan 
2009-2013 

Perubahan 
2004-2013 

Sulawesi 
Utara 

0.73 0.71 0.70 

 

-0.02 

 

-0.01 

 

-0.02 

Gorontalo 0.13 0.15 0.16 
 

0.03 
 

0.00 
 

0.03 

Sulawesi 
Tengah 

0.67 0.70 0.77 
 

0.03 

 

0.08 
 

0.10 

Sulawesi 
Selatan 

2.01 2.15 2.44 
 

0.14 
 

0.29 

 

0.43 

Sulawesi 
Barat 

0.17 0.20 0.21 
 

0.03 
 

0.01 

 

0.04 

Sulawesi 
Tenggara 

0.46 0.55 0.54 

 

0.09 

 

-0.01 

 

0.08 

Sulawesi 4.17 4.46 4.82 
 

0.30 
 

0.36 
 

0.66 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Tingkat pengangguran di Wilayah Sulawesi pada tahun 

2004-2014 mengalami penurunan pada setiap provinsi, 

walaupun meningkat pada tahun 2012 dan 2013 seiring 

dengan memburuknya ekonomi global dan menurunnya 

kinerja dan harga komoditas. Provinsi yang memiliki TPT 

paling rendah pada tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi 

Barat, sedangkan Provinsi Sulawesi Utara memiliki TPT 

tertinggi dan satu-satunya provinsi yang memiliki TPT 

terbuka di atas rata-rata nasional  (Tabel 9.24). 

c 

c c 

c 
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Tabel 9.24 
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Sulawesi 

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sulawesi Utara 10,91 10,56 9,61 8,62 7,79 6,68 7,54 

Sulawesi Tengah 5,85 5,43 4,61 4,01 3,93 4,27 3,68 

Sulawesi Selatan 15,93 8,90 8,37 6,56 5,87 5,10 5,08 

Sulawesi Tenggara 9,35 4,74 4,61 3,06 4,04 4,46 4,43 

Gorontalo 12,29 5,89 5,16 4,26 4,36 4,12 4,18 

Sulawesi Barat - 4,51 3,25 2,82 2,14 2,33 2,08 

Nasional 9,86 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94 
Sumber : Badan Pusat Statistik 

Tingkat kemiskinan di Wilayah Sulawesi pada tahun 2004-

2014 menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. 

Provinsi Gorontalo memiliki tingkat kemiskinan yang paling 

tinggi di Wilayah Sulawesi. Sedangkan Provinsi Sulawesi 

Utara merupakan provinsi tingkat kemiskinan terendah 

namun memiliki TPT tertinggi di Wilayah Sulawesi (Tabel 

9.25). 

Tabel 9.25 
Tingkat Kemiskinan Wilayah Sulawesi  

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sulawesi Utara 8,94 9,79 9,10 8,51 7,64 8,50 8,75 

Sulawesi Tengah 21,69 18,98 18,07 15,83 14,94 14,32 13,93 

Sulawesi Selatan 14,90 12,31 11,60 10,29 9,82 10,32 10,28 

Sulawesi Tenggara 21,90 18,93 17,05 14,56 13,06 13,73 14,05 

Gorontalo 29,01 25,01 23,19 18,75 17,22 18,00 17,44 

Sulawesi Barat - 15,29 13,58 13,89 13,01 12,23 12,27 

Nasional 16,66 14,15 13,33 12,49 11,66 11,37 11,25 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, IPM di 

Wilayah Sulawesi pada tahun 2004-2013 secara 

keseluruhan meningkat setiap tahunnya. Provinsi Sulawesi 

Utara memiliki IPM yang paling tinggi, sedangkan Provinsi 

Sulawesi Barat menunjukkan IPM terendah (Tabel 9.26). 

Tabel 9.26 
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Sulawesi  

Tahun 2004-2013 
 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 

Sulawesi Utara 73,4 75,68 76,09 76,54 76,95 77,36 

Sulawesi Tengah 67,3 70,7 71,14 71,62 72,14 72,54 

Sulawesi Selatan 67,8 70,94 71,62 72,14 72,7 73,28 

Sulawesi 
Tenggara 

66,7 69,52 70,00 70,55 71,05 71,73 

Gorontalo 65,4 69,79 70,28 70,82 71,31 71,77 

Sulawesi Barat 64,4 69,18 69,64 70,11 70,73 71,41 

Indonesia  68,7 71,76 72,27 72,77 73,29 73,81 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

9.1.2.6 Pembangunan Wilayah Maluku - Papua 

Kinerja perekonomian Wilayah Maluku secara umum tahun 

2004-2014 mengalami kenaikan, namun demikian rata-rata 

pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku masih cukup rendah 

dikisaran 5-6 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan 

ekonomi Wilayah Papua cenderung fluktuatif, khususnya 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang sangat 

dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan (Tabel 9.27). 
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Tabel 9.27 
Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Maluku-Papua 

Atas Dasar Harga Konstan 2000 
Tahun 2004-Triwulan I 2015 (Persen) 

 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Trw I 
2015 

Maluku 4,43 5,44 6,47 6,06 7,81 5,14 6,70 4,10 

Maluku 
Utara 

4,71 6,07 7,95 6,40 6,67 6,12 5,50 5,30 

Papua 
Barat 

7,39 13,87 28,47 27,01 15,90 9,30 6,70 4,10 

Papua -22,53 22,22 -3,19 -5,32 1,08 14,84 5,40 1,50 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah di 

Wilayah Maluku dan pertumbuhan ekonomi fluktuatif di 

Papua, kontribusi ekonomi Wilayah Maluku-Papua selama 

kurun 10 tahun terakhir terhadap perekonomian nasional 

mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,48 persen poin. 

Peningkatan tersebut dikontribusikan dari peningkatan 

peran Wilayah Papua dibandingkan Wilayah Maluku (Tabel 

9.28). 

Sementara itu, tingkat pengangguran di Wilayah Maluku-

Papua pada tahun 2004-2014 mengalami penurunan setiap 

tahunnya pada setiap provinsi, hal ini sejalan dengan tren 

penurunan tingkat pengangguran nasional. Adapun provinsi 

yang memiliki TPT lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

nasional adalah Provinsi Maluku (Tabel 9.29). 
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Tabel 9.28 
Distribusi Persentase Domestik Regional Bruto 

Atas Dasar Harga Berlaku Wilayah Maluku-Papua 
Tahun 2004-2013 (Persen) 

 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2013* 
Perubahan 
2004-2009 

Perubahan 
2009-2013 

Perubahan 
2004-2013 

Maluku 0.18 0.15 0.17 
 

-0.03 
 

0.02 
 

-0.01 

Maluku Utara 0.11 0.10 0.10 

 

-0.01 
 

0.00 
 

0.00 

Papua 1.12 1.65 1.23 

 

0.54 

 

-0.42 
 

0.11 

Papua Barat 0.30 0.39 0.67 

 

0.09 
 

0.28 

 

0.38 

Maluku - Papua 1.70 2.29 2.18 
 

0.59 

 

-0.12 
 

0.48 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Tabel 9.29 
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Maluku-Papua 

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maluku 11,67 10,57 9,97 7,38 7,51 9,75 10,51 

Maluku Utara 7,53 6,76 6,03 5,55 4,76 3,86 5,29 

Papua Barat - 7,56 7,68 8,94 5,49 4,62 5,02 

Papua 8,00 4,08 3,55 3,94 3,63 3,23 3,44 

Nasional 9,86 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Tingkat kemiskinan di Wilayah Maluku-Papua pada kurun 

waktu 2004-2014 mengalami penurunan yang cukup 

signifikan. Pada tahun 2014, provinsi yang memiliki tingkat 

kemiskinan terendah adalah Provinsi Maluku Utara dan 

satu-satunya provinsi di wilayah Maluku-Papua yang 

memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional. 

Provinsi lainnya di wilayah Maluku-Papua masih sangat 

tinggi di kisaran 20-30 persen (Tabel 9.30). 

c 

c 
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Tabel 9.30 
Tingkat Kemiskinan Wilayah Maluku-Papua  

Tahun 2004-2014 (Persen) 
 

Provinsi 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maluku 32,13 28,23 27,74 23,00 20,76 19,27 19,13 

Maluku Utara 12,42 10,36 9,42 9,18 8,06 7,64 7,30 

Papua Barat - 35,71 34,88 31,92 27,04 27,14 27,13 

Papua 38,69 37,53 36,80 31,98 30,66 31,52 30,05 

Nasional 16,66 14,15 13,33 12,49 11,66 11,37 11,25 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Dari sisi kualitas SDM, IPM di Wilayah Maluku-Papua pada 

tahun 2004-2013 menunjukkan peningkatan pada seluruh 

provinsi. Namun demikian, nilai IPM di seluruh provinsi di 

Wilayah Maluku-Papua masih berada di bawah rata-rata 

IPM nasional (Tabel 9.31). 

Tabel 9.31 
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Maluku 

 Tahun 2004-2013 
 

Provinsi 

Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 

Maluku 69,0 70,96 71,42 71,87 72,42 72,70 

Maluku Utara 66,4 68,63 69,03 69,47 69,98 70,63 

Papua Barat 63,7 68,58 69,15 69,65 70,22 70,62 

Papua 60,9 64,53 64,94 65,36 65,86 66,25 

Indonesia  68,7 71,76 72,27 72,77 73,29 73,81 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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9.1.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Kebijakan pengembangan dan pembangunan wilayah pada 

awal pemerintahan Jokowi-JK dihadapkan pada 

permasalahan masih tingginya kesenjangan antarwilayah 

sebagai akibat dari kemajuan pembangunan daerah dan 

peningkatan kesejahteraan rakyat tidak sama dan merata. 

Kemajuan pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera relatif 

lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Masyarakat di 

Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan 

Kalimantan terutama masyarakat yang tinggal di kawasan 

perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah 

tertinggal, dan pulau terdepan masih menghadapi 

permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat 

termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan 

pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, 

penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan tanah, SDA 

dan lingkungan, pembalakan hutan dan pencurian ikan, 

kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan 

prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan 

partisipasi dalam pembangunan.  

Masalah lain yang dihadapi adalah belum memadainya 

jaringan prasarana penunjang keterkaitan ekonomi wilayah, 

terbatasnya investasi, terpusatnya penguasaan aset, dan 

kurang kuatnya kelembagaan ekonomi lokal. Permasalahan 

tersebut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan 

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, 

terutama pengelolaan sumber daya agraris dan maritim 

sebagai basis ekonomi wilayah dan dasar keunggulan daya 

saing nasional.  
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Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut 

memerlukan suatu kebijakan, program dan kegiatan yang 

konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, dengan 

mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem 

hukum dan kelembagaan yang andal; serta koordinasi dan 

kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga (K/L) 

dan satuan kerja perangkat daerah dalam perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. 

Pemecahan berbagai masalah di daerah juga menjadi 

bagian integral dari pelaksanaan agenda pembangunan 

yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 serta Visi-Misi 

Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), 

khususnya pada Nawacita ketiga yaitu Membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan  memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; serta 

Nawacita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestik. 

Berbagai langkah yang dilakukan pada awal masa 

Pemerintahan Jokowi-JK serta akan terus dilakukan selama 

lima tahun mendatang dalam upaya pengurangan 

kesenjangan antarwilayah adalah dengan mendorong 

transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan 

Timur Indonesia (KTI) dengan tetap menjaga momentum 

pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Sejalan 

dengan itu, percepatan pembangunan wilayah dilakukan 

dengan mendorong pembangunan pusat-pusat 

pertumbuhan di setiap wilayah untuk mewujudkan 

kedaulatan pangan dan kedaulatan energi; meningkatkan 

produktivitas nilai tambah dan pendapatan rakyat, 
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memperluas kesempatan kerja; serta meningkatkan 

keunggulan daerah berbasis maritim, industri, dan 

pariwisata. 

Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi berbasis 

maritim (kelautan) akan dilakukan dengan memanfaatkan 

sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan 

produksi perikanan, pengembangan energi dan mineral 

kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, dan 

kemampuan industri maritim dan perkapalan. Pengurangan 

kesenjangan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan 

wilayah sekitar akan dilakukan dengan mempercepat 

pembangunan daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal 

melalui akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, 

dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.   

Percepatan pembangunan kawasan perkotaan akan 

dilakukan untuk mewujudkan  kota layak huni yang aman 

dan nyaman, hijau yang berketahanan iklim dan bencana, 

cerdas,  dan mempunyai daya saing kota. Di samping itu, 

pembangunan kawasan perdesaan akan dilakukan untuk 

mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan 

desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki 

ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan 

keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa. 

Penanganan kawasan perbatasan akan dilakukan untuk 

mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan 

negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman dengan 

memadukan pendekatan keamanan dan pendekatan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Percepatan 

pengembangan wilayah akan dilakukan juga untuk 

meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan 
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pendidikan dan kesehatan dasar, serta peningkatan 

keterampilan bagi masyarakat setempat. Sejalan dengan 

itu, perbaikan tata kelola pemerintahan akan dilakukan 

untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan 

pemerintahan dan meningkatkan investasi di seluruh 

daerah.  

Upaya pembangunan ekonomi di seluruh wilayah tersebut, 

harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman 

untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan 

keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan 

berbagai pembangunan wilayah diharapkan dapat 

menciptakan pertumbuhan inklusif yang dapat menjangkau 

seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga 

keberlanjutan di masa depan. 

9.2 Informasi Geospasial  

9.2.1 Kebijakan 

Kebijakan terkait informasi geospasial (IG), meliputi: (1) 

Penyelenggaraan penyediaan data dan IG dilakukan melalui 

koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi 

antarsektor pemerintah, pemerintah daerah, dan 

komunitas; (2) Penyelenggaraan penyediaan data dan IG 

dilakukan dengan optimalisasi sinergi pemanfaatan sumber 

daya nasional; dan (3) Penyelenggaraan pemanfaatan data 

dan IG dilaksanakan dengan memacu dan meningkatkan 

peran serta perguruan tinggi dan masyarakat dalam 

pengembangan iptek. 
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9.2.2 Capaian Penting 

Pertama, pemetaan Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:5.000 

dengan metode pemotretan udara untuk wilayah kota 

Bandung, Bogor, serta kota Samarinda-Balikpapan-Tanjung 

Selor-Tarakan menghasilkan 527 Nomor Lembar Peta (NLP), 

dan di wilayah Banjarmasin-kota Banjarbaru menghasilkan 

144 NLP. Pemetaan RBI skala 1:5.000 ini dilaksanakan untuk 

mendukung pembangunan dikota besar luar Jawa sesuai 

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Pemetaan RBI skala 

1:25.000 untuk wilayah Aceh, Lampung dan Bangka 

Belitung, Muna-buton menghasilkan 753 NLP. 

Kedua, pemutakhiran peta RBI skala 1:50.000 di wilayah 

Kalimantan untuk memperoleh data yang paling mutakhir 

guna mengimplementasikan UU No. 17/2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

2005-2025. Pemetaan RBI 1:100.000 wilayah Papua dengan 

metode generalisasi dengan menggunakan data RBI 

1:50.000 yang terbaru menghasilkan 26 NLP; dan pemetaan 

RBI 1:1.000.000 seluruh Indonesia menghasilkan 309 NLP. 

Ketiga, percepatan penyediaan data dan informasi 

geospasial dasar rupabumi, kelautan, dan lingkungan pantai 

dalam berbagai skala, meliputi cakupan ketersediaan peta 

rupabumi skala kecil hingga skala besar sampai tahun 2014 

(Tabel 9.32); dan cakupan ketersediaan Peta Lingkungan 

Pantai Indonesia (LPI) dalam skala 1:250.000 sampai 

1:10.000, dan cakupan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN)  

skala 1:500.000 sampai 1:50.000 (Tabel 9.33). 
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Tabel 9.32 
Cakupan Ketersediaan Peta RBI sampai Tahun 2014 
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Tabel 9.33 
Cakupan Ketersediaan Peta Lingkungan Pantai Indonesia 

dan Peta Lingkungan Laut Nasional 
sampai Tahun 2014 

 

Sumber Data: BIG, 2015 

Keempat, mempercepat penyusunan standarisasi informasi 

geospasial yang terhubung serta memungsikan simpul 

jaringan data spasial pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Hasil yang dicapai adalah Dokumen Standar 

Nasional Indonesia (SNI), yang pada tahun 2014 sebanyak 19 

dokumen, 2 dokumen sudah menjadi SNI sedangkan 17 

dokumen baru sampai pada tahap Rancangan Standar 

Nasional Indonesia (RSNI).  

Dokumen SNI dan RSNI yang dihasilkan sampai tahun 2014 

terdiri dari: (1) SNI Global Navigation Satellite System (GNSS) 

Heighting; (2) SNI Jaring Kontrol Horisontal (JKH); (3) RSNI 

Metode Pemetaan Rawan Banjir  Skala 1:50.000 dan 

1:25.000; (4) RSNI Kontrol Kualitas Peta RTRW Provinsi, 

Kabupaten dan Kota; (5) RSNI Kontrol Kualitas Peta Rencana 

Detil Tata Ruang; (6) RSNI Spesifikasi Penyajian Peta RTRW 

Provinsi, Kabupaten dan Kota; (7) RSNI Spesifikasi Penyajian 

Peta Rencana Detil Tata Ruang; (8) RSNI Basis Data Spasial 

No Jenis Peta Target 

Telah Dipetakan 

Sampai Tahun 

2014 

Belum 

Dipetakan 

1 LPI 1:10.000 - 0 - 

2  1:25.000 235 8 227 

3  1:50.000 1.274 498 776 

4  1:250.000 273 148 125 

5 LLN 1:50.000 - 8 - 

6  1:250.000 147 0 147 

7  1:500.000 44 44 0 
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Rencana Tata Ruang: RTR Kabupaten; (9) RSNI Metodologi 

Katalog Unsur Geografi; (10) RSNI ISO Informasi Geografis-

citra dan data grid; (11) RSNI ISO Informasi Geografis- 

layanan posisi; (12) RSNI ISO Informasi Geografis-akses fitur 

sederhana – Bagian 2: Pilihan SQL; (13) RSNI ISO Informasi 

Geografis-sistem klasifikasi – Bagian 1: Struktur sistem 

klasifikasi; (14) RSNI ISO Informasi Geografis-kode dan 

parameter geografis; (15) RSNI ISO Informasi Geografis- 

Geography Markup Language (GML); (16) RSNI ISO Informasi 

Geografis-pengamatan dan pengukuran; (17) RSNI ISO 

Informasi Geografis – sistem klasifikasi – Bagian 2: Meta 

Language penutup lahan/Land Cover Meta Language 

(LCML); (18) RSNI ISO Informasi Geografis-jaminan kualitas 

penyediaan data; (19) RSNI ISO Informasi Geografis-kualitas 

data 

Capaian lainnya adalah bimbingan teknis simpul 

pembangunan simpul jaringan, diantaranya: (1) 5 Simpul 

Jaringan Provinsi; (2) 30 Simpul Jaringan Kabupaten; (3) 10 

Simpul Jaringan Kota; dan (4) Pembangunan infrastruktur 

dan jaringan. Sebagai penghubung simpul jaringan, BIG telah 

membangun Ina–Geoportal yang dapat diakses pada tautan 

sebagai berikut: http://tanahair.indonesia.go.id. Portal 

tersebut berisi data spasial dan data atribut dari berbagai 

instansi.  

Hingga awal tahun 2015, sebanyak 23 K/L telah bergabung 

menjadi Simpul Jaringan. Adapun K/L yang dimaksud adalah 

Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian 

Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN), Kementerian Pertanian (Kementan), 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

http://tanahair.indonesia.go.id/
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(Kemen PU dan Pera), Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 

(Kemenhut danLH), Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (KemenESDM), Badan Pusat Statistik (BPS), 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (BPN), Badan Narkotika Nasional (BNN), 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian 

Perindustrian (Kemenperin), Direktorat Jendral Pajak–

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian 

Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta 

Direktorat Topografi Angkatan Darat (AD). Ina–Geoportal 

memfasilitasi keinginan pengguna untuk saling berbagi serta 

memakai data dan informasi kepada komunitasnya. 

Kelima, peta batas wilayah negara di darat di antaranya: (1) 

Sampai dengan tahun 2011 Peta Joint Mapping RI-Papua 

Nugini (PNG) kala 1:50.000 sebanyak 27 NLP (100 persen).  

Pada tahun 2012 dilakukan survei Common Border Datum 

Reference Frame (CBDRF), yaitu pengamatan bersama pilar 

perbatasan antara lima titik. Sedangkan pada  tahun 2013 

telah dilakukan pengukuran lima pilar CBDRF RI-PNG. 

Pelaksanaan pekerjaan pengukuran lima pilar batas RI-PNG 

tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan karena adanya 

pemotongan anggaran di tahun berjalan; (2) Peta Joint 

Mapping RI-Malaysia skala 1:50.000 sebanyak  27 NLP (60 

persen dari 45 NLP). Pada tahun 2013, kegiatan survei CBDRF 

RI-Malaysia dilaksanakan di sepanjang garis batas RI-
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Malaysia sebanyak 31 titik CBDRF. Pada tahun 2013 telah 

dilakukan pengukuran 35 pilar CBDRF RI-Malaysia, dan 35 

pilar di tahun 2014; dan (3) Pada tahun 2013 telah dilakukan 

pemasangan 80 pilar RI-Republik Demokratik Timor Leste 

(RDTL), dan 80 pilar di tahun 2014. Peta batas wilayah negara 

di laut diantaranya: (1) Peta Zona Ekonomi Eksklusif skala 

1:1.000.000 selesai 100 persen; (2) Peta Garis Pangkal skala 

1:200.000 selesai 100 persen; (3) Peta NKRI skala 

1:5.000.000 sebanyak 1 NLP; dan (4) Sampai tahun 2013 

telah dibuat 104 peta pulau-pulau terluar (91,2 persen dari 

114 pulau-pulau terluar). Tahun 2014 akan dilakukan 

pemetaan 10 pulau. 

Keenam, telah diselesaikan pembuatan 127 peta pulau 

terluar dengan skala bervariasi mulai dari 1:500 sampai 

dengan skala 1:15.000 tergantung pada cakupan 

wilayah/luas yang dipetakan. Dalam kurun waktu 2010-

2014, kegiatan pemetaan pulau-pulau terluar telah berhasil 

membuat peta 25 pulau (2010), 12 pulau (2011), 13 pulau 

(2012), 10 pulau (2013), dan 10 pulau (2014). 

Ketujuh, telah dihasilkan: (1) Kajian dan pemetaan wilayah 

batas negara RI-Malaysia, RI-PNG, dan RI-RDTL; (2) Kajian 

dan pemetaan batas maritim RI-Malaysia, RI-Philipina, RI-

Palau, RI-Vietnam, RI-Singapura; (3) Survei demarkasi dan 

pemetaan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL serta 

pemeliharaan tanda batas negara; (4) Fasilitasi dan 

penyediaan peta batas dan wilayah pemerintahan daerah 

serta kajian penyelesaian konflik batas antardaerah; (5) 

Pengelolaan basis data dan sistem informasi batas wilayah 

negara dan daerah. 
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9.2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Beberapa permasalahan terkait IG antara lain: (1) Belum 

optimalnya peraturan terkait pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan 

penggunaan data dan IG; serta belum mencukupinya data 

dan IG dasar dalam berbagai resolusi dan berbagai skala 

yang mencakup seluruh wilayah darat dan dirgantara serta 

sebagian wilayah laut nasional; (2) Terkendalanya 

standarisasi data spasial karena belum optimalnya data 

mengenai simpul jaringan dan IG; (3) Belum memadainya IG 

tentang daerah tertinggal, dan kawasan di sekitar pulau 

terluar Indonesia; (4) Belum disepakatinya semua koordinat 

batas Indonesia dengan negara tetangga. Delimitasi batas 

maritim Indonesia hingga saat ini masih belum seluruhnya 

selesai ditetapkan. Berdasarkan ketentuan hukum laut 

internasional, maka wilayah laut yang berhadapan dan 

berdampingan dengan negara lain, harus diselesaikan 

melalui perundingan antarnegara. Border diplomasi telah 

dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1973 

hingga sekarang, namun masih menyisakan beberapa 

segmen. 

Tindak lanjut yang diperlukan atas permasalahan yang 

teridentifikasi di antaranya: (1) Memrioritaskan 

implementasi UU RI No. 4/2011 tentang Infomasi Geospasial 

(UU IG) dan Perpres No. 85/2007 tentang Jaringan Data 

Spasial Nasional (JSDN). Langkah-langkah yang akan 

dilakukan antara lain: (a) Penyusunan Perpes tentang Badan 

Informasi Geospasial, (b) Penyusunan 7 PP dan 5 Perka, (c) 

Sosialisasi terhadap seluruh stakeholder, termasuk 

masyarakat sehingga undang-undang tersebut dapat 
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diimplementasikan secara efektif; (2) Memrioritaskan 

pemenuhan data dan IG tema tertentu dengan 

pengelelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta 

daerah rawan bencana alam; (3) Memrioritaskan 

pemenuhan data dan IG dasar pada wilayah yang belum 

terpetakan dan memrioritaskan pembangunan sistem 

simpul jaringan instansi pemerintah pusat dan daerah. 

Optimalisasi fungsi penghubung simpul jaringan dengan 

menyusun dan mengimplementasikan protokol pertukaran 

dan penyebarluasan data dan IG; (4) Mempercepat 

penyusunan peta pulau-pulau terluar dan terdepan dalam 

upaya memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun 

daerah akan data dan informasi kawasan perbatasan; dan 

(5) Mendorong terus dilakukannya: (a) Kegiatan Joint Border 

Mapping RI-Malaysia dan RI-RDTL sesuai dengan 

kesepakatan kedua negara; (b) Berbagai perundingan batas 

negara secara intensif, terutama pada segmen batas RI-

Malaysia di sebelah selatan Selat Malaka dan Laut Sulawesi, 

Laut Cina Selatan, dan Selat Singapura; batas RI-Philipina di 

Laut Sulawesi; RI-Singapura pada segmen barat Selat 

Singapura, (c) Kajian batas maritim pada wilayah lainnya 

seperti RI-Palau dan RI-RDTL yang sampai saat ini belum 

dimulai perundingannya; serta (d) Penyelesaian daerah 

bermasalah terutama di RI-Malaysia dan RI-RDTL. 

9.3 Otonomi Daerah 

9.3.1 Kebijakan 

Berikut adalah kebijakan terkait dengan otonomi daerah. 

Pertama, memperkuat koordinasi dan penataan 

administrasi kewilayahan, melalui strategi: (1) Penyusunan 
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dan penataan regulasi administrasi kewilayahan serta (2) 

Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Kedua, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi 

dan otonomi daerah, melalui strategi: (1) Percepatan 

penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut UU 

No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2) Peningkatan 

kualitas tata kelola pemerintah daerah, (3) Penataan 

kelembagaan dan peningkatan kualitas pimpinan dan 

aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, (4) Peningkatan 

kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap 

pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah, (5) Peningkatan kinerja pemerintahan daerah 

otonom baru, (6) Peningkatan keberhasilan penerapan 

kebijakan otonomi khusus/keistimewaan daerah, serta (7) 

Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar 

selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 

Ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 

yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan 

kompetitif, melalui strategi: (1) Mendorong penetapan 

Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

provinsi/kabupaten/kota secara tepat waktu; (2) 

Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD provinsi/kabupaten/kota secara tepat 

waktu; (3) Mendorong peningkatan penerimaan pajak 

daerah dan retribusi daerah dalam APBD; (4) Mendorong 

penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah, peningkatan 
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kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada 

pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan 

infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan 

perumahan; (5) Mendorong peningkatan kualitas 

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah 

(BMD); serta (6) Mendorong peningkatan kualitas 

pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal 

daerah. 

Keempat, meningkatkan kualitas pembangunan daerah 

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui 

strategi: (1) Peningkatan kualitas perencanaan 

pembangunan daerah, mendorong harmonisasi, 

keselarasan, dan sinergitas pembangunan antardaerah serta 

antara pusat dan daerah; (2) Peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; 

serta (3) Penyelesaian perselisihan antardaerah terkait 

dengan urusan pemerintahan. 

Kelima, mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik 

di daerah, melalui strategi: (1) Penerapan kebijakan 

pelayanan publik di Daerah, (2) Penguatan kelembagaan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, (3) 

Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta 

(4) Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, 

serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan 

bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan 

layanan dasarnya sesuai standar pelayanan minimal (SPM). 
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Keenam, mendorong peningkatan kualitas ASN dalam 

menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yang 

professional, memiliki integritas, dan terdistribusikan secara 

merata diberbagai daerah sesuai dengan beban kerja 

masing-masing daerah. Arah kebijakan tersebut dicapai 

dengan strategi: (1) Perbaikan mutu pendidikan PNS di 

daerah, (2) Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan 

berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas 

pembangunan daerah serta pelaksanaan standarisasi, 

sertifikasi, dan (3) Kerjasama diklat pemerintahan dalam 

negeri. 

9.3.2 Capaian 

Hingga saat ini telah diterbitkan rekomendasi penghentian 

pelaksanaan/klarifikasi atas 1.376 Perda bermasalah dari 

20.000 Perda yang telah di kaji. Terkait pengaduan 

masyarakat, telah terselesaikan pemeriksaan atas 2.734 

surat pengaduan masyarakat dengan rincian 76 surat 

ditangani dengan pemeriksaan kasus, 31 surat dilakukan 

klarifikasi, 307 surat dilimpahkan ke pemerintah provinsi, 

dan 2.320 surat diarsipkan karena tidak berkadar 

pengawasan. 

Terkait dengan fasilitasi kelembagaan: (1) Telah 

terfasilitasinya pembentukan Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 361 Daerah; (2) 

Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana 

pemerintahan daerah di 114 provinsi/kabupaten/kota; serta 

(3) Terbentuknya kelembagaan sanitasi (Pokja Sanitasi) di 34 

provinsi dan 203 kabupaten/kota implementasi 41 dan 58 

PM serta 123 SSK. 
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Selain itu, telah dihibahkan Barang Milik Negara (BMN) 

kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan 

bersama kepada 61 pemerintah provinsi/kabupaten/kota 

dengan nilai BMN sebesar Rp.220,1 miliar. 

Berkenaan dengan kebijakan, Kemendagri telah 

menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan berupa 

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, telah 

diterbitkannya UU No. 9/2015 jo. UU No. 23/2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; UU No. 8/2015 jo. UU No. 22/2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; 

Terfasilitasinya penetapan 12 Peraturan Daerah Khusus 

(Perdasus) dan 11 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) 

Provinsi Papua dan Papua Barat pelaksanaan UU No. 

21/2001; Terfasilitasinya penetapan 46 Qanun Aceh 

(Peraturan Daerah) pelaksanaan UU No. 11/2006 tentang 

Pemerintahan Aceh. Selain itu telah tersusun Grand Design 

Sistem Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 

Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi, dan telah tersedia 

Data Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah pada 33 

Provinsi. Terkait pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dan 

keistimewaan daerah, telah diterbitkan PP No. 3/2015  

tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di 

Aceh dan Perpres No. 23/2015 tentang Pengalihan Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan 

Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota, serta 

terfasilitasinya penetapan Perdasus dan Peraturan Daerah 

Istimewa (Perdais). 

Dalam upaya peningkatan kebijakan pengawasan di 

lingkungan Kemendagri dan pemda yang menjadi acuan, 
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sasaran dan prioritas pengawasan bagi Kemendagri, K/L dan 

pemda terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 

(Permendagri No. 78/2014). Kementerian Dalam Negeri 

telah melaksanakan koordinasi tingkat nasional atas 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden dalam rangka 

sinergitas antara K/L dan pemda untuk menjaga 

akuntabilitas penyelenggaran urusan pemerintahan di 

daerah. Selain itu, dalam rangka peningkatan akuntabilitas 

keuangan dan kinerja di lingkungan Kemendagri dan pemda 

dengan melakukan pemeriksaan pada 12 satuan kerja di 

lingkungan Kemendagri, 3 pemeriksaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, 3 telaah, 17 pemantauan dan 

evaluasi dan 12 pendampingan laporan keuangan. 

Guna mencegah korupsi dan debottlenecking atas 

permasalahan di bidang pendidikan dan minerba, bersama 

KPK telah dilakukan kegiatan koordinasi dan supervisi. Selain 

itu, telah dilaksanakan sosialisasi penyamaan persepsi 

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam 

konferensi nasional pemberantasan korupsi dan konferensi 

nasional pelayanan publik. 

Terkait SPM dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

(NSPK), telah terfasilitasi penetapan dan penerapan 15 SPM 

di daerah, yaitu: (1) Kesehatan, (2) Lingkungan Hidup, (3) 

Sosial, (4) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, (5) 

Pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan, (6) Ketahanan Pangan, (7) Pendidikan, (8) 

Perumahan Rakyat, (9) Pekerjaan Umum, (10) 

Ketenagakerjaan, (11) Kominfo, (12) Kesenian, (13) 

Perhubungan, (14) Penanaman Modal, (15) Pemerintahan 
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Dalam Negeri. Telah terfasilitasi pula penerbitan NSPK oleh 

K/L untuk 31 bidang urusan pemerintahan daerah. Selain itu, 

Kemendagri juga akan menyiapkan revisi seluruh peraturan 

turunan terkait UU diatas termasuk yang terkait dengan 

pelayanan dasar (SPM). Dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan umum, PATEN telah diterapkan di 132 

kabupaten pada 28 provinsi. 

Terkait dengan penegasan batas, telah ditetapkan 

penegasan 323 segmen batas dari 966 segmen batas daerah 

antarprovinsi/kabupaten/kota yang harus diselesaikan. 

Berkenaan dengan penataan daerah, telah terakomodasi 

substansi Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dalam 

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Selain itu, telah terlaksana program Quick wins percepatan 

proses penyelesaian administrasi pengesahan dan 

penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak 

tahun 2012, yang semula sesuai UU paling lama 30 hari 

menjadi 11 hari. 

Sesuai dengan Kepmendagri No. 120-4761/2014 tentang 

Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2013, 

ditetapkan: (1) Status sangat tinggi pada 1 provinsi, 52 

kabupaten dan 20 kota; (2) Status tinggi pada 29 provinsi, 

218 kabupaten dan 55 kota; (3) Status sedang pada 3 

provinsi, 95 kabupaten dan 15 kota; serta (4) Status rendah 

pada 0 provinsi, 18 kabupaten dan 1 kota. 

Capaian keuangan daerah di antaranya: (1) Meningkatnya 

jumlah provinsi dengan belanja langsung lebih besar dari 

belanja tidak langsung, yaitu 10 provinsi (2010) menjadi 19 

provinsi (2014); (2) Meningkatnya jumlah provinsi yang 
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menetapkan Perda APBD dan Perda Pertanggungjawaban 

APBD secara tepat waktu, yaitu 32 Provinsi; (3) 

Meningkatnya persentase rata-rata perolehan pajak daerah 

dan retribusi daerah provinsi, dari 42 persen (2010) menjadi 

46,4 persen (2013) dan daerah kabupaten/kota, dari 4,8 

persen (2010) menjadi 6,6 persen (2013); (4) Meningkatnya 

persentase rata-rata hasil penerimaan investasi dan 

kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

dari 5 persen (2010) menjadi 6 persen (2013); (5) 

Diterapkannya teknologi informasi dalam sistem informasi 

pengelolaan keuangan daerah pada 34 provinsi, 93 kota, 412 

kabupaten, dan 6 administratif; serta terbentuknya Tim 

Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di 33 provinsi dan 317 

kabupaten/kota. 

Sesuai dengan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung terlihat 

bahwa masih tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada, 

meningkatnya ekskalasi konflik di daerah, disharmoni Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya 55 (+5,36 persen) 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpasangan 

kembali, lebih dari 300 Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah bermasalah secara hukum, masih banyaknya 

sengketa Pilkada pada Mahkamah Konstitusi (MK), 

Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN). Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan 

rapat koordinasi persiapan pilkada serentak tahun 2015 bagi 

daerah yang melaksanakan Pilkada dalam rangka sosialisasi 

Pilkada Serentak dan konsolidasi dukungan anggaran pada 

APBD, serta telah ditetapkannya 15 Surat Keputusan Pejabat 

Kepala Daerah. Terkait dukungan APBD untuk 

penyelenggaraan pilkada serentak, telah ditetapkannya 
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Permendagri No. 44/2015 tentang Pengelolaan Dana 

Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain 

itu, telah terselesaikannya Nota Penandatanganan Hibah 

Daerah (NPHD) terkait penyediaan anggaran pilkada dalam 

APBD pada 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada 

serentak pada akhir tahun 2015. 

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk 

mendorong investasi daerah telah terbentuk kelembagaan 

PTSP di 498 daerah. Sebanyak 355 daerah telah 

melimpahkan seluruh urusan perijinan kepada PTSP dan 339 

daerah provinsi/kabupaten/kota telah menerapkan Sistem 

Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik 

(SPIPISE). 

Dalam usaha peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan 

dalam negeri, secara berkesinambungan terus dilakukan 

upaya peningkatan jumlah aparatur daerah untuk memiliki 

kompetensi di bidang penyelenggaran pemerintahan daerah 

melalui program kediklatan Kemendagri, antara lain Diklat 

Manajemen Kepemimpinan Daerah, Diklat Manajemen 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Orientasi bagi 

anggota DPRD yang baru terpilih dan Orientasi 

Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Di samping itu, untuk pengembangan kompetensi 

aparatur penyelenggaraan pemerintah daerah telah 

dilakukannya kerjasama antara Kemendagri, Lembaga 

Administrasi Negara dan Lembaga Ketahanan Nasional. 

Terkait dengan penyiapan aparatur pemerintah daerah 

diantaranya terfasilitasinya penyediaan aparatur sipil negara 

lulusan IPDN setiap tahunnya sebanyak 2000 lulusan. 
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Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Orientasi 

Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (OKPP) dengan jumlah alumni 236 orang KDH/WKDH 

serta telah dilaksanakan beberapa diklat seperti: (1) Diklat 

Manajemen Pembangunan kepada 11 angkatan (355 

Peserta) melalui kegiatan Diklat PTSP, Diklat RPJMD dan 

Diklat Renstra; (2) Diklat Kependudukan kepada 2 angkatan 

(59 Peserta) melalui kegiatan Diklat Pencatatan Sipil bagi 

Pengawas, Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator; 

serta (3) Diklat Keuangan Daerah kepada 13 angkatan (426 

Peserta) melalui kegiatan Diklat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Berbasis Akrual dan Diklat Bendahara Keuangan 

Daerah. Sampai dengan saat ini telah terlaksana Diklat Calon 

Camat dan Camat dengan jumlah alumni 304 orang, 

tersusun 143 NSPK Diklat Kompetensi Kemendagri, 

terbentuk 10 jabatan fungsional tertentu kompetensi 

Kemendagri dan telah diajukan kepada Kementerian PAN 

dan RB, dan telah tersusun peta jabatan standar kompetensi 

dan peta kompetensi aparatur lembaga diklat sebanyak 34 

jabatan, serta meningkatnya kapasitas 409 aparatur pemda 

di bidang penanggulangan bencana kebakaran. 

Telah tersusun pula 192 dokumen hasil penelitian/kajian 

dibidang: (1) Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah, 

(2) Pemerintahan Umum dan Kependudukan, (3) 

Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, dan (4) 

Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, telah 

dilakukan evaluasi dan telah tersusun rekomendasi 

perbaikan/penyusunan kebijakan dan telah disampaikan 

kepada Mendagri dan Pejabat Eselon I Lingkup Kemendagri. 
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9.3.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, telah teridentifikasi 

sejumlah permasalahan. Pertama, penguatan peran 

gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di provinsi, sampai 

saat ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan tidak 

tersedianya perangkat dekonsentrasi, ketidakjelasan 

pengaturan tentang peran gubernur yang seringkali 

menimbulkan kerancuan peran dan tugas gubernur dalam 

melakukan monitoring terhadap kabupaten/kota, serta 

hubungan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota 

belum berjalan secara efektif.  

Kedua, Kemendagri telah mengeluarkan Pedoman PATEN, 

namun dalam implementasi di daerah masih belum optimal. 

Berdasarkan hasil evaluasi, kabupaten/kota yang telah 

menerapkan kebijakan PATEN baru 97 dari 511 

kabupaten/kota di Indonesia (19 persen). Kecamatan yang 

telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN sebanyak 

1005 dari total 6994 kecamatan (14,37 persen). Untuk lima 

tahun ke depan, Kemendagri memiliki target untuk 

mendorong penerapan kebijakan PATEN di 380 

kabupaten/kota. 

Ketiga, dalam rangka penegasan batas daerah, hingga saat 

ini sebagian besar batas daerah yang ada hanya berupa 

kesepakatan yang umumnya menunjuk pada batas alam 

tanpa tanda pilar batas dan koordinat titik batas yang 

disepakati. Hal ini sangat riskan untuk terjadi sengketa batas 

karena adanya perubahan batas akibat proses alam atau 

aktivitas manusia. 
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Keempat, dalam rangka pelaksanaan kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah, perlu dilakukan 

percepatan penyelesaian kebijakan penataan daerah yaitu 

penyelesaian konsep grand design penataan daerah, 

percepatan penyelesaian regulasi bidang otonomi khusus 

baik regulasi yang ditetapkan pada tingkat pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah.  

Atas permasalahan yang telah teridentifikasi, terumuskan 

tindak lanjut. Pertama, pemerintah telah berupaya untuk 

memperkuat kedudukan dan kewenangan Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan 

efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sejalan 

dengan penguatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah 

di wilayah Provinsi melalui UU No. 23/2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Kedua, telah diterbitkan Surat Edaran Mendagri No. 

138/1720/SJ tanggal 3 April 2014 tentang Tindak Lanjut Hasil 

Evaluasi Penerapan Kebijakan PATEN di Daerah, dengan 

meminta dukungan kepada gubernur sebagai wakil 

pemerintah pusat di daerah untuk melakukan pembinaan 

dan pengawasan penerapan kebijakan PATEN di 

kabupaten/kota; memberikan penghargaan/apresiasi 

kepada bupati/walikota yang telah menerapkan kebijakan 

PATEN; dan mengingatkan dan mendorong Bupati/Walikota 

yang belum menerapkan kebijakan PATEN. 

Ketiga, dalam usulan UU pemekaran wilayah: (1) Harus 

diidentifikasi secara sungguh-sungguh cakupan wilayah 

desa-desa di wilayah perbatasan termasuk titik 

koordinatnya; (2) Kejelasan kepemilikan pulau-pulau; (3) 

Pembuatan peta lampiran harus merujuk pada peta yang 
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dikeluarkan oleh instansi berwenang; (4) Batas daerah yang 

tertuang dalam batang tubuh harus sesuai dengan yang 

tergambar di atas peta lampiran UU tersebut serta 

memenuhi standar kaidah pemetaan secara kartografi; dan 

(5) Prosesnya harus dikoordinasikan antara provinsi dan 

kabupaten/kota yang berbatasan. 

Keempat, dalam rangka mengoptimalkan perwujudan 

otonomi daerah, perlu dilanjutkan harmonisasi regulasi 

sektor dengan regulasi otonomi daerah, peningkatan 

kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan fasilitasi 

penerapan SPM. 

9.4 Kawasan Strategis 

9.4.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan kawasan strategis pada tahun 2014 

difokuskan pada: (1) Terciptanya efektifitas kelembagaan 

dan koordinasi dalam rangka pengembangan kawasan 

melalui sinergi penganggaran program/kegiatan lintas 

sektor, lintas pelaku usaha dan lintas wilayah terutama bagi 

penyediaan infastruktur; (2) Penyelesaian peraturan 

pendukung terkait dengan kebijakan insentif fiskal, 

nonfiskal, pelimpahan kewenangan dan penyediaan 

(pembebasan) lahan; (3) Peningkatan laju investasi dan 

PDRB wilayah; dan (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja 

lokal. 

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015, percepatan 

pengembangan kawasan strategis dilakukan melalui 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 

(Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan 
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Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan kawasan 

penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya), terutama di 

luar Pulau Jawa (Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 

Maluku, dan Papua). Proses percepatan diarahkan dengan 

pengembangan klaster-klaster industri pengolahan hasil 

sumberdaya alam sesuai dengan potensi dan keunggulan 

masing-masing wilayah, dalam rangka meningkatkan nilai 

tambah barang hasil produksi serta membuka lapangan 

pekerjaan secara lebih luas. Strategi yang dilakukan untuk 

mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan 

tersebut adalah: (1) Percepatan pembangunan 

konektivitas/infrastruktur dari dan antarwilayah 

pertumbuhan, antara lain percepatan pembangunan 

infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, energi, 

telekomunikasi, dan air bersih; (2) Peningkatan 

pengembangan kemampuan SDM dan Iptek; (3) 

Debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat 

pengembangan investasi dan usaha di kawasan 

pertumbuhan ekonomi; (4) Peningkatan iklim investasi dan 

iklim usaha yang kondusif; dan (5) Pemberian insentif fiskal 

dan non fiskal. 

9.4.2 Capaian Penting 

Pada periode akhir tahun 2014 hingga pertengahan tahun 

2015, terdapat beberapa capaian pengembangan kawasan 

strategis. 

Pertama, ditetapkannya 4  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

baru melalui Peraturan Pemerintah, yaitu: (1) PP No. 

50/2014 tentang KEK Morotai; (2) PP No. 51/2014 tentang 

KEK Tanjung Api-Api; (3) PP No. 52/2014 tentang KEK 
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Mandalika; dan (4) PP No. 85/2014 tentang KEK Maloy, 

Batuta, Trans Kalimantan. Jumlah keseluruhan KEK hingga 

saat ini sebanyak 8  lokasi KEK di 8 provinsi (Gambar 9.2). 

Kedua, Beroperasinya KEK Sei Mangkei pada bulan Januari 

2015 dan KEK Tanjung Lesung pada bulan Februari 2015 

(Gambar 9.2). 

Gambar 9.2 
Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber: Kemenko Perekonomian (2014), Bappenas (2015) 

Ketiga, pembentukan 14 Kawasan Industri (KI) sesuai 

Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019; yaitu: (1) KI 

Kuala Tanjung; (2) KI Sei Mangkei; (3) KI Tanggamus; (4) KI 

Ketapang; (5) KI Landak; (6) KI Jorong; (7) KI Batulicin; (8) KI 

Bantaeng; (9) KI Teluk Bitung; (10) KI Palu; (11) KI Konawe; 

(12) KI Morowali; (13) KI Buli; dan (14) KI Teluk Bintuni. 
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Jumlah KI yang siap dikembangkan hingga saat ini berjumlah 

14 lokasi di 10 provinsi (Gambar 9.3). 

Gambar 9.3 
Lokasi Kawasan Industri Tahun 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Bappenas (2015) 

Keempat, peningkatan fasilitas pelayanan terpadu satu 

pintu di pelabuhan CT-3 Sabang sebagai kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pembangunan 

tempat pelelangan ikan di Pulo Aceh sebagai salah satu 

kegiatan prioritas Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.  

Kelima, meningkatnya nilai kumulatif investasi di KPBPB 

Batam sebesar 7,53 persen dari USD16,47 miliar pada tahun 

2013, menjadi USD17,71 miliar (angka sementara) pada 

tahun 2014. Nilai kumulatif investasi tersebut terbagi atas 
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porsi sebagaimana Gambar 9.3 yaitu : (1) Investasi sebesar 

USD8,3 miliar (47 persen) penanaman modal asing; (2) 

Investasi sebesar USD5,8 miliar (33 persen) penanaman 

modal dalam negeri; serta (3) Investasi sebesar USD3,6 

miliar (20 persen) investasi pemerintah. 

Gambar 9.4 
Proporsi Kumulatif Investasi di Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam  
Tahun 2014 (Dalam Juta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Bappenas (2015), BP Batam (2015) 

9.4.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pengembangan kawasan strategis masih memiliki beberapa 

masalah berupa: (1) Kurangnya keseriusan dan komitmen 

antarlembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah 

untuk membangun infrastruktur di kawasan dan kawasan 

pendukungnya; (2) Kurangnya kerjasama pemerintah 

dengan pelaku ekonomi untuk menunjang kegiatan 

ekonomi di kawasan seperti, pembebasan fiskal dan 

penyederhanaan urusan perijinan;  (3) Belum terbentuknya 
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Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK di beberapa 

kawasan yang sudah ditetapkan; dan (4) Masih banyak 

ditemukan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang 

berbenturan dengan ijin serta RTRW yang ada. 

Menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi dalam 

pengembangan kawasan strategis tersebut, beberapa 

langkah penanganannya sebagai berikut: (1) Mensinergikan 

komitmen dan keseriusan antarlembaga guna menunjang 

pembangunan SDM dan infrastruktur di kawasan; (2) 

Menyusun dan memberlakukan kebijakan yang memiliki 

dampak besar dalam memberikan kemudahan kepada para 

pelaku ekonomi di kawasan; (3) Mempercepat 

terbentuknya Badan Usaha Pengelola dan Pembangun KEK 

yang telah diberikan kewenangan untuk membangun KEK 

agar mampu mengelola dan membangun kawasan yang 

memiliki daya saing internasional; dan (4) Memperjelas 

status pemanfaatan ruang dan penegakan hukum agar 

sesuai dengan RTRWN yang telah ditentukan. 

9.5 Daerah Tertinggal 

9.5.1 Kebijakan 

Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal 

dalam RKP 2014 adalah pengembangan ekonomi lokal 

berbasis komoditas unggulan lokal di daerah tertinggal 

dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan 

antarwilayah, antara daerah tertinggal dengan daerah 

tertinggal, dan antara daerah tertinggal dengan daerah 

maju. 
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Sementara kebijakan percepatan pembangunan daerah 

tertinggal dalam RKP 2015 adalah ditujukan pada 

pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan 

mengoptimalkan pengembangan perekonomian 

masyarakat. 

9.5.2 Capaian Penting 

Pada akhir periode RPJMN 2010-2014, terdapat 70 

kabupaten dari 183 daerah tertinggal yang terentaskan 

sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan 

Daerah Tertinggal No. 141/2014 tentang Penetapan 

Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 

2014. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan 

yakni sebanyak 50 kabupaten. Pada akhir tahun 2014 

terdapat 9  kabupaten yang merupakan Daerah Otonom 

Baru (DOB) termasuk kategori tertinggal sehingga jumlah 

kabupaten tertinggal pada awal RPJMN 2015-2019 

sebanyak 122 kabupaten tertinggal. Pada akhir RPJMN 

2015-2019 ditargetkan sebanyak 80 kabupaten dapat 

keluar dari ketertinggalan (Gambar 9.5). 

Jumlah kabupaten tertinggal di KTI mencapai 103 

kabupaten atau 84,42 persen dari total 122 kabupaten 

tertinggal, sedangkan sebanyak 19 kabupaten tertinggal 

atau 15,57 persen berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). 

Provinsi dengan jumlah kabupaten tertinggal terbanyak 

adalah Papua, yakni dengan 26 dari 29 kabupaten atau 

89,66 persen wilayah di provinsi Papua adalah daerah 

tertinggal. Persebaran lokasi daerah tertinggal menurut 

provinsi dan wilayah (Tabel 9.34). 
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Wilayah Provinsi
Daerah

Tertinggal
Wilayah Provinsi

Daerah 

Tertinggal

Sumatera Aceh 1 Nustra NTB 8

Sumatera Utara 4 NTT 18

Sumatera Barat 3 Kalimantan Kalimantan Barat 8

Sumatera Selatan 2 Kalimantan Timur 1

Bengkulu 1 Kalimantan Tengah 1

Lampung 2 Kalimantan Selatan 1

Jawa Jawa Timur 4 Kalimantan Utara 1

Banten 2 Sulawesi Sulawesi Selatan 1

KBI Jumlah 19 Sulawesi Tengah 9

Sulawesi Tenggara 3

Gorontalo 3

Sulawesi Barat 2

Maluku Maluku 8

Maluku Utara 6

Papua Papua Barat 7

Papua 26

KTI Jumlah 103

Nasional Jumlah 122

Gambar 9.5 
Peta Persebaran Daerah Tertinggal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015 

Tabel 9.34 
Daftar Persebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kemen Desa PDT, 2015 
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Hingga pertengahan tahun 2015, capaian laju pertumbuhan 

ekonomi daerah tertinggal yang telah melebihi target 7,24 

persen sebanyak 37 kabupaten. Target sasaran kemiskinan, 

sebanyak 44 kabupaten tertinggal telah berada dibawah 

14,0 persen yang merupakan target dari RPJMN 2015-2019. 

Demikian pula, IPM pada 24 kabupaten tertinggal telah 

berada di atas target RPJMN 2015-2019 yaitu sebesar 69,59 

persen.  

Dalam kurun waktu 2010-2014, telah dilaksanakan 

pembangunan daerah tertinggal melalui pembangunan 

infrastruktur berupa: (1) Infrastruktur transportasi berupa 

jalan di 183 kabupaten, jembatan di 22 kabupaten, dan 

tambatan perahu/dermaga di 47 kabupaten; (2) 

Infrastruktur informasi dan telekomunikasi, terdiri atas 

Warung Informasi Masyarakat (WIM) d i  101 kabupaten, 

Information and Communication Technologi (ICT) di  21 

kabupaten, radio komunikasi di  33 kabupaten, dan Media 

Informasi Televisi (MIT) di 14 kabupaten; (3) Infrastruktur 

ekonomi, yaitu: (a) Mobile Rice Miller/mesin perontok 

padi/penggiling padi di 48 kabupaten, (b) Hand tractor d i  

168 kabupaten, (c) Keramba (keramba jaring 

apung/keramba ikan) di 18 kabupaten, (d) Pasar desa  di  63 

kabupaten, (e) Jaringan irigasi di 37 kabupaten, (f) Mesin 

pengupas jagung di 3 (tiga) kabupaten, (g) Kapal 

motor/kapal tangkap ikan 3GT, 5GT, dan 10 GT di 49 

kabupaten, (h) Pembangunan pabrik es di satu kabupaten; 

(4) Infrastruktur Sosial, berupa sarana air bersih (perpipaan 

dan pompa air tenaga surya) pada 175 kabupaten, sarana 

dan prasarana pendidikan/ruang kelas baru pada 149 

kabupaten, komputer (sarana laboratorium komputer, 

sarana laboratorium komputer tenaga surya, sarana 
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komputer pendidikan) pada 176 kabupaten, dan mobil 

ambulan pada 23 kabupaten; (5) Infrastruktur Energi, yaitu: 

(a) PLTS Tersebar/Solar Home System dengan kapasitas 50 

Wp, 80 Wp, 100 Wp di 133 kabupaten, (b) PLTS Terpusat 

dengan kapasitas 5 kW, 10 kW, 15 kW, 33 kW dan 50 kW di 

183 kabupaten, dan (c) Pembangkit Listrik Tenaga Mahatari 

(PLTMH) di 5 kabupaten. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di daerah 

tertinggal, melalui Peraturan Menteri Pembangunan 

Daerah Tertinggal No. 1/2013 tentang Pedoman 

Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal, 

dilakukan kegiatan Perdesaan Sehat dengan sasaran 158 

kabupaten daerah tertinggal yang memiliki angka harapan 

hidup dibawah 68,8 tahun dan dengan lokus di wilayah kerja 

Puskesmas yang bertumpu pada lima pilar, yaitu: 

ketersediaan dan berfungsinya dokter puskesmas dan bidan 

desa, teraksesnya air bersih dan sanitasi yang layak oleh 

setiap rumah tangga dan meningkatnya gizi bagi ibu hamil 

dan menyusui, bayi dan balita.  

Sebagai upaya meningkatkan ekonomi kabupaten daerah 

tertinggal, dilakukan pengembangan Produk Unggulan 

Kabupaten (Prukab) yang mencakup berbagai aktifitas 

ekonomi dari hulu hingga hilir dalam satu sistem. 

Pengembangan Prukab merupakan wujud dari kapitalisasi 

potensi daerah kabupaten yang akan berdampak pada 

peningkatan pendapatan dan pembukaan lapangan kerja 

dan pengurangan angka kemiskinan. Ukuran keberhasilan 

kegiatan ditentukan oleh jumlah penerima manfaat di 

tingkat akar rumput (kelompok masyarakat). Jumlah 

anggota kelompok masyarakat yang difasilitasi dan 

diberdayakan mencapai 13.020 Kepala Keluarga yang 
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bergerak dibidang perikanan dan kelautan, bidang 

pertanian dan bidang kehutanan. Diperkirakan sebanyak 

52.080 tenaga kerja terlibat. Multiplier effect, berupa 

outcome yang tercipta, diperkirakan sebanyak 104.160 

orang terdiri dari tenaga kerja yang bergerak sesuai dengan 

rantai pasok komoditas masing-masing sebagai pedagang, 

pengumpul, pengantar barang. 

Khusus untuk pembangunan di Provinsi Papua dan Papua 

Barat dikoordinasikan oleh Unit Percepatan Pembangunan 

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) sesuai 

dengan Perpres 66/2011 tentang Unit Percepatan 

Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 

yang memiliki masa kerja sampai dengan tahun 2014. 

Dalam pelaksanaannya, UP4B berkoordinasi dengan K/L, 

Pemerintah Provinsi papua, Pemerintah Provinsi Papua 

Barat, serta seluruh kabupaten/kota dalam rangka 

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi 

Papua Barat.  

Sejumlah capaian pembangunan hingga tahun 2014 dalam 

rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan 

Papua Barat. Pertama, pemberdayaan Ekonomi Rakyat, 

berupa: (1) Pengembangan peternakan sapi sebanyak 7.655 

ekor; (2) Pengembangan ternak babi di kawasan 

Pegunungan Tengah sebanyak 4.115 ekor; (3) 

Pembangunan/revitalisasi pasar sejumlah 131 unit; (4) 

Pengadaan kapal perikanan sebanyak 67 unit; (5) 

Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa 

bantuan permodalan dan pengembangan kapasitas 

koperasi dan UKM pada 112 unit UMKM; (6) Usaha 

pengolahan sagu rakyat berupa bantuan alat sebanyak 390 

kepala keluarga (KK). 



BAB 9 BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG | 9-61 

 

Kedua, peningkatan Pelayanan Pendidikan, berupa: (1) 

Penyediaan tenaga guru SD-SMP (SM3T) sebanyak 2.077 

orang di 40 kabupaten/kota; (2) Pemberantasan tuna 

aksara di 40 kabupaten/kota, dengan hasil capaian 

sebanyak 97.380 orang terentaskan dari buta aksara; (3) 

Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 40 

kabupaten/kota sebanyak 1.170 unit; (4) revitalisasi SD-

SMP di 40 kabupaten/kota sebanyak 608 unit. 

Ketiga, peningkatan Pelayanan Kesehatan, yaitu: (1) 

Pengadaan tenaga kesehatan termasuk Dokter PTT dengan 

capaian sebanyak 247 orang tersedia sebagai tenaga 

kesehatan; (2) Revitalisasi dan pembangunan puskesmas 

melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan capaian 

sebanyak 82 unit puskesmas telah dibangun; (3) Pelayanan 

Kesehatan Bergerak pada 3 distrik; dan (4) Pelayanan 

Kesehatan Gratis, yang telah terlaksana dalam bentuk SK 

Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). 

Keempat, pembangunan Infrastruktur Dasar, yaitu: (1) 

Pembangunan dan peningkatan jalan sesuai dengan 

Perpres 65/2011 dengan hasil capaian yaitu 530,66 km dan 

pembangunan ruas jalan strategis nasional sesuai dengan 

lampiran Perpres 40/2013 dengan capaian 520,8 km; (2) 

Pembangunan 14 pelabuhan; (3) Pembangunan sebanyak 

30 lapangan terbang; (4) Pembangunan 4 dermaga sungai; 

(5) Pembangunan Depo BBM (Mumugu, Asiki, Suator, 

Teminabuan); (6) Pembangunan Pembangkit Listrik (Energi 

Baru dan Terbarukan (EBT), yaitu pembangunan 54 unit 

PLTS dan 7 unit PLTMH; (7) Pembangunan Jaringan 

Distribusi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Bintuni 

dengan capaian beroperasinya jaringan distribusi Tahap II 
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dan Tahap III; (8) Pembangunan rumah sehat dan layak huni 

sebanyak 27.496 unit; (9) Pembangunan pabrik semen di 

Manokwari. 

Kelima, pemihakan terhadap Putra/Putri Asli Papua, yaitu: 

(1) Pendidikan tinggi (ADIK) sebanyak 1.733 orang pada 

tahun 2014; (2) Pendidikan menengah (ADEM) sebanyak 

500 siswa setiap tahun (2013 dan 2014); (3) Sekolah 

Penerbangan, sebanyak 11 orang; (4) Akademi TNI, 

sebanyak  57 orang; (5) akademi Kepolisian, sebanyak 32 

orang; (6) Pendidikan D3 PNS Tenaga Kesehatan, sebanyak 

200 orang (5 orang per kabupaten/kota); (7) STAN, telah 

terdaftar sebanyak 210 orang pada tahun 2014 namun 

belum ada kepastian dari Kementerian Keuangan. 

9.5.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan daerah tertinggal dihadapkan dengan 

beberapa permasalahan, diantaranya adalah: (1) Masih 

terdapat regulasi dan kebijakan yang belum 

memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan 

daerah tertinggal; (2) Koordinasi antar-K/L dan Pemerintah 

Daerah belum optimal untuk percepatan pembangunan 

daerah tertinggal; (3) Kualitas sumberdaya manusia dan 

tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal 

masih terbatas; (4) Ketersediaan sarana dan prasarana 

publik dasar di daerah tertinggal masih terbatas; (5) 

Produktivitas masyarakat di daerah tertinggal masih 

rendah; (6) Belum optimalnya pengelolaan potensi 

sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di 

daerah tertinggal; (7) Aksesibilitas daerah tertinggal 

terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih 

terbatas; dan (8) insentif terhadap sektor swasta dan pelaku 
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usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal masih sangat 

kurang. 

Pelaksanaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan 

Provinsi Papua Barat juga dihadapkan pada beberapa 

permasalahan, yaitu: (1) Belum disusunnya rencana aksi 

untuk mengimplementasikan konsep pembangunan 

kawasan adat yang telah tertuang pada RPJMN 2015-2019, 

yang memuat tentang strategi, target, dan kebutuhan 

pendanaan setiap tahun, serta mekanisme perencanaan 

hingga evaluasinya; (2)  Pemenuhan kebutuhan pelayanan 

dasar yang rendah; (3) Pencapaian outcome yang rendah 

dalam pelaksanaan program pengembangan ekonomi 

masyarakat; (4) Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme 

pembangunan masih terbatas sehingga transparansi dan 

akuntabilitas dari pemerintah masih rendah; (4) 

Permasalahan tanah ulayat yang seringkali menghambat 

percepatan pembangunan; dan (5) Ketidaklengkapan 

peraturan pelaksanaan UU No. 21/2001 tentang Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua.  

Upaya tindak lanjut dalam mengatasi beberapa 

permasalahan di atas, antara lain: (1) Harmonisasi regulasi 

dalam rangka mendukung percepatan pembangunan 

daerah tertinggal; (2) Peningkatan koordinasi antar-K/L 

serta antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam 

mendukung pembangunan daerah tertinggal; (3) 

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal melalui 

program pemberdayaan masyarakat; (4) Peningkatan 

sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal; (5) 

Peningkatan produktivitas masyarakat di daerah tertinggal; 

(6) Peningkatan pengelolaan potensi sumberdaya lokal 
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dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal; (7) 

Peningkatan aksesibilitas dalam menunjang konektivitas di 

daerah tertinggal; dan (8) Pemberian insentif kepada sektor 

swasta dan pelaku usaha untuk meningkatkan iklim 

investasi di daerah tertinggal.  

Upaya tindak lanjut terkait permasalahan yang timbul 

dalam pelaksanaan percepatan pembangunan provinsi 

Papua dan provinsi Papua Barat, adalah: (1) Diperlukan 

regulasi turunan untuk mengimplementasikan konsep 

pembangunan berbasis kawasan adat pada RPJMN 2015-

2019 dalam bentuk rencana aksi; (2) Pemenuhan 

kebutuhan pelayanan dasar publik di wilayah Papua yang 

sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua dan 

tantangan kondisi geografis wilayah Papua; (3) 

Pendampingan intensif dalam mendukung keberhasilan 

pengembangan ekonomi masyarakat; (4) Perlu dirumuskan 

mekanisme masyarakat dalam mengawal proses 

pembangunan; (5) Diperlukan sosialisasi regulasi, 

pemetaan, dan sertifikasi tanah ulayat; dan (6) 

Penyelesaian perdasi dan perdasus untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua. 

9.6 Perkotaan dan Perdesaan 

9.6.1 Kebijakan 

Sasaran RKP 2015 bidang perkotaan, perdesaan dan 

keterkaitan kota-desa (Tabel 9.35) yaitu perwujudan Sistem 

Perkotaan Nasional, percepatan pemenuhan Standar 

Pelayanan Perkotaan (SPP), perwujudan Kota Berkelanjutan 

dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan 

perkotaan. Sasaran utama dalam bidang perdesaan adalah 
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mendorong terciptanya Desa Mandiri yang disertai dengan 

menurunnya tingkat desa-desa yang tertinggal.  

Sasaran pembangunan perdesaan yang akan dicapai tahun 

2015 yaitu pengentasan kemiskinan, keberdayaan dan 

penciptaan lapangan kerja, pemenuhan SPM Desa, 

terwujudnya tata kelola pedesaan yang optimal, 

mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan dan 

mendorong keterkaitan desa-kota.  

Sasaran bidang keterkaitan kota desa yaitu mendorong 

penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros desa, 

jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan 

penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat 

pertumbuhan terdekat; meningkatnya pengembangan 

industrialisasi perdesaan (non footlose industry) melalui 

pengembangan sepuluh Kawasan Perkotaan Baru dan 

pengembangan 30 persen pusat kawasan 

agropolitan/minapolitan menjadi embrio kota kecil; 

tercapainya pemenuhan SPM Satuan Kawasan 

Pengembangan (SKP); terwujudnya pembangunan sosial 

ekonomi, termasuk peningkatan kemandirian pangan, 

dalam mewujudkan 30 persen pusat Satuan Kawasan 

Pengembangan (SKP) dan tersedianya data dan informasi 

potensi desa dan kawasan transmigrasi. 

Mengingat tahun 2015 merupakan tahun peralihan 

pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 dan RPJMN 2015 – 2019, 

maka kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan 

disesuaikan dengan visi misi presiden terpilih mengacu 

pada kebijakan yang terdapat pada RPJMN 2015 – 2019  

yang telah disandingkan pula dengan sasaran RKP 2015.  
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Tabel 9.35 
Sasaran RKP 2015 Bidang Perkotaan, Perdesaan, dan 

Keterkaitan Kota-Desa 
 

Bidang Sasaran RKP 2015 

Perkotaan 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional 
2. Percepatan pemenuhan SPP 
3. Perwujudan Kota Berkelanjutan 
4. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan 

perkotaan 
Perdesaan 1. Pengentasan kemiskinan, keberdayaan dan penciptaan 

lapangan kerja 
2. Pemenuhan SPM Desa 
3. Terwujudnya tata kelola pedesaan yang optimal 
4. Mendorong terciptanya desa yang berkelanjutan 
5. Mendorong keterkaitan desa-kota 

Keterkaitan 
Kota–Desa 
dan 
Transmigrasi 

1. Mendorong penyediaan sarpras transportasi dan 
telekomunikasi termasuk ketersediaan jalan poros 
desa, jalan produksi, moda transportasi, serta jembatan 
penghubung antardesa dan antara desa dengan pusat 
pertumbuhan terdekat 

2. Meningkatnya pengembangan industrialisasi perdesaan 
(non footlose industry) melalui pengembangan sepuluh 
Kawasan Perkotaan Baru dan pengembangan 30 persen 
pusat kawasan agropolitan/minapolitan menjadi 
embrio kota kecil  

3. Tercapainya pemenuhan SPM Satuan Kawasan 
Pengembangan (SKP) 

4. Terwujudnya pembangunan sosial ekonomi, termasuk 
peningkatan kemandirian pangan, dalam mewujudkan 
30 persen pusat SKP 

5. Tersedianya data dan informasi potensi desa dan 
kawasan transmigrasi 

Sumber: RKP, 2015 

Kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan 

diarahkan untuk: (1) Pemenuhan SPM Desa termasuk 

permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi 

geografisnya; (2) Penanggulangan kemiskinan dan 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk 

permukiman transmigrasi; (3) Pembangunan SDM, 
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peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial 

budaya masyarakat desa termasuk permukiman 

transmigrasi; (4) Pengembangan kapasitas dan 

pendampingan aparatur pemerintah desa dan 

kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (5) 

Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta 

penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan 

transmigrasi; dan (6) Pengembangan ekonomi kawasan 

perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk 

mendorong keterkaitan desa-kota. 

Kebijakan pembangunan keterkaitan desa-kota diarahkan 

untuk menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar 

dan kawasan produksi melalui: (1) Perwujudan konektivitas 

antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan 

desa, serta antarpulau; (2) Perwujudan keterkaitan antara 

kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui 

pengembangan klaster khususnya kawasan agropolitan, 

minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) 

Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi 

kepada keterkaitan kota-desa. 

Dalam rangka pengembangan ketransmigrasian, kebijakan 

pegembangan diarahkan pada: (1) Penyiapan kawasan 

transmigrasi, mencakup: (a) Perencanaan pembangunan 

dan pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk 

pembinaan potensi kawasan, perencanaan sarana dan 

prasarana, persebaran penduduk, serta perencanaan 

pengembangan masyarakatnya; (b) Penyediaan lahan 

transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman, 

usaha, serta prasarana dan sarana; (c) Pemenuhan 

prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sesuai 
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dengan SPM nasional; (2) Pengembangan kawasan 

transmigrasi, mencakup:  (a) Pengembangan kerjasama 

antardaerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi 

transmigrasi; (b) Pelayanan pertanahan di kawasan 

transmigrasi; (c) Pengembangan kawasan transmigrasi; (d) 

Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi; (e) 

Peningkatan kapasitas SDM di lokasi transmigrasi. 

9.6.2 Capaian Penting 

Hasil pelaksanaan pembangunan perkotaan sampai dengan 

tahun 2014 adalah (1) Tersusunnya Indeks Kota 

Berkelanjutan (IKB) 2014 sebagai instrumen pemantauan 

dan evaluasi pembangunan perkotaan; (2) Terlaksananya 

peningkatan kualitas pengembangan perkotaan dan 

kapasitas kelembagaannya pada  kota pusaka, rawan 

bencana dan pemenang PKPD (Penilaian Kinerja 

Pemerintah Daerah) di sembilan kota; (3) Terlaksananya 

pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan 

dan kapasitas lembaganya di 15 kota (dalam KSN 

Perkotaan); (4) Terlaksananya peningkatan kualitas 

pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana 

detail pengembangan RTH dan percontohan RTH di 110 

kabupaten/kota; (5) Tersusunnya 3 Raperpres, 3 Draft 

Pedoman, 1 Pedoman yang diamanatkan oleh UU 26/2007; 

(6) Tersusunnya RPP Pengelolaan Perkotaan; (7) 

Tersusunnya RPP tentang pedoman Standar Pelayanan 

Perkotaan (SPP); (8) Terlaksananya fasilitasi penyusunan 

Perda terkait RTH di Kawasan Perkotaan di sepuluh 

kabupaten/kota; (9) Terlaksananya revitalisasi empat Badan 

Kerjasama Kawasan Metropolitan yang sudah terbentuk; 

(10) Terlaksananya fasilitasi dalam penataan dan 
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pemberdayaan PKL serta peremajaan kawasan kumuh 

perkotaan di 17 kabupaten/kota; (11) Terlaksananya 

fasilitasi  kerjasama Sister City di 12 kabupaten/kota; (12) 

Terlaksananya fasilitasi terhadap 20 kabupaten/kota di lima 

provinsi dalam penyiapan kebutuhan perencanaan 

pembangunan perkotaan sesuai SPP; (13) Terselesaikannya 

satu dokumen Raperpres KSPPN. 

Hasil pelaksanaan pembangunan perkotaan sampai dengan 

pertengahan tahun 2015 adalah (1) Terlaksananya konsep 

kebijakan pembangunan kota baru di Indonesia; (2) 

Terlaksananya perencanaan, dan konsep rancangan 

pembangunan kota baru di Indonesia; (3) Sedang 

berjalannya telaah RTR KSN Jabodetabekjur. 

Hasil pelaksanaan pembangunan perdesaan sampai dengan 

pertengahan tahun 2015 berupa (1) Adanya peraturan 

terkait pembentukan kementerian baru yang akan lebih 

berfokus pada pembangunan desa dan kawasan perdesaan 

yaitu Kepres No. 121/P/2014 tentang Pembentukan 

Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 

Periode Tahun 2014-2019, Perpres No. 165/2014 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja yang 

mengakibatkan penanganan desa yang dilakukan oleh 

Kemendes PDTT  dan Kemendagri serta PP No. 12/2015 

tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi; (2) Adanya PP No. 

11/2015 tentang Kementerian Dalam Negeri yang 

melakukan pembinaan pemerintahan desa; (3) 

Terwujudnya PP No. 47/2015 tentang Perubahan atas 

peraturan pemerintah PP No. 43/2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa yang 

memberikan penguatan kapasitas kelembagaan desa dan 
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keberdayaan masyarakat desa dalam mengakomodasi 

pembangunan desa dan PP No. 22/2015 tentang Perubahan 

PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

APBN, serta turunan-turunan peraturannya yang berbentuk 

Peraturan Menteri (Permendesa No. 1-3/2015 tentang 

Kewenangan, Musyawarah dan Pendampingan Desa; 

Permendesa No. 4/2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, 

Permendesa No. 5/2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa tahun 2015, Permendagri No. 

111/2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, 

Permendagri No.  112/2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, 

Permendagri No. 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa, Permendagri No. 141/2015 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa, PMK No. 93/2015 tentang Cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan 

Evaluasi Dana Desa); (3) Implementasi UU Desa dengan 

terlaksananya penyaluran Dana Desa tahap pertama. 

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan sampai 

dengan posisi tanggal 10 Juli 2015 realisasi Dana Desa 

informasi disalurkan kepada 433 kabupaten/kota dari total 

434 kabupaten/kota atau 99,77 persen. Secara kumulatif, 

penyaluran dana desa mencapai Rp.8,173 triliun atau 98,4 

persen dari 8,306 triliun Dana Desa Tahap I sebesar 40 

persen dari total Dana Desa. Pagu dana desa pada APBNP 

2015 sebesar Rp.20,76 triliun yang sebelumnya sebesar 

9,066 triliun pada APBN TA 2015; (4)  Adanya Dana Desa, 

maka pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan segera dilakukan 

dan untuk menjaga keberlanjutan aset PNPM Mandiri 

Perdesaan telah diterbitkan Kepmen Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 1/2015 tentang Tim Percepatan Pengalihan 
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan dan Persiapan Pelaksanaan UU No. 6/2014 

tentang Desa. Untuk koordinasi pelaksanaan UU desa telah 

diterbitkan Kepmen No. 2/2015 tentang Tim Koordinasi 

Penguatan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan 

Masyarakat, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; 

(5) Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan 

kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan 

telah disiapkan pelatihan kepada 222.279 aparat Desa 

dengan jumlah orang yang dilatih adalah 3 orang di setiap 

desa dan 2 orang setiap kecamatan serta pelatihan kepada 

3.560 orang pengurus lembaga pemerintahan desa. 

Hingga pertengahan tahun 2015, capaian pembangunan  

keterkaitan desa-kota masih pada tahap persiapan karena 

program-program yang direncanakan belum terlaksana 

karena DIPA baru cair bulan Mei-Juni 2015.   

Berikut tahap persiapan yang sudah dilakukan hingga 

pertengahan tahun 2015 ditandai dengan (1) Tersusunnya 

kesepakatan untuk memperkuat 39 pusat pertumbuhan 

peningkatan keterkaitan desa-kota khususnya yang terkait 

dengan pembangunan kawasan agropolitan, minapolitan, 

pariwisata, dan transmigrasi. Sampai dengan akhir tahun 

2015 nanti, diharapkan intervensi dapat dilakukan pada tiga 

pusat pertumbuhan KTI dan satu pusat pertumbuhan KBI; 

dan (2) Pengembangan kawasan pariwisata yang termasuk 

ke dalam penguatan pusat pertumbuhan keterkaitan Kota-

Desa berjumlah 11 lokasi dari 25 lokasi Kawasan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana yang tercantum 

dalam RIPPARNAS.  

Sementara  capaian pembangunan  keterkaitan desa-kota 

periode   tahun   2010-2014  terkait  transmigrasi  adalah: 
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(1) Pembangunan kawasan transmigrasi sebanyak 4.100 KK 

dan telah tersedia 249.718 Ha lahan untuk penempatan 

transmigrasi serta dibangun sarana sebanyak 25.173 unit 

dan prasarana sepanjang 1.012,96 km; (2) Pengembangan 

masyarakat dan kawasan transmigrasi yang ditandai 

tersusunnya 115 dokumen perencanaan pengembangan 

masyarakat di SP Transmigrasi, 18 dokumen perencanaan 

pengembangan kawasan, 16 dokumen perencanaan pusat 

pertumbuhan, penyusunan data dan informasi SP 

transmigrasi dan kawasan transmigrasi sebanyak 559 

dokumen permukiman transmigrasi/86 dokumen kawasan 

transmigrasi, pengembangan 391 kelembagaan di SP 

transmigrasi, dan 18 Kawasan Perkotaan Baru, 

pemberdayaan masyarakat transmigrasi melalui 

pendampingan sejumlah 205.170 keluarga; (3) 

Pengembangan usaha dengan tersedianya 92.890 Ha lahan 

produktif dan dihasilkan 198.582 ton hasil 

pangan/komoditas unggulan. Untuk memperkuat dan 

meningkatkan 8.763 wirausaha mandiri telah terdapat 313 

kelembagaan ekonomi yang fungsional, penerapan 

teknologi tepat guna di 205 permukiman transmigrasi dan 

32 kawasan transmigrasi dan 9 kawasan yang dipersiapkan 

sebagai Agroindustri; (4) Aktivitas sosial ekonomi 

masyarakat transmigasi dikembangkan dengan sarana dan 

prasarana di 391 Permukiman Transmigrasi dan 22 Kawasan 

Perkotaan Baru; (5) Penyesuaian dan sosialiasasi sistem tata 

kelola dan regulasi penyelenggaraan transmigrasi berbasis 

kawasan. Upaya memfungsikan 18 KTM dari 48 KTM yang 

dirintis sejak periode 2005-2009 sehingga pada akhir 

periode 2014, terdapat 16 KTM sudah menjadi klaster 

pengembangan ekonomi yang didukung adanya kawasan 

perkotaan baru. Sedangkan sisa 28 KTM lainnya dilanjutkan 
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pada periode 2015-2019; (6) Sejak Pra Pelita sampai dengan 

tahun 2014 telah membangun 3.608 SP transmigrasi yang 

berada di 619 kawasan transmigrasi, diantaranya telah 

berkembang menjadi 1.183 desa definitif, 385 eks satuan 

permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibu kota 

kecamatan, 104 eks permukiman transmigrasi berkembang 

menjadi ibu kota kabupaten, serta 2 ibu kota provinsi. 

9.6.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan perkotaan dan perdesaan dihadapkan 

dengan berbagai permasalahan, terutama terjadinya 

kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. 

Pembangunan perkotaan dan perdesaan tahun 2015 -2019 

memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan tersebut 

sesuai dengan amanat  Nawacita ke 3 yaitu membangun 

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  

Pembangunan perkotaan menghadapi sejumlah 

permasalahan. Pertama, masih tingginya kesenjangan 

perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial 

antarwilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, antara wilayah 

Barat dan Timur Indonesia, yaitu: (1)  Kontribusi PDRB KBI 

rata-rata 80 persen terhadap PDB selama 30 tahun (1983-

2013); (2) Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 

mencapai 2,18 persen jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat pertumbuhan di perdesaan yang hanya 0,64 

persen (BPS, 2013). Kedua, pembangunan ekonomi lokal 

dan daerah belum memberikan peran yang signifikan bagi 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketiga, khususnya di 

kota Metropolitan Jabodetabek permasalahan antara lain: 
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(1) Tidak optimalnya fungsi ekonomi terutama di kota-kota 

sedang dan kecil dalam menarik investasi; (2) Tidak 

optimalnya peranan kota dalam memfasilitasi 

pengembangan wilayah; dan (3) Tidak sinergisnya 

pengembangan peran serta fungsi kota-kota dalam 

mendukung perwujudan sistem kota-kota nasional. 

Keempat, peraturan perundangan terkait bidang perkotaan 

yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengelolaan 

Perkotaan yang akan dilanjutkan tahun 2015 tidak dapat 

memuat seluruh substansi perkotaan yang dapat mengatur 

lintas sektoral dikarenakan penyusunan regulasi perkotaan 

pada tahun 2014, dengan terbitnya UU No. 23/2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dan diamanahkannya 

substansi tentang perkotaan akan disusun melalui 

Peraturan Pemerintah (PP) 

Tindak lanjut pembangunan perkotaan, yaitu: (1) 

Memfokuskan pada optimalisasi  kota sedang di luar Jawa 

Bali; (2) Menguatkan peran, fungsi, dan manajemen 

pembangunan di  kawasan perkotaan metropolitan yang 

sudah ada; (3) Meningkatkan kapasitas kota sedang di luar 

Pulau Jawa–Bali sebagai kota berkelanjutan; dan (4) 

Perintisan kota baru publik yang mandiri dan terpadu 

sebagai percontohan kota masa depan 

Permasalahan pembangunan perdesaan yang dihadapi 

adalah (1) Konsistensi implementasi UU Desa, agar sesuai 

dengan kondisi nyata yang terjadi di desa-desa di Indonesia. 

Pengaturan peraturan persentase belanja desa untuk 

kepentingan publik paling sedikit 70 persen dan untuk 

keperluan aparatur paling banyak 30 persen serta tidak 

dimanfaatkannya tanah bengkok untuk pendapatan asli 
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desa; (2) Pembinaan, pelatihan, pendampingan secara 

berjenjang pelaksanaan UU Desa terkait pengelolaan dana 

desa; (3) Pembangunan kawasan perdesaan juga 

memerlukan koordinasi dan konsolidasi berbagai K/L. 

Tindak lanjut pembangunan perdesaan, yaitu: (1) 

Implementasi UU desa dilaksanakan dengan memberikan 

pemahaman dan pengetahuan kepada perangkat desa 

tentang pengelolaan dana desa secara transparan, 

akuntabel, dan sesuai dengan perundangan yang berlaku, 

dan  pendampingan aparat desa dan masyarakat desa untuk 

menyelenggarakan pemerintahan desa secara partisipatif, 

akuntabel, dan transparan sehingga mampu mewujudkan 

good governance; (2) Koordinasi yang lebih instensif, 

penyamaan pemahaman konsepsi kawasan perdesaan, 

serta pembagian tugas dan fungsi antar-K/L dan pemerintah 

daerah. Permasalahan peningkatan keterkaitan desa-kota 

yang dihadapi yaitu (3) Belum terintegrasinya program 

lintas sektor berkaitan dengan keterkaitan kota desa di 

daerah; (4) Belum terpenuhinnya pelayanan minimum, 

khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan yang 

mencakup pembangunan prasarana dan sarana kawasan 

transmigrasi, penataan persebaran penduduk, fasilitasi 

penyediaan dan sertifikasi bidang tanah pada lokasi-lokasi 

transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta 

Kawasan Perkotaan Baru (KPB).  

Tindak lanjut peningkatan keterkaitan desa-kota, yaitu: (1) 

Mendorong optimalisasi keterpaduan program prioritas 

lintas sektor, meliputi agropolitan, minapolitan, 

transmigrasi, dan pariwisata untuk memperkuat Pusat 

Pertumbuhan terdekatnya; (2) Peningkatan pembangunan 
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ketransmigrasian dengan percepatan pemenuhan SPM 

desa di SP, dan penyiapan kawasan transmigrasi untuk 

melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa 

dengan dukungan Dana Desa; (3) Pembangunan sosial 

ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan 

transmigrasi; (4) Penyediaan data dan informasi potensi 

desa dan kawasan transmigrasi; (5) Pelatihan untuk 

meningkatkan kapasitas masyarakat desa; (6) Dilakukan 

koordinasi yang lebih baik dalam rangka memastikan 

pelaksanaan Quick wins keterkaitan desa - kota.  

Selain itu, secara umum permasalahan lain dalam bidang 

pembangunan perkotaan dan perdesaan, yaitu adanya 

perubahan struktur kabinet kementerian dari tahun 

sebelumnya, sehingga terjadi perubahan SOTK yang 

berakibat program dan kegiatan hingga pertengahan tahun 

masih belum dapat dijalankan secara optimal pada 

kementerian baru yang terkait dengan pembangunan 

perkotaan dan perdesaan. 

9.7 Tata Ruang 

9.7.1 Kebijakan 

Berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam RKP 2014 

sebagai masa akhir rencana dalam kerangka kebijakan 

RPJMN 2010-2014, telah ditetapkan sasaran pembangunan 

bidang tata ruang pada tahun 2014 sebagai berikut: (1) 

Penyelesaian dan pelengkapan peraturan operasionalisasi 

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang; (2) Pelaksanaan 

pembinaan penataan ruang untuk menjamin pelaksanaaan 

RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif; (3) 
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Perwujudan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang melalui dukungan sistem 

informasi dan pemantauan penataan ruang di daerah untuk 

mengurangi konflik pemanfaatan ruang antarsektor, 

antarwilayah dan antarpemangku kepentingan; (4)  

Peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang 

melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan dan 

pemberian insentif serta pengenaan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) 

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang 

baik di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin 

kesesuaian antara RTR dan implementasinya; dan (6) 

Sinkronisasi RTR dengan rencana pembangunan.  

Berdasarkan sasaran di atas, arah kebijakan 

penyelenggaraan penataan ruang difokuskan pada: 

1. Penetapan 32 RTR KSN Non Perkotaan, yaitu RTR 

Kawasan Ekosistem Leuseur, Kawasan Taman 

Nasional Komodo, Kawasan Taman Nasional Tanjung 

Puting, Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati 

Teluk Bintuni, Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, 

Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Kawasan 

Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat, 

Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai 

Tondano, Kawasan Gunung Rinjani, Kawasan Kritis 

Lingkungan Balingara, Kawasan Kritis Lingkungan Buol 

Lambunu, Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa-

Watumohai dan Rawa Tinondo, Poso dan Sekitarnya, 

Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas, Kawasan 

Toraja dan Sekitarnya, Kawasan Laut Banda, KSN 

Timika, Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati 

Raja Ampat, KSN Pacangsanak, KAPET Batulicin, 
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KAPET Khatulistiwa, KAPET Seram, KAPET Mbay, 

KAPET Banda Aceh Darussalam, KAPET Bima, KAPET 

Biak, KAPET DAS Kahayan Kapuas dan Barito, KAPET 

Bank Sejahtera Sultra, KAPET Palapas, KAPET 

Sasamba, KAPET Pare-Pare, KAPET Manado Bitung;  

2. Proses penyusunan 15 Raperpres RTR Kawasan Non 

Perkotaan, yaitu: RTR Kawasan Taman Nasional 

Lorentz, RTR Kawasan Candi Prambanan, dan 13 KSN 

Teknologi Tinggi;  

3. Proses penyusunan empat materi teknis RTR KSN Non 

Perkotaan yaitu RTR KSN Kawasan Industri 

Lhokseumawe, RTR KSN Mahato, RTR KSN Bukit 

Duabelas, dan RTR KSN Berbak;  

4. Fasilitasi dan bimbingan teknis Rencana Rinci Tata 

Ruang provinsi, kabupaten, kota;  

5. Pendampingan penyusunan Peraturan Zonasi;  

6. Penyerasian peraturan pelaksanaan UU No. 26/2007 

tentang Penataan Ruang dengan peraturan 

pelaksanaan UU sektoral terkait;  

7. Peningkatan dan perluasan pelaksanaan program-

program unggulan kota tematik antara lain Program 

Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Program Penataan 

dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), dan Program 

Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan 

(P2KPB); 

8. Penguatan kelembagaan penataan ruang, salah 

satunya melalui pelatihan penyidik pegawai negeri 

sipil (PPNS). 
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Berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam RKP 2015 

sebagai masa akhir rencana dalam kerangka kebijakan 

RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan sasaran pembangunan 

bidang tata ruang pada tahun 2015 sebagai berikut: (1) 

Terwujudnya peraturan perundang-undangan bidang tata 

ruang yang lengkap, harmonis dan berkualitas; (2) 

Terwujudnya peningkatan pembinaan bidang tata ruang; 

(3) Tercapainya peningkatan kualitas rencana dan 

terselesaikannya berbagai RTR dan rencana rincinya; (4) 

Tercapainya pemanfaatan ruang yang efektif; (5) 

Tercapainya pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif 

dan (6) Tercapainya pengawasan penataan ruang yang 

berkualitas. 

Berdasarkan sasaran di atas, arah kebijakan 

penyelenggaraan penataan ruang difokuskan pada: 

1. Meningkatkan ketersediaan dan efektifitas regulasi 

tata ruang melalui: (a) Penyusunan peraturan 

perundangan terkait pengelolaan ruang udara; (b) 

Peninjauan Kembali RTRWN; (c) Penyusunan regulasi 

turunan UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014 terkait 

RZWP-3-K; dan (d) Penyusunan NSPK yang telah 

mengkomodir kebijakan sektoral. 

2. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan 

kelembagaan penataan ruang melalui: (a) 

Optimalisasi kinerja instansi penyelenggara tata 

ruang; (b) Optimalisasi kinerja BKPRN-BKPRD; (c) 

Penyusunan dan revisi berkala SPM bidang penataan 

ruang; dan (d) Penyusunan sistem informasi penataan 
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ruang yang mendukung monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan penataan ruang. 

3. Mengembangkan RTR yang berkualitas dan tepat 

waktu melalui: (a) Percepatan penyelesaian Perpres 

RTR KSN, Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dan Perda Rencana Rinci Tata Ruang; (b) Percepatan 

penyelesaian Perda RZWP-3-K dan implementasinya; 

dan (c) Penyediaan peta dan data lain yang mutakhir. 

4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan 

melalui internalisasi RTR dalam rencana 

pembangunan sektoral kebijakan tersebut dicapai 

dengan strategi penyusunan pedoman integrasi RTR 

dengan rencana pembangunan. 

5. Menegakkan aturan zonasi, insentif, dan pemberian 

sanksi secara konsisten melalui: (a) Penyusunan 

pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi 

dalam penyelenggaraan penataan ruang; (b) 

Penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk 

menjamin implementasi RTR; (c) Peningkatan kualitas 

dan kuantitas PPNS; dan (d) Penyusunan sistem 

informasi publik dalam rangka perizinan pemanfaatan 

ruang. 

6. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan 

ruang melalui penyusunan indikator outcome dan 

baseline keberhasilan penyelenggaraan penataan 

ruang dan penyusunan sistem evaluasi tingkat 

pencapaian implementasi RTR dalam kerangka 

penyelenggaraan penataan ruang nasional. 
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9.7.2 Capaian Penting 

Capaian penting pembangunan bidang tata ruang selama 

periode 2010-2015. Pertama, pengaturan dan penyusunan 

NSPK. Capaian NSPK Direktorat Jenderal Penataan Ruang 

tahun 2010-2014 adalah 19 PP/Permen dan 36 Rapermen 

NSPK (Tabel 9.36). Materi teknis dan rapermen NSPK yang 

telah terselesaikan akan ditindaklanjuti menjadi NSPK 

berbentuk permen sehingga substansi/materi yang diatur 

dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan 

terkait. Salah satu agenda Quick wins bidang tata ruang 

yaitu tersusunnya pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata 

Ruang. Agenda tersebut belum diselesaikan dan masih 

dalam proses penyusunan. 

Kedua, pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(RTRWN). Rencana ini merupakan arahan kebijakan dan 

strategi pemanfaatan ruang wilayah negara, yang sudah 

dilegalkan sejak tahun 2008 dengan Perpres No. 26/2008 

tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), dan saat ini 

sedang dilakukan telaah terhadap RTRWN.  

Rencana rinci tata ruang wilayah nasional diwujudkan 

dalam RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis 

Nasional (KSN). KSN merupakan wilayah yang penataan 

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 

sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan 

negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, 

budaya, dan/atau lingkungan. Sesuai dengan amanat UU 

No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang KSN 

diatur dalam Perpres. Dokumen Raperpres yang telah 

disusun, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti proses 

penetapannya menjadi Perpres. Dengan ditetapkannya RTR 
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KSN sebagai Perpres, maka akan tersedia landasan hukum 

yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan 

wilayah dan arahan program pengembangan infrastruktur 

bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kawasan 

tersebut guna mempertahankan nilai strategis dari kawasan 

tersebut. 

Capaian terkait penyiapan dan penetapan materi peraturan 

perundang-undangan pada tahun 2010-2014 adalah 

penyelesaian 7 Perpres tentang RTR Pulau/Kepulauan dan 8 

Perpres tentang RTR KSN dari target 7 Pulau/Kepulauan dan 

69 KSN. Adapun Perpres RTR Pulau/Kepulauan dan KSN 

yang telah ditetapkan yaitu: (1) Perpres 88/2011 tentang 

RTR Pulau Sulawesi; (2) Perpres 3/2012 tentang RTR Pulau 

Kalimantan; (3) Perpres 13/2012 tentang RTR Pulau 

Sumatera; (4) Perpres 28/2012 tentang RTR Pulau Jawa-

Bali; (5) Perpres 56/2014 tentang RTR Kepulauan Nusa 

Tenggara; (6) Perpres 57/2014 tentang RTR Pulau Papua; (7) 

Perpres 77/2014 tentang RTR Kepulauan Maluku; (8) 

Perpres 45/2011 Kawasan Sarbagita; (9) Perpres 55/2011 

tentang Kawasan Mamminasata; (10) Perpres 62/2011 

tentang Kawasan Mebidangro; (11) Perpres 87/2011 

tentang Kawasan Batam-Bintan-Karimun; (12) Perpres 

54/2014 tentang RTR Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; 

(13) Perpres 70/2014 tentang RTR Kawasan TN Gunung 

Merapi; (14) Perpres 81/2014 tentang RTR Kawasan Danau 

Toba dan Sekitarnya; dan (15) Perpres 179/2014 tentang 

RTR Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur. 

Agenda Quick wins yang berkaitan dengan bidang tata 

ruang yaitu penetapan revisi Perpres 54/2008 tentang 

Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Agenda 
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tersebut belum diselesaikan dan masih dalam proses 

penyusunan. 

Tabel 9.36 
Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri 

Bidang Penataan Ruang 
 

No Judul NSPK (PP/Permen) Nomor 

1 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 

Permen PU No. 14/PRT/M/2010 
tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

PP tentang Zonasi Sistem Nasional 
Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang dan 
Tata Cara Penggantian yang Layak 
PP tentang Insentif dan Disinsentif 
PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan 
PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan 
PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan 
PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 
PP tentang Sanksi Administratif 
PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria 
dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW) 

10 NSPK dirangkum dalam 1 PP, 
yaitu PP No.15/2010 Tentang 
Penyelenggaraan Penataan 
Ruang 
 

12 Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang 
dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota 

Permen PU No. 20/PRT/M/2011 

13 Juknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi SE Dirjen PR No. 06/2011 
14 Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim Tahun 2012-2020 Kementerian 
Pekerjaan Umum  

Permen PU No. 11/PRT/M/2012 

15 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang 
Kawasan Strategis Nasional  

Permen PU No. 15/PRT/M/2012 

16 Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar 
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah  

Permen PU No. 19/PRT/M/2012 

17 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan 
Substansi dalam Penetapan Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata 
Ruang Kab/Kota  

Permen PU No.01/PRT/M/2013 

18 Juknis Pelimpahan Kewenangan Pemberian 

Persub dalam Penetapan Raperda tentang 

Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota 

SE Dirjen PR No. 02/2013 

19 Pedoman Pemanfaatan Ruang di dalam Bumi Permen PU No.02/PRT/M/2014 

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2015 
Catatan: *) realisasi s/d Juni 2015 
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Ketiga, pembinaan daerah provinsi/kabupaten/kota. Upaya 

pembinaan penyelenggaraan penataan ruang terhadap 

provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan dengan 

memerhatikan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan 

Ruang (pasal 78 ayat 4 butir b) (Tabel 9.37) yang 

menyatakan semua Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi 

disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 

tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan; dan 

(butir c) yang menyatakan semua Perda kabupaten/kota 

tentang RTRW kabupaten/kota disusun atau disesuaikan 

paling lambat dalam waktu 3 tahun terhitung sejak undang-

undang ini diberlakukan. Terkait hal tersebut, Ditjen 

Penataan Ruang pada tahun 2014 sebagaimana tahun-

tahun sebelumnya melakukan pembinaan/pendampingan 

secara komprehensif terhadap pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota dalam rangka persetujuan 

substansi dan penyelesaian Perda RTRW dan telah 

menghasilkan Perda RTRW 25 provinsi (74 persen), 329 

kabupaten (8 persen), dan 84 kota (90 persen) (status: Juni 

2015). 

Gambar 9.6 
Kemajuan Penyelesaian Peraturan Daerah di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2015 
Catatan: *) realisasi s/d Juni 2015 
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Tabel 9.37 
Capaian Penetapan Peraturan Amanat UU No. 26/2007 Tentang 

Penataan Ruang 
 

No Peraturan Peraturan yang telah ditetapkan 

1 Peraturan 
Pemerintah 

PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (RTRWN)  

PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang  

PP No. 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran 
Masyarakat dalam Penataan Ruang 

PP No. 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata 
Ruang 

2 Perpres RTR Pulau 
/Kepulauan 

Perpres No. 88/2011 tentang RTR Pulau Sulawesi  

Perpres No. 3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan  

Perpres No. 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera  

Perpres No. 23/2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali 

Perpres No. 56/2014 tentang RTR Kepulauan Nusa 
Tenggara 

Pepres No. 57/2014 tentang RTR Pulau Papua 

Perpres No. 56/2014 tentang RTR Kepulauan Maluku 

3 Perpres RTR KSN Perpres No. 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Perkotaan Sarbagita  

Perpres No. 55/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan 
Mamminasata  

Perpres No. 62/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan 
Mebidangro  

Perpres No. 87/2011 tentang RTR Kawasan BBK 

Perpres No. 58/2014 tentang RTR Kawasan Borobudur 
dan Sekitarnya 

Perpres No. 70/2014 tentang RTR Kawasan TN Gunung 
Merapi 

Perpres   No. 81/2014 tentang RTR Kawasan Danau Toba 
dan Sekitarnya 

Perpres No. 179/2014 tentang RTR Kawasan Perbatasan 
Nusa Tenggara Timur 

4 Perda RTRW 
Provinsi 

25 provinsi yang telah ditetapkan Perda dari 34 Provinsi 
(74 persen)  

5 Perda RTRW 
Kabupaten 

329 kabupaten yang telah ditetapkan menjadi Perda 
dari 399 Kabupaten (83 persen) 

6 Perda RTRW Kota 84 kota yang telah ditetapkan Perda dari 93 Kota (90 
persen) 

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2015 
Catatan: *) realisasi s/d Juni 2015 
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Tabel 9.38 
Capaian Kinerja Bidang Tata Ruang Tahun 2008-2015 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2015 
Catatan: *) realisasi s/d Juni 2015 

Keempat, peningkatan kualitas pemanfaatan ruang 

dilaksanakan melalui beberapa program tematik, yaitu 

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Program 

Pengembangan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), dan 

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan 

(P2KPB). 

Kelima, pengendalian pemanfaatan ruang dengan 

menyiapkan perangkat untuk pengendalian dimaksud 

melalui pembentukan PPNS. Capaian pembentukan PPNS 

tahun 2010-2015 adalah sebanyak 597 PPNS terdiri dari 53 

PPNS Pusat, 156 PPNS Provinsi, 292 PPNS Kabupaten, 96 

PPNS Kota, dari target RPJMN 2010-2014 sebanyak 500 

orang PPNS. 

KIB I

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah PP yang 

diamanatkan UU 

26/2007

PP

1 2 1 5 80

2 Jumlah Perpres 

RTR 

Pulau/Kepulauan

Perpres RTR 

Pulau/Kepulauan
1 3 3 7 100

3 RTR KSN Perpres KSN 1 4 4 76 11,84

4 Perda RTRW 

Provinsi

Perda RTRWP
2 5 3 4 7 5 34 76,47

5 Perda RTRW 

Kabupaten

Perda RTRWK
5 7 5 69 143 60 41 399 82,71

6 Perda RTRW Kota Perda RTRWK
1 2 24 34 11 12 93 90,32

Progres 

(%)
No Indikator Kerja

Satuan 

(akumulatif)

Tahun

KIB II Target
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9.7.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

penataan ruang pada tahun 2010-2014 adalah: (1) Belum 

ditetapkannya seluruh peraturan perundangan 

pelaksanaan UU 26/2007; (2) Belum disusunnya peraturan 

tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan 

ruang sebagai acuan pelaksanaan RTRW; (3) Perlu 

ditingkatkannya kualitas SDM di bidang penataan ruang di 

pusat dan daerah; (4) Perlu ditingkatkannya kualitas dalam 

penyelenggaraan penataan ruang agar penataan ruang 

dapat menjadi acuan pembangunan sektor; (5) Perlu 

dimantapkannya kelembagaan penataan ruang, yang 

diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan 

dengan RTR; dan (6) Belum memadainya perangkat 

pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain jumlah PPNS 

yang belum mencukupi. 

Tindak lanjut yang dilakukan untuk menjawab 

permasalahan bidang tata ruang, sebagai berikut: (1) 

Menyelesaikan dan melengkapi peraturan operasionalisasi 

amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, yaitu PP, 

Perpres, dan Permen berupa NSPK di bidang penataan 

ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di 

lapangan; (2) Melakukan telaah RTRWN dan Perpres 

tentang RTR Pulau/Kepulauan, Kawasan Strategis Nasional, 

serta Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota beserta 

rencana rincinya sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 

tentang Penataan Ruang dan PP No. 26/2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta PP No. 

15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (3) 

Mewujudkan dan mengoperasionalisasikan RTR 
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Pulau/Kepulauan/KSN melalui penyusunan dan 

implementasi program terpadu yang diikuti dengan 

pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan 

pelanggaran pemanfaatan ruang; (4) Melakukan 

pembinaan penataan ruang, khususnya dalam rangka 

peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan 

kemampuan aparat perencana maupun pelaksana 

pengendalian pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat 

maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaaan RTR yang 

semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian 

pemanfaatan ruang yang efektif; (5) Meningkatkan kualitas 

penataan ruang perkotaan dan perdesaan sehingga dapat 

mewujukan keseimbangan pembangunan dan mengurangi 

kesenjangan diantara keduanya; dan (6) Meningkatkan 

kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem 

informasi dan pemantauan penataan ruang di daerah untuk 

mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang 

antarsektor, antarwilayah dan antarpemangku 

kepentingan, serta melakukan pengawasan 

penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan 

daerah dalam rangka menjamin kesesuaian antara RTR dan 

implementasinya. 

9.8 Pertanahan 

9.8.1 Kebijakan 

Berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam RKP 2014 

sebagai masa akhir rencana dalam kerangka kebijakan 

RPJMN 2010-2014, telah ditetapkan sasaran pembangunan 

bidang pertanahan pada tahun 2014 sebagai berikut: (1) 
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Peningkatan penyediaan peta pertanahan melalui 

penyediaan peta pertanahan sebesar 2,8 juta hektar; (2) 

Percepatan legalisasi aset tanah melalui legalisasi aset 

tanah yang dibiayai pemerintah ditargetkan mencapai 

865.491 bidang; (3) Penertiban tanah terindikasi terlantar 

melalui pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah 

terindikasi terlantar seluas 466 SP atau 233.000 hektar; (4) 

Penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (P4T) melalui kegiatan inventarisasi 

pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah (IP4T) mencapai 182.300 bidang dan untuk kegiatan 

redistribusi tanah mencapai 154.075 bidang. 

Berdasarkan kebijakan yang dituangkan dalam RKP 2015 

sebagai masa awal rencana dalam kerangka kebijakan 

RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan sasaran pembangunan 

bidang pertanahan pada tahun 2015. 

Pertama, meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah 

melalui: (1) Tercapainya tambahan cakupan Peta Dasar 

Pertanahan seluas 2.800.000 hektar atau meliputi 23 

persen dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah 

nasional); (2) Tercapainya tambahan bidang tanah 

bersertipikat mencapai 912.541 bidang atau meliputi 52,8 

persen dari wilayah nasional; dan (3) Terlaksananya 

sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 

16 provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. 

Kedua, semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, 

penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat melalui: (1) Tercapainya 

identifikasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan 

Pemanfaatan Tanah (P4T) seluas 142.400 bidang; (2) 
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Tercapainya Identifikasi Sumber Tanah Obyek Landreform 

(TOL), berupa identifikasi tanah terlantar seluas 185 SP; (3) 

Tercapainya jumlah bidang tanah yang diredistribusi 

mencapai 107.150 bidang; dan (4) Terbitnya Perpres 

tentang Reforma Agraria (Nawacita/Quick wins). 

Ketiga, meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum. Target 

pencapaian pada tahun 2015 adalah tersusunnya peta jalan 

(road map) bagi pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah 

(bank tanah) dan terbitnya Peraturan Presiden tentang 

Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum (Nawacita/Quick wins). 

Keempat, meningkatnya pelayanan pertanahan. Untuk 

meningkatkan pelayanan bidang pertanahan, dilakukan 

dengan penerimaan sumber daya manusia bidang 

pertanahan hingga pada tahun 2015 tercapainya proporsi 

Juru Ukur secara nasional mencapai 12 persen dari seluruh 

pegawai BPN. 

9.8.2 Capaian Penting 

Bidang pertanahan telah menunjukkan sejumlah capaian 

selama 2010-2014. Pelaksanaan Prioritas Nasional 4: 

Penanggulangan Kemiskinan – Redistribusi Tanah melalui 

kegiatan Pengelolaan Pertanahan Provinsi telah 

dilaksanakan kegiatan Redistribusi Tanah dengan 

pencapaian pelaksanaan sebesar: (1) 146.187 bidang pada 

tahun 2011; (2) 132.155 bidang pada tahun 2012; (3) 

159.392 bidang pada tahun 2013; (4) 138.181 bidang pada 
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tahun 2014; dan (5) 1.178 bidang hingga bulan Juni tahun 

2015. 

Pelaksanaan Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan 

melalui kegiatan Pengembangan Peraturan Perundang-

undangan di Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat 

berupa penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pelaksanaan Prioritas Nasional 6: Infrastruktur, melalui 

kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi: Neraca 

Penatagunaan Tanah. Penyusunan neraca penatagunaan 

tanah dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi 

spasial secara digital tentang ketersediaan tanah untuk 

berbagai kegiatan pembangunan, kehidupan masyarakat 

dan investasi dengan satuan unit kerja kabupaten/kota. 

Pencapaian pelaksanaan kegiatan neraca penatagunaan 

tanah sebesar: (1) 100 kabupaten/kota (2011); (2) 100 

kabupaten/kota (2012); (3) 95 kabupaten/kota (2013); dan 

(4) 51 kabupaten/kota (2014). Hingga Juni 2015 belum 

terdapat realisasi pencapaian. 

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah (P4T). Inventarisasi P4T merupakan 

bagian dari upaya penataan dan pengaturan pertanahan 

atas bidang-bidang tanah sehingga dapat diperoleh 

informasi pertanahan secara komprehensif, sebagai 

masukan dalam perumusan kebijakan pertanahan dan 

pembangunan. Pencapaian pelaksanaan kegiatan 

inventarisasi P4T sebesar: (1) 313.862 bidang pada tahun 

2011; (2) 50.144 bidang pada tahun 2012; (3) 190.343 
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bidang pada tahun 2013; dan (4) 116.224 bidang pada tahun 

2014. Untuk tahun 2015, sampai dengan Bulan Juni belum 

terdapat realisasi pencapaian. 

Pelaksanaan Prioritas Nasional 7: Iklim Inventasi dan Iklim 

Usaha melalui Peningkatan investasi dengan perbaikan 

kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan 

sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi 

Khusus (KEK), telah dilakukan kegiatan Pengelolaan 

Pertanahan Provinsi melalui peningkatan penyediaan Peta 

Pertanahan, Legalisasi Aset, dan Penanganan Sengketa, 

Konflik dan Perkara Pertanahan. 

Selanjutnya, terkait Peta Pertanahan. Percepatan 

pemetaan pertanahan dilakukan menggunakan teknologi 

citra satelit dan mencakup tema-tema untuk keperluan 

pengelolaan pertanahan, yaitu tema penguasaan dan 

pemilikan, tema penggunaan dan penguasaan, tema nilai 

potensi tanah dan tema-tema lainnya yang diperlukan 

dalam rangka pengaturan, pelayanan dan pengendalian 

pertanahan. Pencapaian pelaksanaan kegiatan penyusunan 

peta pertanahan sebesar: (1) 5.035.000 Ha pada tahun 

2011; (2) 20.775.590 Ha pada tahun 2012; (3) 2.531.524 Ha 

pada tahun 2013; dan (4) 810.308 Ha pada tahun 2014. 

Untuk tahun 2015, sampai dengan Bulan Juni telah 

dihasilkan peta pertanahan sebesar 20.000 Ha. 

Kegiatan legalisasi aset tanah diselenggarakan melalui 

pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah baik menggunakan 

sumber dana rupiah murni maupun sumber dana 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tabel 9.39). 
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Tabel 9.39 
Realisasi Legalisasi Aset Tahun 2011-2015 

 

No 
Kegiatan 
(bidang) 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015*) 

1 PRONA 547.486 745.540 723.685 738.056 95.629 

2 UKM 18.825 18.973 16.648 18.834 1.630 

3 PERTANIAN 23.309 27.671 17.239 23.202 2.119 

4 NELAYAN 8.451 13.431 15.735 23.927 1.830 

5 TRANSMIGRASI 98.926 23.453 4.138 17.439 250 

6 MENPERA 10.841 6.415 5.852 7.372 777 

7 PASCA BENCANA 0 0 16.768 45 0 

8 HPL 0 0 10.782 5.538 0 

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2015 
Catatan: *) realisasi s/d Juni 2015 

Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. 

Kasus pertanahan yang telah diinventarisasi merupakan 

kasus-kasus lama maupun kasus-kasus baru yang timbul 

sebagai implikasi kasus-kasus lama. Jumlah kasus 

pertanahan yang telah diinventarisasi sebesar: (1) 4.302 

laporan pada tahun 2011; (2) 4.291 laporan pada tahun 

2012; (3) 2.771 laporan pada tahun 2013; dan (4) 2.910 

laporan pada tahun 2014. Untuk tahun 2015, sampai 

dengan Bulan Juni telah diselesaikan kasus pertanahan 

sebanyak 26 laporan. 

Pelaksanaan Prioritas Nasional 8: Energi, melalui 

pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin 

kelangsungan pertumbuhan nasional melalui 

restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan 

energi alternatif seluas-luasnya. BPN melalui kegiatan 

Pengelolaan Pertanahan Provinsi telah melakukan 

Inventarisasi dan Identifikasi tanah terindikasi terlantar, 

dalam hal ini terfokus pada pengaturan penguasaan, 
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pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) 

termasuk pengurangan tanah terlantar. Jumlah capaian 

inventarisasi dan penertiban tanah terindikasi terlantar 

sebesar: (1) 106 SK pada tahun 2013; (2) 14 SK pada tahun 

2014; dan (3) Untuk tahun 2015, sampai dengan Bulan Juni 

telah dilakukan sebanyak 3 SP. 

Pelaksanaan Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, 

Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik, melalui kegiatan 

Pengelolaan Pertanahan Provinsi yaitu Pengelolaan Wilayah 

Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu 

(WP3WT) dan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau 

Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) melalui 

kegiatan inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, 

Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT). Jumlah 

capaian inventarisasi WP3WT sebesar: (1) 43 SP pada tahun 

2011; (2) 81 SP pada tahun 2012; (3) 89 SP pada tahun 2013; 

dan (4) 53 SP pada tahun 2014. Untuk tahun 2015, sampai 

dengan Bulan Juni belum terdapat realisasi pencapaian 

inventarisasi WP3WT. 

Capaian penting lainnya yang mencakup terobosan atau 

inovasi baru adalah: (1) Guna penanggulangan sengketa, 

konflik dan perkara pertanahanan  serta guna mewujudkan 

kebijakan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 

telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan No. 3/2011 

tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus 

Pertanahan; (2) Dalam hal pelaksanaan UU No. 2/2012 

tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah 

diterbitkan Perpres No. 30/2015 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan (perubahan ketiga 
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atas Perpres No. 71/2012); (3) MoU antara Kementerian 

ATR/BPN dengan IPB dalam menyusun kebijakan di Bidang 

Agraria; dan (4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin sinergi dengan 

Universitas Gajah Mada dalam program peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia; 

Untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam 

hal pelayanan pertanahan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/BPN mengembangkan beberapa inovasi 

diantaranya: Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), 

Layanan jemput bola atau LARASITA, Quick Service, One Day 

Service, Layanan malam hari, Weekend Service dan Layanan 

Tujuh Menit (Lantum). 

9.8.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pertanahan pada tahun 2010-2014 

adalah: (1) Jaminan kepastian Hukum hak masyarakat hak 

atas tanah masih rendah; (2) Ketimpangan Pemilikan, 

Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) 

dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah; (3) 

Sulitnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum; dan (4) Terbatasnya jumlah SDM 

bidang pertanahan terutama juru ukur. 

Tindak lanjut yang dilakukan untuk menjawab 

permasalahan bidang pertanahan, sebagai berikut: (1) 

Melakukan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah menjadi 

publikasi positif, melalui: Percepatan pembuatan peta dasar 

pertanahan, Percepatan sertifikasi tanah, Publikasi tata 

batas kawasan hutan dan non hutan serta terintegrasi 
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dengan sistem pendaftaran tanah, serta sosialisasi 

peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat; (2) 

Melakukan Redistribusi Tanah dan reforma akses (Access 

Reform), meliputi: inventarisasi P4T, redistribusi tanah, 

legalisasi aset dan program pemberdayaan masyarakat; (3) 

Melakukan pembentukan Badan Layanan Umum Lembaga 

Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum; dan (4) Melakukan penerimaan SDM bidang 

pertanahan terutama juru ukur secara terencana dan 

sistematis. 

9.9 Kawasan Perbatasan 

9.9.1 Kebijakan 

Kebijakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan 

dalam RKP 2014 adalah peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembangunan infrastruktur wilayah, 

dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap 

pelayanan sosial-ekonomi dasar, serta peningkatan 

pelayanan terpadu dan penguatan diplomasi yang didukung 

oleh pertahanan dan keamanan yang kuat. Hal ini  

dijabarkan dalam upaya: (1) Pembukaan keterisolasian 

wilayah sebagai penghambat aksesibilitas dan mobilitas 

barang/jasa dan orang serta pertumbuhan ekonomi lokal; 

(2) Peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan 

berkualitas di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT 

(lokasi Prioritas); (3) Peningkatan keterjangkauan 

pelayanan kesehatan berkualitas di kecamatan terluar 

perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas); (4) Peningkatan 

keterjangkauan pelayanan energi (listrik dan bahan bakar), 

telekomunikasi dan informasi di kecamatan terluar 
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perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas); dan (5) Peningkatan 

kualitas pengelolaan batas wilayah negara di kecamatan 

lokpri dan PPKT. 

Kebijakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan 

dalam RKP 2015 adalah mempercepat pembangunan 

kawasan perbatasan di berbagai bidang untuk mewujudkan 

halaman depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas 

ekonomi dan sosial dengan negara tetangga secara 

terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin 

pertahanan nasional.  

Adapun, dalam rangka percepatan pembangunan kawasan 

perbatasan, terumuskan sejumlah strategi. Pertama, 

mempercepat pembangunan infrastruktur kewilayahan, 

transportasi, informasi, telekomunikasi, energi, dan air 

bersih, di Lokasi Prioritas pada 33 kabupaten/kota. 

Kedua, meningkatkan akses pelayanan pendidikan, 

kesehatan dan sosial dasar di Lokasi Prioritas pada 33 

kabupaten/kota kawasan perbatasan negara. 

Ketiga, mendorong kerjasama perdagangan antardaerah 

dan negara tetangga yang meliputi 3 negara untuk kawasan 

perbatasan darat, dan 10 negara untuk kawasan perbatasan 

laut. 

Keempat, menciptakan kemudahan investasi dan 

pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi di 

kawasan perbatasan negara. 

Kelima, menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif 

di kawasan perbatasan negara. Kemudian keenam,  
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tersedianya SDM perbatasan negara yang siap mengelola 

kawasan perbatasan. 

Ketujuh, memperkuat koordinasi inter dan antartim 

perundingan baik batas negara wilayah darat maupun batas 

negara wilayah laut. 

Kedelapan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana pengamanan laut dan darat khususnya di 10 

negara di batas wilayah laut dan 3 negara di batas wilayah 

darat. 

Terakhir, memperkuat koordinasi kelembagaan 

pembangunan batas wilayah negara dan kawasan 

perbatasan negara. 

9.9.2 Capaian Penting 

Sepanjang tahun 2014-2015 telah diselesaikan: (1) Rencana 

Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan 2015-2019 berbasis Lokpri dan PKSN yang 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPP No. 1/2015; (2) 

Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan 

Kawasan Perbatasan yang penetapannya dilaksanakan 

setiap tahun; (3) Terbangunnya 7 pos pengamanan 

perbatasan (pamtas) di perbatasan RI-Malaysia yaitu Kotis 

Malinau, Tanjung Karya, Bahsiuk, Mepun, Hulu Iwan, Kahat, 

dan Patok U 444; (4) Perjanjian antara Republik Indonesia 

dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut 

Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura yang 

ditandatangani tanggal 23 September 2014; (5) Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah 

Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi 
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Eksklusif yang ditandatangani tanggal 23 Mei 2014; (6) 

penetapan Inpres No. 6/2015 tentang Percepatan 

Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 

dan sarana prasana penunjangnya, yang mencakup PLBN 

Aruk (Kabupaten Sambas), PLBN Entikong (kabupaten 

Sanggau), dan PLBN Badau (kabupaten Kapuas Hulu) di 

Kalimantan Barat; PLBN Skow (kabupaten Jayapura) di 

Papua; PLBN Motaain (kabupaten Belu), PLBN Motamasin 

(kabupaten Malaka), dan PLBN Wini (kab. Timor Tengah 

Utara) di NTT; (7) Penetapan 5 RTR Kawasan Strategis 

Nasional (KSN) Perbatasan Negara, yaitu RTR KSN 

Perbatasan Negara Nusa Tenggara Timur melalui Perpres 

No. 179/2014), RTR KSN Perbatasan Negara Kalimantan  

melalui Perpres No. 31/2015, RTR KSN Perbatasan Negara 

Papua melalui Perpres No. 32/2015, RTR KSN Perbatasan 

Negara Maluku melalui Perpres No. 33/2015, serta RTR KSN 

Perbatasan Negara Maluku Utara dan Papua Barat melalui 

Perpres No. 34/2015. 

9.9.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan kawasan perbatasan dihadapkan pada 

beberapa permasalahan, yaitu: (1) Keterisolasian kawasan 

perbatasan negara; (2) Belum ada sistem untuk mendorong 

akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan 

baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber 

daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan 

masyarakat perbatasan; (3) Terdapat overlapping claim 

areas segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia 

dengan negara tetangga; (4) Masih lemahnya pengamanan 

batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan 

negara; (5) Integrasi pengelolaan dan pembangunan 
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kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan 

penganggaran pembangunan belum sinergis. 

Sehingga, upaya tindak lanjut yang dibutuhkan dalam 

mengatasi permasalahan teridentifikasi terkait dengan 

pembangunan kawasan perbatasan, antara lain: (1) 

Meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan sosial 

dasar, terutama transportasi, energi (listrik dan BBM), 

komunikasi dan informasi, serta pelayanan sosial dasar 

khususnya pendidikan dan kesehatan; (2) Melakukan 

pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi dengan 

dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang 

memadai dan peningkatan kerjasama antardaerah; (3) 

Membentuk sekretariat bersama diplomasi perbatasan 

untuk mengoptimalkan keterpaduan antaranggota delegasi 

tim perundingan dalam rangka mempercepat penyelesaian 

delimitasi batas negara; (4) Meningkatkan operasi 

pengamanan darat, laut dan udara serta percepatan 

pembangunan sarana dan prasana penunjang pengamanan 

di batas wilayah negara; dan (5) Mensinergikan antara 

komitmen dan keseriusan antar-K/L dalam pengelolaan dan 

pembangunan kawasan perbatasan negara. 

9.10 Resiko dan Mitigasi Bencana 

9.10.1 Kebijakan 

Kebijakan penanggulangan bencana dalam RKP 2014, yaitu: 

(1) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai 

prioritas pembangunan nasional dan daerah; (2) Penguatan 

kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; 

(3i) peningkatan infrastruktur kesiapsiagaan 

(shelter/tempat evakuasi sementara) dan sistem peringatan 
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dini; (4) Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat 

dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya 

penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; 

(5) Peningkatan koordinasi dan sumberdaya penanganan 

kedaruratan bencana; (6) Percepatan pelaksanaan 

pemulihan wilayah pasca bencana; dan (7) Pembangunan 

infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi sungai-

sungai di wilayah DKI Jakarta dan daerah pasca bencana 

alam lainnya. 

Kebijakan penanggulangan bencana dalam RKP 2015 

berupa meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi 

bencana, dan penguatan tata kelola penangggulangan 

bencana di pusat dan daerah 

9.10.2 Capaian Penting 

Beberapa capaian penting dalam penanggulangan bencana, 

dalam kurun waktu 2011-2014, sebagai berikut: 

1. Telah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 

sebanyak 462 BPBD, terdiri atas 34 BPBD provinsi, 71 

BPBD kota, dan 357 BPBD kabupaten.  

2. Terintegrasinya Penanggulangan Bencana ke dalam 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Penanggula-

ngan bencana menjadi salah satu fokus prioritas 

dalam RKP sejak tahun 2007 dan salah satu prioritas 

pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014 dan 

RPJMN 2015-2019. 

3. Tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan 

Bencana (Renas PB) 2010-2014 dan 2015-2019, 
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fasilitasi penyusunan RPB kepada 33 provinsi dan 63 

kabupaten/kota yang mempunyai risiko bencana 

tinggi pada kurun waktu 2011-2013. 

4. Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan 

Bencana (SRC-PB), yang ditempatkan  di Lanud Halim 

Perdana Kusuma, Jakarta untuk wilayah Indonesia 

Barat dan di Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang 

untuk wilayah Indonesia Timur yang siap siaga 24 jam 

untuk dimobilisasi ke daerah bencana. 

5. Pembangunan Pusdalops (Pusat Pengendalian 

Operasi Penanggulangan Bencana) sebagai Unit 

Pengelola Informasi Bencana untuk menunjang 

komunikasi data dan informasi penanggulangan 

bencana di 19 provinsi dan 88 kabupaten/kota.  

6. Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan 

Bencana di 33 provinsi dan 427 BPBD kabupaten/kota 

untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 

7. Pembangunan Fasilitas Pelatihan Penanggulangan 

Bencana, Indonesia Disaster Relief and Training 

Ground (Ina-DRTG) di kawasan Indonesia Peace and 

Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor.  

8. Terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana di 40 

desa (2012), 56 desa (2013), 68 desa (2014), dan 

direncanakan di 80 desa (2015). 

9. Tersedianya Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi skala 

1:250.000 dan 33 kabupaten/kota dengan skala 

1:50.000.  

10. Terlaksananya Masterplan Pengurangan Risiko 

Bencana Tsunami, yang meliputi pengadaan sistem 
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nasional peringatan dini tsunami (InaTEWS) di 21 

kabupaten/kota, pembangunan 9  unit shelter atau 

tempat evakuasi sementara (TES); penanaman 

greenbelt di 10 kabupaten/kota; menyusun peta jalur 

evakuasi bencana tsunami untuk 16 kabupaten/kota 

dengan skala hingga 1:10.000.  

11. Tersusunnya Rencana Kontinjensi (renkon) PB pada 

daerah rawan bencana sebanyak 125 lokasi, yang 

terdiri dari 50 dokumen renkon banjir, 35 renkon 

gempabumi dan tsunami, 23 renkon gunungapi, 8 

renkon kebakaran lahan dan hutan, 8  renkon puting 

beliung, dan 1 renkon nuklir. 

12. Penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) untuk bantuan 

penanganan darurat bencana sebanyak 330 kali ke 

BPBD kabupaten, 34 kali ke BPBD kota, 100 kali ke 

BPBD provinsi, dan 8 K/L.  

13. Melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca dalam 

rangka mengurangi banjir Jabodetabek, pemadaman 

kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan 

Kalimantan. 

14. Selain penanganan darurat dalam negeri, Pemerintah 

Indonesia juga memberikan bantuan penanganan 

darurat ke luar negeri,  di antaranya Haiti, Myanmar, 

Jepang, China, Pakistan, Filipina, dan Nepal.  

15. Tersalurkannya bantuan pemulihan pascabencana 

pada 198 kabupaten/kota di 31 provinsi (2011),  56 

kabupaten/kota di 22 provinsi (2013) dan  bantuan 

pemulihan Sosial Ekonomi pasca bencana di 18 

kabupaten/kota (2011), 6 kabupaten (2012), 4 

kabupaten (2013).  
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16. Penanganan Kejadian Bencana Banjir Bandang 

Wasior. Pembangunan permukiman bagi 938 unit 

rumah masyarakat, pembangunan 2 unit jembatan, 

peningkatan sarana dan prasarana jalan Wasior-

Sobey sepanjang 1,8 Km, normalisasi dan 

pengamanan tebing pada 11 sungai dan saluran 

drainase. Penyediaan 9 paket sarana produksi 

pertanian dan pendampingan kelompok pertanian, 

bantuan 4 paket pembangunan kios, bantuan 3 paket 

peningkatan usaha nelayan, dan pemberdayaan 

kelompok masyarakat nelayan. Pada sektor 

kesehatan, telah direhabilitasi sarana dan prasarana 

kesehatan masyarakat meliputi puskesmas, pos 

yandu dan rumah dinas tenaga kesehatan. Pada 

sektor pendidikan telah direhabilitasi ruang kelas 

belajar SD dan SMA, juga perbaikan rumah dinas guru, 

dan tempat ibadah. 

17. Penanganan Kejadian Bencana Gempabumi dan 

Tsunami di Mentawai. Pembangunan 2.072 unit 

rumah, pembangunan 50 Km jalan permukiman, 

bantuan pelatihan keterampilan masyarakat dalam 

pemulihan mata pencaharian.  

18. Penanganan Kejadian Bencana Erupsi dan Lahar 

Dingin Gunung Merapi meliputi pembangunan  3.602 

unit rumah, perbaikan jalan sepanjang 77,63 km, 

perbaikan jembatan sebanyak 18 unit; bantuan 

hewan ternak, pembangunan kandang ternak 

komunal, penyediaan peralatan dan modal usaha, 

rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani, rehabilitasi 

kawasan wisata, pembangunan puskesmas dan 

perbaikan puskesmas pembantu, rumah dokter, 
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sarana pendukung posyandu, trauma healing, 

pelayanan kesehatan, pembangunan shelter 

permanen, tempat evakuasi akhir, revitalisasi posko 

dan pengadaan perangkat pendukung dalam rangka 

pengurangan risiko bencana. 

19. Penanganan Kejadian Bencana Banjir DKI Jakarta 

melalui pembangun terusan atau sodetan kali 

Ciliwung ke Banjir Kanal Timur pada 2014-2015. 

20. Penanganan kejadian bencana Erupsi Gunung 

Rokatenda melalui pemberian bantuan dana siap 

pakai dan logistik bagi Pemerintah Sikka dan Ende, 

bantuan logistik, penyediaan hunian sementara dan 

relokasi. 

21. Penanganan kejadian bencana Gempabumi Aceh 

Tengah dan Bener Meriah. Bantuan logistik dan 

peralatan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, 

bantuan stimulan program Cash for Work untuk 

pembersihan dan perbaikan darurat rumah dan 

lingkungan, serta penyusunan rencana kontinjensi 

dan sosialisasi tentang kerentanan terhadap bencana 

susulan berupa tanah longsor.   

22. Penanganan kejadian bencana erupsi Gunung 

Sinabung melalui pembangunan rumah bagi 

masyarakat yang akan direlokasi sebanyak 320 unit, 

penyaluran bantuan kedaruratan, pengadaan benih 

pertanian dan perkebunan, bantuan sewa rumah bagi 

masyarakat pengungsi, sewa lahan pertanian bagi 

pengungsi 5.431 kepala keluarga (KK). 

23. Penanganan kejadian bencana Banjir Bandang 

Manado, penanganan darurat bencana banjir 
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bandang, pemulihan prasarana vital dan pembersihan 

dan pemulihan segera fungsi konektivitas berupa 

akses jalan dan jembatan antardaerah. 

24. Capaian pelaksanaan tahun pertama amanat RPJMN 

2015-2019 sampai dengan semester I tahun 2015. 

Pertama, pemasangan alat peringatan dini (early 

warning system) dalam rangka pengurangan risiko 

bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman 

bencana tanah longsor, telah terpasang 20 unit sirine 

peringatan dini tanah longsor yang tersebar di 

Kabupaten Banjarnegara, kabupaten Banyumas, 

Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, 

Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten 

Tasikmalaya. Kedua, kemajuan penanganan bencana 

di Sinabung, telah diserah terimakan 103 unit rumah 

relokasi (target tahap I) sebanyak 370 unit rumah dan 

pembukaan lahan 185 Ha untuk pertanian 

masyarakat yang terdampak erupsi Gunung api 

Sinabung; dan proses pengusulan tambahan lahan 

untuk lokasi relokasi bagi 1.683 KK yang berada pada 

radius 7 km dari puncak Gunungapi Sinabung. 

9.10.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan dalam penanggulangan bencana masih 

dihadapkan pada: (1) Kesadaran dan pemahaman 

pemerintah dan masyarakat terhadap pengurangan risiko 

bencana bencana masih rendah; (2) Upaya pengurangan 

risiko bencana belum menjadi prioritas utama dalam 

perencanaan pembangunan; (3) Masih terbatasnya 
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ketersediaan sistem peringatan dini dan sarana prasarana 

kesiapsiagaan; (4) Belum terintegrasi regulasi dan 

peraturan perundang-undangan yang mendukung 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Pusat dan 

Daerah; (5) Belum tersedianya SPM penanggulangan 

bencana; (6) Belum pulihnya daerah pasca bencana  

Manado, Mentawai, erupsi Gunung Kelud, Aceh Tengah, 

Bener Meriah, Way Ela Kabupaten Maluku Tengah, 

Rokatenda maupun wilayah pasca bencana alam lainnya; 

(7) terkait bencana Gunung Sinabung yang masih berstatus 

awas hingga saat ini permasalahan pokoknya adalah 

pemenuhan jaminan hidup (jadup), layanan kesehatan, 

pendidikan, air bersih dan sanitasi para pengungsi serta 

belum ada kepastian dalam penetapan lahan relokasi 

permukiman dan pertanian bagi pengungsi; (8) 

Keterlambatan dalam pencairan dan penyaluran dana 

untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan (9) Belum 

optimalnya koordinasi dan pelaksanaan penanganan 

darurat bencana dan pemulihan pasca bencana. 

Untuk itu, upaya tindak lanjut yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan di atas adalah: (1) Meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di 

pusat dan daerah; (2) Mengintegrasikan pengurangan risiko 

bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan 

daerah, termasuk mainstreaming PB dalam program K/L; (3) 

Mendorong kerja sama bilateral dan multilateral dalam 

membangun sistem peringatan dini dan sarana prasarana 

kesiapsiagaan;  (4) Harmonisasi regulasi dan peraturan 

perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; (5) Mendorong penyelenggaraan 

penanggulangan bencana menjadi urusan wajib 
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pemerintah daerah dengan penguatan regulasi, 

perencanaan program dan kegiatan, termasuk alokasi 

pendanaan penanggulangan bencana yang bersumber dari 

APBD; (6) Percepatan penyelesaian rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana Manado, Mentawai, Gunung 

Kelud, Aceh Tengah, Bener Meriah, Way Ela Kabupaten 

Maluku Tengah, Rokatenda dan daerah pasca bencana alam 

lainnya; (7) Penyediaan lahan relokasi permukiman dan 

pertanian bagi pengungsi, serta pemenuhan jaminan hidup, 

layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi bagi 

pengungsi erupsi Gunung Sinabung; (8) Percepatan 

pencairan dan penyaluran dana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi kepada kementerian terkait dan pemerintah 

daerah sesuai dengan kewenangannya; dan (9) 

Memperkuat peran BNPB dalam mengoordinasikan dan 

mensinergikan kementerian teknis dalam pelaksanaan 

penanggulangan bencana. 
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BAB 10  
BIDANG SARANA DAN PRASARANA 

10.1 Sumber Daya Air 

10.1.1 Kebijakan 

Dalam rangka menjamin dan meningkatkan ketahanan air 

untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestik yang merupakan satu dari sembilan agenda 

prioritas atau Nawa Cita, kebijakan pengelolaan sumber daya 

air diarahkan pada: (1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber 

air dan ekosistemnya; (2) Pemenuhan kebutuhan dan 

jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi 

masyarakat; (3) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan 

sosial dan ekonomi produktif;  (4) Peningkatan ketangguhan 

masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk 

perubahan iklim; dan (5) Peningkatan kapasitas 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam 

pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien, 

dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan 

kemudahan akses terhadap data dan informasi. 

BAB 10 

BIDANG SARANA DAN 
PRASARANA 
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10.1.2 Capaian Penting 

Mengakhiri periode RPJMN 2010-2014, terdapat beberapa 

capaian penting bagi pengelolaan sumber daya air di 

Indonesia. Hingga Tahun 2014, kapasitas tampung 

bendungan di Indonesia mencapai 12,7 miliar m3 atau setara 

dengan 50 m3/kapita, kapasitas layanan air baku yang 

terbangun mencapai 51,4 m3/detik, dan telah memberikan 

akses air baku kepada 66,4 persen penduduk di Indonesia. 

Akses tersebut antara lain diberikan melalui pembangunan 

sarana dan prasarana air baku serta Sistem Pengembangan 

Air Minum (SPAM) Regional seperti di Kawasan Bregas II (Tuk 

Suci).  

Hingga tahun 2014, cakupan jaringan irigasi yang diairi waduk 

sudah mencapai 11 persen atau sekitar 800 ribu hektar dari 

7,2 juta hektar lahan irigasi di Indonesia. Beberapa daerah 

irigasi yang mendapatkan persediaan air irigasi dari waduk 

antara lain Daerah Irigasi (DI) Way Sekampung di Kabupaten 

Lampung Tengah dan Lampung Timur, DI Way Rarem di 

Kabupaten Lampung Utara dan Tulang Bawang, DI Way 

Jepara di Kabupaten Lampung Timur, DI Jatiluhur di 

Kabupaten Bekasi, Indramayu, Karawang, Subang, 

Purwakarta, DI Wadaslintang di Kabupaten Kebumen dan 

Purworejo, DI Bili-bili di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar, 

DI Ponre-ponre di Kabupaten Bone, dan DI Batujai di 

Kabupaten Lombok Tengah.  

Dalam konteks pengendalian banjir, hingga tahun 2014 telah 

terbangun sarana dan prasarana pengendali banjir  1.448 km 

yang dapat melindungi 36,2 ribu hektar area atau 18 persen 

dari 200 ribu hektar area yang harus dilindungi. 
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Beberapa sarana dan prasarana pengendali banjir tersebut 

antara lain dibangun untuk mengendalikan banjir di Sungai 

Deli Hilir, sekitar Bandara Kuala Namu, dan Sungai Citarum 

Hilir. Adapun untuk pengendalian lahar gunung berapi, 

hingga tahun 2014 telah dibangun 180 sabo dam antara lain 

Sabo Dam Merapi, Sabo Dam Bili-bili, dan Sabo Dam 

Gamalama yang telah diresmikan pada Mei 2015. Untuk 

pengamanan dari abrasi pantai, hingga tahun 2014 telah 

terbangun sarana dan prasarana pengamanan pantai 297,4 

km antara lain di wilayah Pantai Meulaboh, Pantai Amurang, 

Pantai Miangas, Pantai Gumicik, Pantai Morotai, dan Pantai 

Raja Ampat. 

10.1.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Sejalan dengan peningkatan target kinerja pada periode 

RPJMN 2015-2019, pengelolaan sumber daya air kini 

dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih kompleks 

dibanding pada periode RPJMN sebelumnya. 

Fungsi layanan irigasi mengalami penurunan akibat tingginya 

tingkat kerusakan, rendahnya kehandalan sumber air irigasi, 

dan belum optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan. 

Saat ini, sekitar 46 persen jaringan irigasi di Indonesia dalam 

kondisi rusak, sementara 85 persen produksi padi nasional 

dihasilkan dari sawah beririgasi teknis. Kerusakan ini 

sebagian besar terjadi pada daerah irigasi yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah.  Sekitar 89 persen daerah 

irigasi teknis yang terbangun masih mengandalkan debit air 

sungai, sehingga sangat rentan cuaca, khususnya curah 

hujan. Mengingat tersedianya sarana dan prasarana irigasi 

menjadi salah satu prasyarat kunci yang mendukung upaya 

peningkatan dan perkuatan kedaulatan pangan, khususnya 
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pertanian padi, maka terbangunnya satu juta hektar lahan 

sawah beririgasi dan pulihnya fungsi jaringan irigasi yang 

rusak seluas tiga juta hektar menjadi sasaran prioritas 

pengelolaan sumber daya air selama lima tahun ke depan. 

Selain itu, diperlukan pula pembangunan tampungan-

tampungan air baru dan pembentukan unit pengelola satuan 

irigasi sebagai unit yang bertanggung jawab menjamin 

keandalan daerah irigasi.  

Untuk itu, pada tahun 2015 akan dilaksanakan pembangunan 

daerah irigasi seluas 181,3 ribu hektar yang meliputi irigasi 

permukaan, irigasi air tanah, irigasi rawa, dan irigasi tambak. 

Pada bulan Mei 2015 telah diresmikan Bendung Way Leman 

di Pulau Buru. Selain itu, akan dilaksanakan rehabilitasi 

daerah irigasi 478 ribu hektar dengan target lokasi antara lain 

DI Sei Belutu di Kabupaten Serdang Bedagai, DI Batang 

Sinamar di Kabupaten Sijunjung dan Tanah Datar, DI 

Leuwigoong di Kabupaten Garut, dan DI Rengrang di 

Kabupaten Sumedang. 

Kapasitas tampung per kapita dan cakupan layanan air baku 

masih rendah. Hingga saat ini, terdapat 203 bendungan di 

Indonesia dengan total  kapasitas 12,7 miliar m3 atau baru 

dapat memberikan kapasitas tampung sebesar 50 m3/kapita. 

Angka ini masih sangat jauh dari kapasitas tampung ideal 

1.975 m3/kapita; ataupun masih di bawah kapasitas tampung 

negara tetangga seperti Thailand yang mencapai 1.277 

m3/kapita atau Australia 4.217 m3/kapita. Terhadap 

kebutuhan untuk penyediaan air bersih, dukungan layanan 

air baku saat ini baru mencapai 51,4 m3/detik atau baru 

dapat melayani 66,4 persen dari kebutuhan masyarakat. 

Kondisi tersebut akhirnya memicu ekplorasi air tanah yang 
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berlebihan sehingga membawa dampak terjadinya 

penurunan muka tanah di beberapa daerah seperti di pesisir 

utara Jakarta. Untuk itu, pada periode RPJMN 2015-2019 

direncanakan: (1) Pembangunan 49 bendungan baru 

disamping 16 bendungan yang sudah berjalan, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tampung menjadi 

14,5 miliar m3 atau setara dengan 56,6 m3/kapita, serta dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik melalui 

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) maupun 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM); (2) 

Pencapaian target 100 persen akses air bersih pada tahun 

2019 direncanakan melalui penambahan layanan air baku 

67,5 m3/detik dengan prioritas pemenuhan air untuk 

kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit 

air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil 

dan terdepan, kawasan terpencil, serta daerah perbatasan. 

Pada tahun 2015, direncanakan pelaksanaan: (1) 

Pembangunan 29 bendungan  (16 dalam proses 

pembangunan dan 13 baru) serta 309 embung/situ, yang 

pada akhir tahun 2015 ditargetkan peresmian tujuh 

bendungan meliputi Bendungan Jatigede (Kabupaten 

Sumedang), Bendungan Nipah (Kabupaten Sampang), 

Bendungan Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara), 

Bendungan Rajui (Kabupaten Pidie), Bendungan Paya 

Seunara (Kota Sabang), Bendungan Titab (Kabupaten 

Buleleng), dan Bendungan  Bajulmati (Kabupaten 

Banyuwangi); (2) Pembangunan sarana dan prasarana air 

baku dengan kapasitas 8,7 m3/detik yang tersebar di 

beberapa wilayah antara lain air baku Kota Lahat, air baku 

Sungai Poton Kabupaten Kapuas Hulu, dan air baku Penepat 

Imam Bonjol Kota Pontianak. 
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Kapasitas infrastruktur pengendali banjir dan genangan 

masih rendah sehingga belum mampu mengimbangi 

peningkatan intensitas aliran permukaan di kawasan strategis 

dan perkotaan. Perubahan eksplorasi dan tata guna lahan 

pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak diimbangi 

konservasi dan perubahan pola dan intensitas curah hujan 

yang diperparah dengan buruknya kondisi drainase makro-

mikro, serta semakin meningkatnya pembuangan sampah ke 

badan sungai, telah meningkatkan kerawanan daya rusak air 

di berbagai wilayah di Indonesia. Ratusan kejadian banjir dan 

tanah longsor terjadi setiap tahun dan berdampak langsung 

kepada ratusan ribu hingga jutaan penduduk terutama yang 

beraktivitas di sekitar badan sungai. Dalam rangka 

meningkatkan perlindungan terhadap daya rusak air, 

pembangunan flood management system di 33 Balai Wilayah 

Sungai beserta penerapan perangkat manajemen 

pengendalian banjir.  

Sasaran pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana 

pengendali banjir masing-masing 3.080 km dan 1.034 km 

akan menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN periode 

2015-2019. Selain itu, untuk mengantisipasi meluasnya 

dampak abrasi pantai di kota pesisir dan pulau terluar, 

direncanakan penerapan pengelolaan pantai lebih terpadu 

dan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan kombinasi 

intervensi struktural maupun nonstruktural yang lebih 

bersifat adaptif, dengan sasaran 531 km.  

Pada tahun 2015, direncanakan pembangunan sarana dan 

prasarana pengendali banjir 284,3 km dengan sebaran lokasi 

antara lain di wilayah DKI Jakarta, Sungai Asahan, Krueng 

Aceh, Kota Jambi, Kota Padang, dan Sungai Cisangkuy. Untuk 



10-8 | BAB 10 BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

 

pengendalian lahar gunung berapi dan pengamanan pantai 

pada tahun 2015 difokuskan pada lanjutan pembangunan 

Sabo Dam Merapi dan Bili-bili serta pembangunan pengaman 

pantai 62,1 km yang salah satunya diprioritaskan di Pantai 

Parigi untuk mendukung pelaksanaan Sail Tomini 2015 

(Pantai Parigi). 

10.2 Transportasi 

10.2.1  Kebijakan  

Pembangunan transportasi ditujukan pada penguatan 

konektivitas nasional untuk menyeimbangkan pembangunan 

antarwilayah serta mendukung peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan daya saing nasional. Untuk itu, kebijakan 

pembangunan infrastruktur transportasi diarahkan pada: (1) 

Membangun sarana dan prasarana penghubung antar dan 

menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan 

pertumbuhan ekonomi; (2) Membangun sarana dan 

prasarana yang memenuhi standar dan kompatibilitas global 

pada koridor regional/global; (3) Memperluas jangkauan 

pelayanan infrastruktur ke daerah marginal melalui 

penyediaan angkutan umum murah, penyediaan 

aksesibilitas, dan kegiatan keperintisan baik transportasi 

darat, perkeretaapian, laut, dan udara; (4) Meningkatkan 

kapasitas infrastruktur transportasi untuk mengurangi 

backlog maupun bottlenecking kapasitas infrastruktur 

transportasi; (5) Mendorong pengembangan angkutan laut, 

kereta api, dan angkutan penyeberangan untuk mendukung 

tol laut dalam perwujudan sebagai poros maritim dunia 

(termasuk pengembangan angkutan Long Distance Ferry; 

serta (6) Pengembangan transportasi di kota metropolitan 
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untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui 

revitalisasi angkutan umum dan pembangunan transportasi 

massal berbasis jalan dan rel. 

10.2.2   Capaian Penting 

Selama periode 2004-2014 kebijakan pembangunan 

infrastruktur di Indonesia sudah mengarah kepada 

peningkatan daya saing. Pembangunan sektor transportasi 

mengalami kenaikan yang cukup baik di sektor jalan. Untuk 

sektor jalan, kondisi mantap meningkat dari 80,6 persen pada 

tahun 2004 menjadi 92,5 persen pada tahun 2013 (Gambar 

10.2). Pembangunan jalan nasional 34,6 ribu km pada akhir 

tahun 2004 menjadi 38,2 ribu km pada tahun 2013 (Gambar 

10.1).  

Keberhasilan pembangunan jalan dan jembatan untuk 

mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diantaranya 

jembatan kelok Sembilan, jalan Raya Nagrek, jalan Tayan 

Pontianak, jalan Maros, Jalan tol Tanjung Benoa- Nusa Dua, 

dan Jembatan Merah Putih. 

Gambar 10.1 

Perkembangan Pembangunan Jalan Nasional 

Tahun 2004-2013 (Ribu Km) 
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Gambar 10.2 

Perkembangan Peningkatan Jalan  

Tahun 2004-2013 (Persen) 
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Gambar 10.3 

Perkembangan Pembangunan Jalan Tol 

Tahun 2004-2013 (Ribu Km) 
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   Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2004-2013 

Di samping itu, peningkatan jalan tol diupayakan dengan 

pelaksanaan pembangunan jalan tol 71 km (Gambar 10.3), 

diantaranya pada ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran, 

Nusa Dua-Benoa, JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), 

Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, dan Bogor Ring Road. 

Adapun terkait dengan jembatan, telah dibangun jembatan 

sepanjang 99,3 ribu m (Gambar 10.4). 
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Gambar 10.4 
Perkembangan Pembangunan Jembatan  

Tahun 2004-2013 (Km) 
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Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2004-2013 

Hingga akhir tahun 2014, kondisi kemantapan jalan nasional 

telah mencapai 94 persen. Kondisi tersebut dicapai antara 

lain melalui preservasi jalan dan jembatan masing-masing 

31,2 ribu km dan 347,3 ribu m; peningkatan kapasitas jalan 

4.132 km; pembangunan jalan baru 369 km; pembangunan 

jembatan 7.751 m; pembangunan flyover/underpass 1.950 m; 

dan pembangunan jalan strategis 570 km dan jembatan 525 

m di lintas selatan Jawa, perbatasan, terpencil, dan terluar; 

serta pembangunan 11 km jalan tol oleh pemerintah seperti 

Jalan Tol Semarang-Solo Seksi II, Jalan Tol Bogor Outer Ring 

Road (BORR) Kedung Halang-Kedung Badak, dan Jalan Tol 

Mojokerto-Kertosono. 

Sementara itu pada tahun 2015 telah dibangun Jalan Tol 

Cikampek-Palimanan (Cikapali) 116,8 km. Jalan tol ini 

merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan 

menghubungkan Kota Merak (Banten) hingga Surabaya, serta 

memperpendek jarak tempuh 40 km, dan diprediksi 

memotong waktu tempuh 1,5 hingga 2 jam dibandingkan 
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melewati Jalur Pantura. Selain itu, telah dibangun Jembatan 

Soekarno di Manado sepanjang 1.127 meter yang merupakan 

bagian dari Manado Outer Ring Road (MORR). 

Pada Subsektor Transportasi Darat, capaian pembangunan 

pada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pada 

periode tahun 2004-2013, terdiri dari: (1) Pembangunan 

prasarana dermaga penyeberangan 550 lokasi (Gambar 10.5); 

(2) Pembangunan prasarana dermaga sungai 135 lokasi 

(Gambar 10.6); (3) Pembangunan prasarana dermaga danau 

21 lokasi; pembangunan break water dermaga 

penyeberangan 12 lokasi; (4) Pembangunan bus air yang 

selesai 21 bus air; dan (5) Pengadaan Sarana Bantu Navigasi 

Pelayaran (SBNP) untuk penyeberangan 138 unit.  

Pembangunan angkutan jalan diprioritaskan pada pemulihan 

kondisi pelayanan angkutan jalan, sesuai dengan standar 

pelayanan minimal serta pembukaan jaringan pelayanan 

baru, melalui transportasi perintis dan pelayanan umum 

transportasi antarmoda. Pencapaian pada periode tahun 

2004-2009 antara lain pembangunan alat pengujian 

kendaraan bermotor sebanyak 61 unit; pembangunan 

terminal sebanyak 38 lokasi; dan pembangunan dan 

pengembangan sistem pengendalian persimpangan 

terkoordinasi/area traffic control system (ATCS) 7 unit. 

Sementara untuk periode 2010-2013 telah dilakukan 

pembangunan terminal yang dilaksanakan di 65 lokasi, terdiri 

dari pembangunan baru, lanjutan, dan penyelesaian, serta 

pembangunan dan pengembangan ATCS 16 unit. Dengan 

demikian pada periode 2004-2013, total pembangunan dan 

pengembangan ATCS adalah 23 unit (Gambar 10.7) dan 

pembangunan terminal 103 unit (Gambar 10.8). 
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Gambar 10.5 

Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan  

Tahun 2004-2013 
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Gambar 10.6  

Jumlah Prasarana Dermaga Sungai Tahun 2004-2013 
 

Salah satu terobosan transportasi darat periode 2004-2014 

adalah pembangunan sarana transportasi perkotaan berupa 

Bus Rapid Transit (BRT)/angkutan umum massal  sebagai 

solusi mengatasi kemacetan. Pada periode 2004-2009, telah 

dilakukan pengembangan 198 BRT dan pembangunan 215 bus 

pelajar/mahasiswa/kampus, dengan peningkatan rata-rata 

28,7  persen per tahun. Sementara pada periode 2010-2013, 

telah dilakukan pengembangan 90 BRT dan pembangunan 

195 bus pelajar/mahasiswa/kampus, dengan peningkatan 
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Gambar 10.7 

Capaian Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian 

Persimpangan Terkoordinasi  

Tahun 2004-2013 

0 0 
1 1 

4 

1 2 

2 

6 6 

 -

 2

 4

 6

 8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

K
o

ta

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Persimpangan Terkoordinasi (ATCS)
(Kota)

 
Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 

Gambar 10.8 

Jumlah Pembangunan Terminal  Tahun 2004-2013 

2 
3 4 

9 

8 

12 

15 

17 
19 

14 

 -

 5

 10

 15

 20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

L
o

k
a

si

Jumlah Pembangunan Terminal (Lokasi)
 

Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 

rata-rata 12,6  persen per tahun. Pada kurun waktu 2004-

2013, jumlah pengembangan BRT/Angkutan Umum Massal 

adalah 288 bus dan  jumlah bus pelajar/mahasiswa/kampus 

adalah  410 bus, dengan  peningkatan/penurunan rata-rata 

20,7 persen per tahun pada 16 kota besar yang 

menyelenggarakan angkutan berupa BRT (Gambar 10.9). 
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Hingga tahun 2014 capaian yang telah dilaksanakan pada 

Subsektor Transportasi Darat  antara lain pembangunan 

terminal di 15 lokasi dan peningkatan/rehabilitasi 8 terminal; 

pembangunan 4 ATCS; pembangunan Unit Pelayanan 

Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB/Jembatan 

Timbang) di 8 lokasi dan 4 UPPKB yang 

ditingkatkan/direhabilitasi; pembangunan 349 unit sarana 

BRT (Bus Rapid Transit) yang tersebar di 12 provinsi; 

pembangunan prasarana dermaga penyeberangan yang 

mencapai 70 dermaga, dermaga sungai di 44 lokasi, serta 

dermaga danau di 9 lokasi; serta pembangunan 57 unit 

sarana kapal penyeberangan dengan berbagai tipe. 

Pada kegiatan Subsektor Transportasi Laut, dalam rangka 

meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di 

seluruh nusantara, jumlah rute penyelenggaran angkutan laut 

perintis mengalami peningkatan dari 47 rute pada tahun 2004 

menjadi 80 rute pada tahun 2013 atau meningkat 70,2 persen 

(Gambar 10.10). Kondisi tersebut diimbangi dengan adanya 

peningkatan jumlah penumpang kapal perintis 30,7 persen, 

dari 265 ribu penumpang pada tahun 2004 menjadi 346,6 

ribu penumpang pada tahun 2012 (Gambar 10.11). 

Penerapan asas cabotage, mampu meningkatkan jumlah 

armada kapal niaga nasional secara  signifikan 107,5 persen 

dan meningkatkan pangsa angkutan armada nasional untuk 

angkutan domestik 99  persen.  

Seiring dengan penyelenggaraan angkutan laut perintis, 

dilaksanakan kegiatan pembangunan kapal perintis yang 

menunjukkan peningkatan, dari 11 unit pada tahun 2004 

menjadi 36 unit pada tahun 2013 (rata-rata peningkatan per 

tahun 14,4 persen) sebagaimana pada Gambar 10.12. 
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Penempatan kapal perintis tersebut sebagian besar berada di 

wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pada ruas komersial 

dilakukan penyelenggaraan angkutan penumpang Kapal Pelni 

yang menunjukkan peningkatan jumlah penumpang, dari 5 

juta penumpang pada tahun 2004 menjadi 5,2 juta 

penumpang pada tahun 2012 (rata-rata peningkatan 4,6 

persen) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.13. 

Gambar 10.9 

Jumlah Bus Rapid Transit dan Bus Pelajar/Mahasiswa/Kampus 

Tahun 2004-2013 
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Gambar 10.10 

Angkutan Laut Perintis  

Tahun 2004-2013 
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        Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 

Pada kegiatan kepelabuhan, pembangunan fasilitas 

pelabuhan meningkat dari 85 lokasi pada tahun 2004 menjadi 

402 lokasi pada tahun 2013 (rata-rata peningkatan per tahun 

22,9 persen) yang ditunjukkan pada Gambar 10.14. Demikian 

pula dengan kegiatan pemeliharaan berupa pengerukan alur 

pelayaran guna mendukung terwujudnya kelancaran lalu 

lintas pada alur pelayaran di sekitar wilayah perairan 

pelabuhan mengalami peningkatan volume dari 3,3 juta m3 

pada tahun 2004 menjadi 8,3 juta m3 pada tahun 2013 

(peningkatan rata-rata per tahun 23,8 persen) ditunjukkan 

dengan Gambar 10.15. 

11 
14 

16 
19 20 

22 23 
25 

32 
36 

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

U
ni

t

 
          Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 

Gambar 10.11 

Jumlah Penumpang Laut Perintis  

Tahun 2004-2013 

Gambar 10.12 

Pembangunan Armada Kapal Perintis  

Tahun 2004-2013 
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Gambar 10.13 

Jumlah Penumpang Kapal Pelni  

Tahun 2004-2013 
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     Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 

Hingga akhir tahun 2014 terdapat beberapa capaian penting 

di Subsektor Transportasi Laut  antara lain pembangunan 

kapal perintis 31 unit yang sebagian besar ditempatkan pada 

wilayah KTI; pembangunan fasilitas pelabuhan dengan rata-

rata per tahun 294 lokasi; Pengerukan alur pelayaran 10,5 

juta m3; pengadaan peralatan keselamatan meliputi SBNP 

2.158 unit per tahun; menara suar 279 unit per tahun; rambu 

suar 1.304 unit per tahun; pembangunan Stasiun Vessel 

Traffic Services beserta peralatannya 20 unit per tahun; 

pembangunan kapal patroli Penjaga Pantai/KPLP (kapal 

patroli kelas I s.d kelas V) 337 unit untuk berbagai ukuran. 

Pada Subsektor Transportasi Udara, pada tahun 2004 jumlah 

penumpang angkutan udara dalam negeri di Indonesia hanya 

mencapai 23,8 juta penumpang sementara pada tahun 2013 

jumlah tersebut meningkat drastis 245,6 persen menjadi 82,2 

juta penumpang (rata-rata kenaikan 21,5 persen per tahun) 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.16. 
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Gambar 10.14 

Pembangunan Lokasi Pelabuhan  

Tahun 2004-2013 
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Gambar 10.15 

Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran  

Tahun 2004-2013 (Juta M3) 
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Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 

Hal ini sejalan pula dengan pertumbuhan arus lalu lintas 

kargo yang mengalami kenaikan 193,8 persen dalam kurun 

waktu 2004-2013 dengan rata rata 21,5 persen per tahun. 

Pada tahun 2004 jumlah angkutan kargo adalah 259,3 ribu 

ton meningkat menjadi 761,7 ribu ton pada tahun 2013 

(Gambar 10.17).  
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Beberapa bandara stategis yang telah dibangun meliputi 

Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Bandar Udara Internasional 

Minangkabau (BIM), Bandar Udara Hasanuddin Makassar, 

Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, 

Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara 

Kualanamu Sumatera Utara. 
 

Gambar 10.16 

Perkembangan Penumpang  

Angkutan Udara Dalam dan Luar Negeri  

Tahun 2004-2013 (Juta Orang) 
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       Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 

Gambar 10.17 

Perkembangan Kargo Dalam dan Luar Negeri  

Tahun 2004-2013 (Ton) 
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Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2009-2013 

Pertumbuhan jumlah penumpang dan kargo yang sangat 

pesat, didukung pemerintah dengan pembangunan beberapa 

bandar udara baru strategis dan pengembangan bandar 

udara yang telah ada untuk mendukung peningkatan 

kapasitas dan daya tampung penumpang maupun pesawat 

udara (Gambar 10.18 dan Gambar 10.19) 
 

Selain membangun bandar udara strategis, Pemerintah 

membangun beberapa bandar udara untuk mendukung 

program penanggulangan bencana antara lain Bandar Udara 

Lasikin Sinabang, Bandar Udara Lasondre PP Batu Nias, 

Bandar Udara Cut Nyak Dien Meulaboh, Bandar Udara 

Gewayantana Larantuka, dan Bandar Udara Nabire-Papua. 

Pemerintah telah membangun pula bandar udara di daerah 

perbatasan untuk meningkatkan pengawasan pertahanan dan 

keamanan nasional antara lain Bandar Udara Miangas, 

Bandar Udara Tanjung Balai Karimun, Bandar Udara Saumlaki 

Maluku Barat, Bandar Udara Sarmi-Papua, dan Bandar Udara 

Dobo di Kepulauan Aru (Gambar 10.20). 

Gambar 10.18 

Jumlah Bandar Udara Baru 

yang Dibangun 

Tahun 2009-2013 

Gambar 10.19 

Jumlah Bandar Udara yang 

Dikembangkan dan Direhabilitasi 

Tahun 2009-2013 
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Hingga akhir tahun 2014, pada Subsektor Transportasi Udara 

antara lain telah dilakukan pengembangan/rehabilitasi 

bandara di 654 lokasi; pembangunan 28 bandara baru; 

pembangunan dan rehabilitasi fasilitas navigasi 1.547 unit; 

fasilitas keamanan 1.246 unit, serta fasilitas Pelayanan 

darurat (PK-PPK) 221 unit. Selain itu, telah dilakukan 

pengembangan dan pembangunan bandara di wilayah 

strategis antara lain Terminal 3 (T3) Bandara Soekarno-Hatta 

Phase Ultimate, yang ditargetkan beroperasi pada bulan 

Februari 2016, pembangunan bandara baru Kertajati-

Majalengka, Bandara Komodo–Labuan Bajo, Bandara 

Supadio-Pontianak, dan Pengembangan Bandara Samarinda 

Baru. Pada tahun 2015, ditargetkan bandara baru yang akan 

beroperasi antara lain Bandara Enggano, Bandara Bawean, 

Bandara Muara Teweh, Bandara Tebelian, Bandara Werur, 

Bandara Morowali, Bandara Tojo Una Una, Bandara Miangas, 

Bandara Moa, Bandara Kuffar, dan Bandara Namniwel. 
 

Gambar 10.20 

Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan 

di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana Tahun 2004-2013 

 
         Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 
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Pada  Subsektor Transportasi Perkeretaapian, pelaksanaan 

kegiatan pembangunan rel ganda, modernisasi persinyalan, 

serta fasilitas keselamatan kereta api telah mampu 

menurunkan secara signifikan jumlah kejadian  kecelakaan 

kereta api. Penyediaan dana Public Service Obligation (PSO) 

dan pola operasi KA Jabodetabek mampu meningkatkan 

frekuensi pelayanan dan jumlah penumpang  KA selama 

periode 2004-2014. Pembangunan jembatan kereta api 

mencapai 89 unit dari target 34 unit (261,8 persen). Adapun 

pembangunan jembatan KA yang telah dilaksanakan 

mencapai 111 unit dari target 55 unit (201,8 persen). 

Dalam rangka kelancaran operasi perjalanan KA dan 

mendukung peningkatan keselamatan serta peningkatan 

pelayanan dilakukan kegiatan modernisasi dan peningkatan 

persinyalan, telekomunikasi dan listrik yang terdiri dari 

pekerjaan persinyalan 71 paket dari target 29 paket (244,8 

persen) dan pekerjaan listrik aliran atas 14 paket dari target 

14 paket (100 persen). 

Dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalur KA, 

pengadaan material/logistik yang telah dilaksanakan dalam 

kurun lima tahun terakhir berupa pengadaan rel 142,3 ribu 

ton dari target 60,5 ribu ton (235,3 persen) dan pengadaan 

wesel 105 unit dari target 245 unit (42,9 persen).  

Sementara itu, prasarana perkeretaapian yang dibangun 

antara lain pembangunan jalur ganda Cikampek-Cirebon 135 

km; pembangunan jalur ganda Yogyakarta-Kutoarjo 64 km; 

pembangunan jalur ganda Tanah Abang-Serpong 23 km; 

pembangunan jalur KA di NAD antara Simpang Mane- 

Blangpulo-Cunda 30,3 km; elektrifikasi jalur KA antara 

Serpong-Parungpanjang 20 km termasuk rehab track eksisting 
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11,52 km; dan pembangunan jalur ganda lintas utara jawa 

(Jakarta-Surabaya 727 km serta pembangunan jalur Kereta 

Api menuju bandara Internasional Kualanamu 27,8 km. 

Terkait Sarana Perkeretaapian, telah dilaksanakan pengadaan 

sarana perkeretaapian khususnya untuk menunjang angkutan 

KA ekonomi jarak menengah dan jauh. Dalam kurun waktu 

tahun 2004-2009, jumlah pengadaan kereta ekonomi (K3) 

termasuk kereta makan dan pembangkit (KMP3) yang telah 

dilaksanakan adalah 152 unit dari target 90 unit (168,9  

persen). Selain itu, untuk mendukung pelayanan KA 

komuter/perkotaan telah dilaksanakan pengadaan Kereta Rel 

Diesel (KRD)/Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) 63 unit dari 

target 15 unit (420  persen) serta pengadaan kereta rel listrik 

(KRL) 68 unit dari target 10 unit (680  persen).  

Kegiatan Rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi prasarana dan 

sarana KA. Untuk kegiatan rehabilitasi sarana telah 

dilaksanakan 47 unit kereta ekonomi (K3/KMP3) dari target 

100 unit (47 persen), 18 unit KRL dari target 5 unit (360  

persen), dan 26 unit KRD dari target 34 unit (76,5  persen).  

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi 

pada angkutan kereta ekonomi yang bertujuan untuk 

meringankan beban masyarakat sehingga daya beli 

masyarakat menjangkau terhadap harga tiket kereta api kelas 

ekonomi serta mendorong perpindahan moda angkutan dari 

kendaraan pribadi maupun motor ke angkutan umum 

khususnya kereta api. Dalam kurun waktu 2004-2013 terjadi 

peningkatan jumlah PSO yang signifikan, dari Rp.140 miliar 

pada tahun 2004 menjadi Rp.704,8 miliar pada tahun 2013 

atau mengalami peningkatan lebih dari lima kali. Kenaikan 
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tertinggi terjadi pada tahun 2012 Rp.130,5 miliar dibanding 

tahun sebelumnya (Gambar 10.21). 

Gambar 10.21 

Subsidi Public Service Obligation Kereta Ekonomi  

Tahun 2004-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kementerian Perhubungan, Tahun 2004-2013 

Hingga pada akhir tahun 2014 untuk Sub Sektor Transportasi 

Perkeretaapian telah mendapat beberapa capaian penting 

yang telah dilaksanakan antara lain dimulainya konstruksi 

pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta; 

pembangunan jalur ganda KA Lintas Utara Jawa 725 km; 

pembangunan beberapa jalur ganda lainnya seperti jalur 

ganda lintas Duri-Tangerang, lintas Parungpanjang-Maja, dan 

lintas Cirebon-Prupuk. Selain itu telah dilakukan pula 

pembangunan jalur KA yang dilaksanakan oleh PT. KAI antara 

lain lintas Araskabu-Kualanamu; dan KA akses Bandara 

Soekarno Hatta via Tangerang; dan dimulainya pembangunan 

jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar-Parepare. 
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10.2.3   Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan infrastruktur transportasi dalam rangka 

memperkuat konektivitas dan mendukung peningkatan daya 

saing nasional menghadapi sejumlah tantangan antara lain 

permasalahan lintas sektor yang terlihat dari adanya 

kelemahan dan disharmoni dalam aturan perundang-

undangan, serta belum optimalnya tata kelola (governance) 

dan hubungan kelembagaan antar kementerian/lembaga, 

termasuk masalah izin pinjam pakai kawasan hutan yang juga 

memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 

Kemudian kesenjangan infrastruktur antarwilayah terutama 

di wilayah Indonesia bagian timur masih tinggi. Kualitas dan 

kapasitas infrastruktur di wilayah tersebut masih jauh dari 

memadai sementara itu kemampuan pemerintah daerah 

dalam penyediaannya sangat terbatas. 

Selain itu masih terdapat permasalahan pembebasan lahan 

untuk penyediaan infrastruktur yang masih berlarut. Hal ini 

secara nyata mempengaruhi kinerja sektor transportasi dalam 

upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya 

tindak lanjut yang diperlukan antara lain memperkuat 

koordinasi dengan pihak terkait diantaranya pemerintah 

daerah, BPN, serta penegak hukum (Kejaksaan & Kepolisian), 

termasuk melalui nota kesepahaman (MoU). Sedangkan, 

terkait permasalahan pembiayaan, beberapa proyek 

pembangunan infrastruktur transportasi telah diusulkan 

melalui pembiayaan pinjaman/hibah luar negeri dan Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya kuantitas 

dan kualitas sumber daya manusia transportasi. Upaya tindak 
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lanjut yang diperlukan diantaranya melakukan peningkatan 

kualitas dan kuantitas SDM transportasi melalui kegiatan 

pelatihan dan pendidikan, serta sertifikasi SDM, dan juga 

termasuk SDM pemerintah daerah.   

Peran pemerintah daerah dan swasta dalam mendukung 

pembangunan/pengembangan infrastruktur transportasi 

masih rendah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian melalui 

penyederhanaan perijinan penyelenggaraan prasarana dan 

sarana transportasi serta optimalisasi kerjasama melalui MoU 

atau perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah serta 

swasta dalam berinvestasi di sektor transportasi.  

Selain itu, belum memadainya dokumen perencanaan yang 

dipersyaratkan dalam pembangunan infrastruktur 

transportasi, seperti dokumen Rencana Induk dan Analisis 

dampak lingkungan (AMDAL), terutama pembangunan 

prasarana pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 

(SDP) dan laut. Upaya yang diperlukan diantaranya adalah 

melakukan percepatan penyelesaian penyusunan dokumen 

Rencana Induk dan AMDAL secara paralel dengan proses 

persiapan konstruksi pembangunan infrastruktur transportasi 

dengan memanfaatkan rekayasa teknologi dalam pekerjaan 

fisik. 

Terdapat juga permasalahan dalam pelaksanaan program Tol 

Laut yang masih menghadapi tantangan antara lain 

ketidakseimbangan arus muatan (imbalance cargo) dari 

Kawasan Timur Indonesia ke Barat jauh lebih sedikit 

dibandingkan dengan arus muatan ke arah sebaliknya; masih 

banyaknya penggunaan kapal berukuran 3.000 twenty-foot 

equivalent units (TEU’s) yang dinilai tidak dimiliki oleh 

perusahaan pelayaran nasional; serta terbatasnya pendanaan 
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untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan. Upaya yang 

perlu dilakukan diantaranya: (1) Mendorong para operator 

kapal untuk mengoperasikan kapal yang lebih besar kapasitas 

angkutnya dengan penyediaan fasilitas kredit lunak untuk 

pengadaan kapal nasional; (2) Penggunaan kontainerisasi 

untuk mengangkut pasar angkutan petikemas pada pelayaran 

domestik di sepanjang lintas utama dari Belawan, Tanjung 

Priok, Tanjung Perak, Makasar dan Bitung, (3) Revitalisasi 

infrastruktur pelabuhan untuk pengembangan sistem 

packaging serta menjamin kelancaran pengangkutan barang 

keluar masuk pelabuhan, (4) Pengembangan dry port atau 

pelabuhan darat sebagai buffer atau penyangga logistik dari 

pelabuhan laut (sea-port), (5) Pembangunan kawasan industri 

di sekitar pelabuhan terutama wilayah timur Indonesia guna 

mendukung tingkat ketercukupan muatan angkutan barang. 

Sebagai tindak lanjut untuk memperkuat konektivitas 

nasional, pada Subsektor Transportasi Darat pada tahun 2015 

direncanakan pembangunan terminal angkutan penumpang 

di 8 lokasi; rehabilitasi/peningkatan terminal penumpang 

angkutan jalan di 8 lokasi; pembangunan/rehabilitasi 

jembatan timbang di 2 lokasi; pembangunan dan 

pemasangan perlengkapan jalan di 33 provinsi; pengadaan 75 

unit bus perintis untuk 30 lokasi; pengadaan bus BRT 1.050 

unit; pembangunan ATCS di 10 lokasi; dan pembangunan 

fasilitas integrasi pemadu moda di 2 lokasi.  

Sedangkan pembangunan prasarana angkutan sungai, danau 

dan penyeberangan (SDP) yang akan dilaksanakan pada tahun 

2015 antara lain rehabilitasi/peningkatan dermaga 

penyeberangan di 40 lokasi; dermaga sungai di 16 lokasi; dan 

dermaga danau di 9 lokasi; pembangunan dermaga 

penyeberangan (baru dan lanjutan) 61 dermaga; dermaga 
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sungai (baru dan lanjutan) 19 dermaga dan dermaga danau 

(baru) 3 dermaga; pengadaan dan pemasangan SBNP 

pelabuhan penyeberangan 17 unit; pembangunan 4 unit 

pengadaan kapal penyeberangan perintis baru dan 6 unit 

pengadaan kapal penyeberangan perintis lanjutan; 6 unit bus 

air; serta subsidi perintis angkutan penyeberangan pada 84 

kapal penyeberangan perintis di 210 lintas. 

Pada Subsektor Transportasi Laut, pada tahun 2015 akan 

dilakukan pembangunan 54 kapal perintis dalam berbagai 

ukuran, serta melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan 

pelabuhan, diantaranya fasilitas pelabuhan laut Parlimbungan 

Ketek, Dompak, Batang, Atapupu, Anggrek, Bungkutoko, 

Dawi-Dawi, Bajoe, Tobelo, Taddan, Batutua, Labuhan Bajo, 

Benteng, Tutu Kembong, Pulau Buano, Sofifi, Waren, Labuhan 

Angin, dan Tanjung Buton. Untuk meningkatkan keselamatan 

pelayaran akan dilakukan pengerukan alur pelayaran di 14 

lokasi dengan volume 9,6 juta m3 serta pengadaan alat bantu 

navigasi peralatan 73 unit; kapal induk perambuan 5 unit; 

kapal pengamat perambuan 5 unit; serta kapal patrol 70 unit 

untuk berbagai tipe, pembangunan kapal kelas I Marine 

Disaster Prevention Ship 5 unit serta peralatan SAR 25 unit. 

10.3 Perumahan dan Kawasan Permukiman 

10.3.1 Kebijakan 

Sesuai dengan prioritas bidang sarana dan prasarana dalam 

Rencana Kerja Pemerintah 2014-2015, arah kebijakan 

difokuskan pada: (1) Peningkatan ketersediaan rumah dan 

aksesibilitas masyarakat agar dapat menempati hunian layak 

dan terjangkau, yang didukung infrastruktur permukiman 

yang memadai dan didukung oleh Pemerintah secara 

berkelanjutan; (2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan air minum dan sanitasi layak. Dalam 
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mencapai sasaran pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman, fokus penyediaan hunian layak akan 

diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

dengan melibatkan pelaku pembangunan serta lembaga 

pembiayaan perumahan. Penyediaan hunian layak 

disinergikan dengan penataan kawasan permukiman 

termasuk penanganan kawasan permukiman kumuh. 

Sementara penyediaan akses air minum dan sanitasi layak 

difokuskan bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan dengan 

melibatkan pelaku pembangunan serta lembaga terkait. Hal 

ini diperlukan mengingat pemenuhan layanan air minum dan 

sanitasi yang layak belum menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, perdesaan, 

pedalaman, dan wilayah terluar. 

10.3.2 Capaian Penting 

Berbagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu 

penyediaan akses masyarakat terhadap hunian yang layak 

terus diupayakan diantaranya berupa insentif fiskal; bantuan 

prasarana sarana dan utilitas; subsidi selisih bunga Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR); serta berbagai bantuan lainnya untuk 

lebih mendorong sisi supply dan demand perumahan. Sebagai 

salah satu wujud komitmen, Presiden RI telah mencanangkan 

Program Pembangunan Sejuta Rumah pada tanggal 29 April 

2015 di Ungaran (Kabupaten Semarang) yang ditandai dengan 

melaksanakan groundbreaking untuk pembangunan rumah 

sebanyak 331,7 ribu yang telah siap baik izin dan lokasinya. 

Dalam mendorong sisi supply, Pemerintah sedang melakukan 

tender pelaksanaan pembangunan 98 ribu unit rumah (per 

Mei 2015) serta memberikan keringanan PPh menjadi 1 

persen kepada pengembang yang membangun rumah 
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Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bersubsidi1. 

Sementara untuk menguatkan sisi demand, Pemerintah 

berupaya meningkatkan daya beli MBR untuk mengakses asar 

perumahan melalui: (1) Penyaluran kredit kepemilikan rumah 

melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 

dengan menurunkan syarat penyediaan uang muka menjadi 1 

persen dan memperpanjang masa pinjaman dari 15 tahun 

menjadi 20 tahun (per April 2015 telah disalurkan FLPP 

sebesar Rp.286 miliar untuk 4.266 unit rumah); (2) 

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen 

kepada MBR yang membeli rumah pertama2; serta (3) 

dukungan pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berupa tabungan perumahan senilai Rp.4 juta dan bantuan 

uang muka hingga Rp.20 juta (khusus Papua dan Papua Barat 

Rp.30 juta). 

Sementara dalam meningkatkan infrastruktur permukiman 

perdesaan/kumuh/nelayan, Pemerintah telah melakukan: (1) 

Pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM) pada 

11.066 kelurahan/desa dari target 11.073 kelurahan/desa 

(99,9 persen); (2) Pembangunan infrastruktur permukiman di 

desa tertinggal melalui program PPIP (Program Pembangunan 

Infrastruktur Perdesaan) di 5.040 desa dari target 4.650 desa 

(108,4 persen); serta (3) Membangun 25 TB rusunawa sesuai 

target dalam upaya penanganan permukiman kumuh; (4) 

Penataan bangunan dan lingkungan di 54 kawasan dari target 

55 kawasan (98,2 persen); serta (5) Pengembangan bangunan 

gedung negara bersejarah di 25 kawasan dari target 40 

kawasan (62,5 persen). 

                                                 

1 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No.71 tahun 2008 
2 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.113/PMK.03/2014 
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Pada kurun waktu 2004-2014, penyediaan perumahan MBR 

melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa 

(rusunawa) telah diperluas. Peran masyarakat telah dilibatkan 

melalui kegiatan pembangunan rumah baru untuk 29,8 ribu 

unit rumah swadaya (tahun 2013) serta peningkatan kualitas 

untuk 153,6 ribu unit rumah swadaya (tahun 2014) 

sebagaimana pada Tabel 10.2. Sedangkan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses KPR, telah 

disalurkan bantuan subsidi perumahan untuk 370,3 ribu unit 

rumah selama tahun 2010-2014. 

Dalam upaya penyediaan akses air minum layak, Pemerintah 

telah melakukan pembangunan SPAM di kawasan MBR, 

Ibukota Kecamatan (IKK), Perdesaan, Kawasan Khusus, dan 

Regional. Data capaian Renstra Bidang Cipta Karya sampai 

dengan akhir tahun 2014 menunjukkan peningkatan jumlah 

pelayanan air minum menjadi 10,4 ribu liter/detik dari target 

8.179 liter/detik (126,6 persen); peningkatan jumlah 

pelayanan air minum IKK di 321 IKK dari target 308 IKK (104,2 

persen); SPAM Kawasan MBR yang terlayani infrastruktur air 

minum di 490 kawasan dari target 460 kawasan (106,5 

persen); desa yang terlayani infrastruktur air minum dari 

target 1.858 desa terealisasi 1.979 desa (106,5 persen), 

kawasan khusus yang terlayani infrastruktur air minum dari 

target 148 kawasan tercapai 100 persen, dan pembinaan 

kemampuan Pemda/PDAM pada 119 PDAM dari target 120 

PDAM (99,2 persen). 

Sementara dalam upaya penyediaan akses sanitasi layak, 

keseluruhan target kawasan yang terlayani infrastruktur air 

limbah di 5 kabupaten/kota telah terealisasi; sistem off-site 

dan on-site di 684 kawasan dari target 699 kawasan (97,9 
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persen); kawasan yang terlayani infrastruktur drainase 

perkotaan di 68 kabupaten/kota dari target 70 

kabupaten/kota (97,1 persen); kabupaten/kota yang terlayani 

infrastruktur stasiun antara dan Tempat Pemrosesan Akhir 

(TPA) Sampah di 69 kabupaten/kota dari target 71 

kabupaten/kota (97,2 persen); dan kawasan yang terlayani 

infrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R 

dari target 58 kawasan terealisasi 49 kawasan (84,5 persen). 

Pada tahun 2014, mulai dibangun SPAM Regional di beberapa 

lokasi dan direncanakan berakhir tahun 2015, sebagai 

berikut: (1) SPAM Regional Kartamantul (Kota Yogyakarta, 

Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul) dengan kapasitas 

400 liter/detik; (2) SPAM Regional Banjarbakula (Kota 

Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten 

Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut) dengan kapasitas 

500 liter/detik; (3) SPAM Regional Pasigala (Kota Palu, 

Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala) dengan kapasitas 

300 liter/detik; serta (4) SPAM Regional Pontianak dengan 

kapasitas 300 liter/detik.  

Sedangkan untuk sanitasi, telah dibangun di beberapa lokasi: 

(1) Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)/Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat di Kota Pekanbaru 

(melayani 17,3 ribu KK), Kota Jambi (melayani 20,3 ribu KK), 

Kota Makassar (melayani 14,4 ribu KK) yang pelaksanaannya 

direncanakan selesai pada tahun 2017; (2) IPAL Terpusat Kota 

Denpasar (melayani 2.000 KK) yang direncanakan selesai 

tahun 2015; (3) TPA Regional Nambo (melayani 287 ribu KK) 

dan Legok Nangka (melayani 287 ribu KK) di Provinsi Jawa 

Barat; serta (4) Pembangunan Drainase Kota Semarang yang 

direncanakan berakhir di tahun 2015. 
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Air Minum Sanitasi
 

Sumber: Susenas BPS Tahun 2004-2014 

Catatan: 

Pada tahun 2004-2010 digunakan rumus lama (sumber air minum dari Leding, Air Hujan atau Sumur Bor/pompa, 

Sumur Terlindung, Mata Air Terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat 10 

meter dan lebih) sedangkan pada tahun 2011-2015 digunakan rumus baru (sumber air minum berdasarkan 

kriteria rumus lama ditambah dengan sumber air untuk mandi/cuci menggunakan air leding, air hujan, sumur 

bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung) 

*) Hasil perhitungan Susenas Tahun 2014 Triwulan I 

 

Gambar 10.22 

Capaian Akses Air Minum dan Sanitasi Layak 

Tahun 2004-2014 

Investasi pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi 

sejak tahun 2004 telah mendorong peningkatan akses yang 

cukup signifikan. Berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2014, 

dalam kurun waktu 2004-2014 telah terjadi peningkatan akses 

air minum dan sanitasi layak masing-masing 19,6 persen dan 

23 persen (Gambar 10.22). Akses air minum meningkat rata-

rata 2 persen per tahun sementara akses sanitasi layak 

meningkat 2,3 persen setiap tahunnya. Di akhir tahun 2014, 

akses air minum layak nasional mencapai 68,4 persen dan 

akses sanitasi layak nasional mencapai 61,0 persen. 
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10.3.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Penyediaan hunian layak khususnya bagi MBR masih 

dihadapkan pada beberapa tantangan sebagai berikut: 

Mismatch supply-demand pembangunan rumah untuk MBR. 

Pertambahan penduduk perkotaan yang pesat dalam 

beberapa dekade terakhir menyebabkan semakin terbatasnya 

lahan hunian di perkotaan dan menyebabkan peningkatan 

harga lahan sekitar 20 persen per tahun dalam tiga tahun 

terakhir. Hal ini telah menyebabkan kenaikan harga hunian 

yang semakin menyulitkan MBR mengakses hunian layak dan 

terjangkau. Sementara itu, kapasitas pemerintah dalam 

mendukung penyediaan rumah belum dapat mengimbangi 

kebutuhan, seiring meningkatnya jumlah rumah tangga baru. 

Berdasarkan data BPS tahun 2013, terdapat 11,8 juta rumah 

tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri 

(kontrak/sewa dan rumah jenis lainnya) serta tidak memiliki 

rumah selain yang ditempati. Sedangkan, sebagian besar MBR 

tidak bankable sulit mengakses proses pengajuan kredit 

kepemilikan rumah melalui Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP).  

Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemerintah mendorong 

peran Perumnas menjadi Badan Pengelola Perumahan melalui 

penyesuaian PP No. 15/2004 serta penyesuaian peraturan 

terkait pengurangan penarikan IMB di daerah. Sementara 

untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam mengakses 

pasar perumahan sedang disusun RUU Tabungan Perumahan 

Rakyat yang telah ditetapkan masuk dalam Prolegnas RUU 

Prioritas Tahun 2015, serta penyesuaian batasan harga rusun 

yang mendapatkan keringanan. 
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Belum optimalnya keterlibatan pihak swasta dalam 

membangun rumah MBR. Para pengembang dihadapkan pada 

kondisi tingginya harga lahan dan bahan bangunan, serta 

belum efisiennya proses perizinan yang dapat mencapai 20 

persen dari biaya pembangunan rumah. Sementara itu 

regulasi yang ditetapkan belum dapat mendorong pihak 

swasta dalam penyediaan rumah bagi MBR. Kedepannya, 

Pemerintah akan melakukan penyesuaian peraturan terkait 

hunian berimbang agar ditingkatkan menjadi peraturan 

pemerintah.  

Semakin meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh di 

perkotaan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014, terdapat 38,431 Ha 

luas kawasan pemukiman kumuh perkotaan yang harus 

ditangani seluruhnya pada akhir RPJMN 2015-2019. Hal itu 

akan dilakukan melalui penanganan permukiman kumuh 

berbasis kolaborasi antar sektor, baik pemerintah pusat, 

daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat untuk bersama-

sama menangani permukiman kumuh secara tuntas dan 

berkelanjutan.  

Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar dalam 

sektor air minum dan sanitasi dihadapkan pada beberapa 

tantangan sebagai berikut:  

Belum optimalnya sinergi air minum dan sanitasi. Tantangan 

yang dihadapi adalah perencanaan dan penyelenggaraan 

pembangunan air minum dan sanitasi yang belum tersinergi 

dapat dilaksanakan sepenuhnya sebagai upaya untuk 

mengamankan penyediaan air minum. Hal ini sangat penting 

mengingat pembangunan infrastruktur sanitasi dalam 

menjaga kualitas air baku. 
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Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur air minum dan 

sanitasi. Saat ini, kapasitas sumber air baku untuk mendukung 

pelayanan air minum baru mencapai 51,4 m³/detik untuk 

melayani 66,4 persen masyarakat sudah terlayani. Dalam 

rangka pencapaian target 100 persen akses air minum 

(universal access) pada tahun 2019, dibutuhkan tambahan air 

baku sekitar 67,5 m³/detik. Sementara pada saat yang sama 

masih terdapat sekitar 38 ribu liter/detik kapasitas air minum 

yang belum dimanfaatkan secara optimal. Penanganan sektor 

air minum dan sanitasi belum sepenuhnya menjadi prioritas 

dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, 

perlu untuk terus mendorong pemerintah daerah untuk 

memprioritaskan pembangunan air minum melalui 

pemanfaatan jaringan distribusi dan kapasitas terbangun 

dalam menurunkan idle capacity.  

Pesatnya perkembangan permukiman dan industri menjadi 

tantangan tersendiri dalam meningkatkan kapasitas air baku, 

terkait penurunan area resapan air dan mengancam kapasitas 

lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air 

baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas 

tampungan air yang telah ada sehingga menurunkan 

kerawanan air. Di sisi lain, akses terhadap air baku untuk 

rumah tangga dan industri yang masih rendah memicu 

eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan 

penurunan muka tanah (land subsidence) dan intrusi air laut 

(banyak kasus di kawasan pesisir). 

Selain itu, terdapat kendala lain yang dihadapi seperti: (1) 

Kualitas perencanaan dan pemenuhan kriteria kesiapan 

program dan kegiatan, termasuk lahan dan institusi pengelola; 

(2) Kelembagaan pemerintah daerah dalam koordinasi serta 
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pengelolaan data dan informasi terkait; (3) Belum optimalnya 

pendampingan dan fasilitasi pemerintah pusat dan daerah 

kepada masyarakat desa; serta (4) Belum lengkapnya 

peraturan di tingkat daerah untuk sinkronisasi implementasi 

kegiatan. 

10.4 Energi dan Ketenagalistrikan 

10.4.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana energi dan 

ketenagalistrikan berdasarkan RPJMN 2015-2019 memiliki dua 

fokus: (1) Peningkatan pasokan energi dan ketenagalistrikan 

(sisi penyediaan) dengan memperhatikan jaminan pasokan 

energi primer dan bauran energi (diversifikasi energi) dan 

pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan 

dengan pelaksanaan konservasi energi; (2) Penyempurnaan 

kelembagaan dan regulasi energi serta ketenagalistrikan 

untuk menciptakan layanan yang handal termasuk perumusan 

kebijakan tarif dan subsidi yang berdasarkan nilai 

keekonomian, berkeadilan, dan keadaan spesifik wilayah dan 

dukungan peningkatan daya saing sektor riil. 

10.4.2 Capaian Penting 

Capaian penting infrastruktur energi dan ketenagalistrikan 

yang pertama adalah peningkatan rasio elektrifikasi dari  80,5 

persen pada tahun 2013 menjadi 84,4 persen pada tahun 

2014.  Adapun pada akhir tahun 2015 rasio elektrifikasi 

diperkirakan mencapai 87 persen. Pencapaian rasio 

elektrifikasi pada akhir tahun 2014 lebih tinggi dari pada 

target yang ada di dalam RPJM Nasional 2010-2014 yang 

mencapai 80 persen. 
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Capaian rasio elektrifikasi pada tahun 2014 menjadi modal 

utama untuk mencapai target rasio elektrifikasi sebesar 97 

persen pada tahun 2019 terutama diperuntukkan pada 

wilayah-wilayah tengah dan timur Indonesia, mengingat rasio 

elektrifikasi yang relatif masih rendah di berbagai wilayah 

tersebut sebagaimana tabel 10.3. 

Capaian kedua adalah penambahan kapasitas pembangkit 

listrik untuk kepentingan umum, yang sepanjang tahun 2014 

mengalami penambahan sebesar 2.595 MW, sehingga total 

kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 53,6 ribu MW 

yang terdiri dari pembangkit milik PT. PLN sebesar 37,3 ribu 

MW (70 persen), Independent Power Producer (IPP) 11 ribu 

MW (20 persen, PPU sebesar 2.633 MW (5 persen), serta Izin 

Operasi (IO) non-BBM sebesar 2.677 MW(5 persen). Adapun 

Penambahan kapasitas pembangkit yang cukup tinggi ini, 

merupakan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan ketenagalistrikan. Peningkatan kapasitas 

pembangkit pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 

3.782 MW dan diharapkan terus meningkat hingga akhir 

tahun 2019.  

Penambahan kapasitas tersebut di atas mendorong 

peningkatan penjualan tenaga listrik ke masyarakat yang rata-

rata mengalami peningkatan sekitar 8 persen per tahun. 

Penjualan tenaga listrik pada tahun 2009 mencapai 134,6 

TWh dan meningkat menjadi 185,5 TWh pada tahun 2013. 

Untuk Tahun 2014 penjualan tenaga listrik ditargetkan 198,5 

TWh dan konsumsi listrik per kapita mencapai sekitar 843  

kWh.  
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Pencapaian tersebut ditunjang pula dengan perkembangan 

bauran energi (energy mix) pada pembangkit listrik dengan 

menekan semaksimal mungkin penggunaan bahan bakar 

minyak (BBM) dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa 

energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 

pangsa BBM mencapai 12,5 persen menurun menjadi 11,5 

persen pada tahun 2014. Pangsa BBM ditargetkan turun 9,7 

persen pada akhir tahun 2015. Pada Tabel 10.4 disajikan 

capaian kapasitas terpasang pembangkit Energi Baru 

Terbarukan (EBT).   

Sejalan dengan itu diupayakan penurunan susut jaringan yang 

merupakan kehilangan energi listrik pada proses penyaluran 

tenaga listrik yang sifatnya tidak dapat dihindari, namun 

dapat diminimalkan terutama susut yang disebabkan oleh 

masalah nonteknis. Besar kecilnya susut jaringan 

mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan penyaluran 

tenaga listrik.  

Pemerintah bersama PT. PLN terus berupaya agar susut 

jaringan dapat diminimalkan dengan melakukan upaya 

perbaikan jaringan tenaga listrik dan investasi pembangunan 

sarana ketenagalistrikan. Upaya yang dilakukan pemerintah 

cukup berhasil, dibuktikan dengan data realisasi susut 

jaringan yang semula 9,1 persen pada tahun 2013 menurun 

menjadi 9 persen pada akhir tahun 2014. Susut jaringan ini 

direncanakan turun menjadi 8,5 persen pada tahun 2015. 

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi 

domestik, maka pembangunan infrastruktur gas terus 

didorong secara masif antara lain Floating Storage 

Regasification Unit (FSRU); Liquid Natural Gas (LNG) Receiving 
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Terminal; dan pipa transmisi gas. Beberapa infrastruktur gas 

bumi strategis telah dibangun pada periode 2010-2014 antara 

lain: (1) FSRU Jawa Barat 3 metric ton per annum (MTPA), 

dibangun oleh Nusantara Regas yang merupakan FSRU 

pertama di Indonesia (beroperasi pada Juli 2012) yang 

mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh dan LNG Bontang; 

(2) FSRU Lampung 3 MTPA, dibangun oleh PT PGN 

(beroperasi pada Agustus 2014) yang mendapatkan alokasi 

gas berasal dari LNG Tangguh; (3) LNG Regasification Unit 

Arun 3 MTPA yang pada tahap awal mendapatkan alokasi gas 

dari Bontang dan Tangguh dan beroperasi pada awal 2015; 

(4) Pipa transmisi gas Arun-Belawan, dibangun Pertamina dan 

beroperasi pada awal 2015; (5) Pipa gas Kalija I (Kepodang-

Tambak Lorok) dengan panjang sekitar 207 km, diameter 14 

inchi, dan kapasitas desain 150 million standard cubic feet per 

day, ditargetkan beroperasi pada tahun 2015. 

Untuk mendorong pemanfaatan gas bumi di sektor 

transportasi, Pemerintah melakukan program konversi BBM 

ke BBG melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Gas (SPBG), bengkel, dan penyediaan konverter kit. Hingga 

tahun 2014, total pembangunan SPBG dan jumlah SPBG 

eksisting mencapai 43 SPBG dan 12 Mobile Refueling Unit 

(MRU), yang dibangun melalui pendanaan APBN maupun 

swasta dan tersebar di wilayah Jabodetabek, Palembang, 

Surabaya, Semarang, dan Balikpapan. 

Selain itu, untuk mendorong penggunaan gas bumi oleh 

rumah tangga pemerintah, mulai tahun 2008 dilaksanakan 

pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) melalui 

pendanaan APBN yang dimulai dengan pelaksanaan Front End 

Engineering Design (FEED) dan Detailed Engineering Design 

(DED).  
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Pada tahun 2014 telah dibangun jaringan gas (jargas) untuk 

rumah tangga untuk 17 ribu sambungan rumah di lima lokasi, 

meliputi Kota Semarang, Bulungan, Sidoarjo (lanjutan), 

Kabupaten Bekasi, dan Lhoksumawe. Adapun jumlah jargas 

selama tahun 2009-2014 melalui pendanaan APBN mencapai 

25 lokasi bagi 86,5 ribu sambungan rumah.  

Total kapasitas kilang miyak dalam negeri tahun 2014 

mencapai 1,167 juta barrel crude per day (BCPD)  dari 10 

kilang, terdiri dari 7 kilang Pertamina dan 3 kilang 

nonPertamina. Total kapasitas tersebut belum mampu 

mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri yang pada tahun 

2013 tercatat 1,3 juta barrel per day (BPD). Saat ini sedang 

dirancang pembangunan kilang minyak bumi dengan 

perkiraan kapasitas 300 ribu BCPD di Bontang. Capaian 

pembangunan infrastruktur energi disajikan pada Tabel 10.6. 

10.4.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan capaian hingga akhir RPJMN 2010-2014 dan 

perkembangan berbagai sektor terkait, baik domestik 

maupun global, terdapat berbagai permasalahan dalam 

pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. 

Produksi minyak bumi mengalami penurunan. Indonesia 

merupakan salah satu negara produsen tertua minyak dunia, 

namun jumlah cadangan minyak baru mencapai 0,2 persen 

dari cadangan minyak dunia. Produksi minyak bumi menurun 

dari sejak 1995, dari sekitar 1,6 juta BPD menjadi sekitar 789 

ribu BPD tahun 2014. Pada tahun 2010-2013, laju penemuan 

cadangan dibandingkan dengan produksi atau Reserve to 

Production Ratio (RPR) sekitar 55 persen, artinya Indonesia 

lebih banyak memproduksikan minyak bumi dibandingkan 

menemukan cadangan minyak. 
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Pemanfaatan energi domestik masih rendah. Keterbatasan 

infrastruktur gas bumi merupakan salah satu penyebab 

pemanfaatan gas bumi domestik belum maksimal. Selain itu, 

kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan 

lokasi sumber gas berada jauh dari lokasi pertumbuhan. 

Batubara Indonesia cukup besar potensinya, namun sekitar 

80 persen produksinya masih diperuntukkan ekspor dan 

selebihnya domestik. Pemanfaatan batubara untuk domestik 

menghadapi keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan jalur 

pengangkutan batubara. 

Akses energi masih terbatas. Wilayah Indonesia yang terdiri 

dari pulau-pulau memerlukan skema pendistribusian khusus. 

Akibat kondisi geografis Indonesia, ketersediaan dan harga 

BBM dan liquified petroleum gas (LPG) utamanya di wilayah 

Indonesia Timur masih menjadi kendala. Terbatasnya jalur 

distribusi dan fasilitas penyimpanan BBM dan LPG 

menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga BBM dan LPG 

di remote area. Permintaan tenaga listrik dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 10,1 

persen per tahun.  

Sementara itu, pengembangan sarana dan prasarana 

ketenagalistrikan baru dapat memenuhi pertumbuhan listrik 

sekitar tujuh persen per tahun. Ketidakseimbangan antara 

permintaan dengan penyediaan tenaga listrik mengakibatkan 

kekurangan pasokan tenaga listrik terutama di luar sistem 

kelistrikan Jawa-Madura-Bali tidak dapat dihindari. 

Dibandingkan minyak bumi, EBT masih kalah bersaing karena 

minyak bumi mudah diperoleh, lebih murah karena disubsidi, 

dan fleksibel karena dapat dipergunakan untuk berbagai 

kebutuhan tanpa adanya kendala distribusi. 
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Tantangan pengembangan panas bumi antara lain karena: (1) 

Masalah lahan yang sebagian besar potensi panas bumi 

berada di kawasan hutan; (2) Harga yang masih belum bisa 

bersaing dan proses negosiasi; (3) Kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai energi bersih dan aman sehingga 

menimbulkan penolakan dari masyarakat; (4) Prosedur lelang 

panas bumi yang masih perlu diperbaiki.  

Pengembangan bioenergi menghadapi masalah antara lain 

karena (1) tidak ada jaminan kepastian harga bioenergi yang 

60 persen-nya dipengaruhi oleh harga bahan baku; (2) 

Masalah pendanaan dan investasi awal teknologi bioenergi 

yang dinilai masih tinggi; (3) Belum tersedianya lahan khusus 

penanaman tanaman untuk bahan baku BBN yang 

mengakibatkan kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku. 

Sedangkan dalam rangka pengembangan energi air, angin, 

dan surya terkendala karena (1) Harga investasi yang masih 

tinggi; (2) Sebaran potensi energi terbarukan tidak dapat 

dipindahkan serta memiliki fluktuasi cukup signifikan; (3) 

Masih rendahnya pemahanman masyarakat terhadap 

pemanfaatan energi terbarukan. 

Dalam mendukung capaian RPJMN 2015-2019 perlu 

dilaksanakan berbagai tindak lanjut melalui perumusan 

strategi yang harus disinergikan dengan berbagai sektor 

lainnya sehingga dapat diperoleh keluaran dan hasil yang 

optimal. Tindak lanjut diperlukan dalam pembangunan 

bidang infrastruktur energi dan sumber daya mineral.  

Kapasitas penyediaan energi fosil perlu dioptimalkan. 

Berdasarkan perhitungan proyeksi demand energi fosil (migas 

dan batubara) yang ada pada Kebijakan Energi Nasional/KEN 

(Perpres No. 79/2014), secara total demand dapat dipenuhi 
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dari produksi nasional (supply). Jika migas dan batubara 

dilihat as a single comodity sebagai energi fosil, maka 

produksinya cukup besar dan melebihi permintaan. Untuk 

perkiraan tahun 2015, produksi energi fosil sekitar 6,9 juta 

BOEPD dan permintaan energi fosil sekitar 3,7 juta BOEPD 

sehingga ada surplus sekitar 3,2 juta BOEPD. 

Alokasi energi domestik perlu ditingkatkan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan persentase pemanfaatan gas 

bumi dalam negeri menjadi 59 persen dan ekspor turun 

menjadi 41 persen. Selain itu, penggunaan batubara dalam 

negeri menjadi 24 persen (102 juta ton) dari semula 17 

persen pada tahun 2014, dan ekspor turun menjadi 76 persen 

(323 juta ton) pada tahun 2015. 

Ketersediaan akses dan infrastruktur energi perlu 

diperhatikan. Beberapa sasaran pada tahun 2015 meliputi 

volume BBM bersubsidi 17,8 juta KL; kapasitas kilang BBM 

1.167  ribu BPD; volume LPG bersubsidi 5,77 juta Mton (MT); 

pembangunan jargaskot 31 lokasi; pembangunan 

infrastruktur SPBG di 26 lokasi; kapasitas terpasang kilang LPG 

4,6 Juta MT; pembangunan FSRU/LNG Terminal 1 unit; dan 

peningkatan panjang pipa transmisi gas bumi menjadi 13 ribu 

km. Di bidang ketenagalistrikan, pada tahun 2015 antara lain 

ditargetkan rasio elektrifikasi menjadi 87 persen; peningkatan 

kapasitas pembangkit 3.782 MW; penambahan penyaluran 

tenaga listrik 11,8 ribu kms; dan penurunan porsi energi 

primer BBM untuk pembangkit listrik menjadi 8,9 persen.  

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan diversifikasi energi 

dengan meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik 

EBT menjadi 11,8 ribu MW dan peningkatan produksi biofuel 

menjadi 4,1 juta KL. 
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10.5 Komunikasi dan Informatika 

10.5.1 Kebijakan 

Pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2014 dan 

2015 ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi 

dan komunikasi dalam rangka memperkuat konektivitas 

nasional untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah 

serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

daya saing nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur 

komunikasi dan informatika tahun 2014-2015 difokuskan 

kepada dua kegiatan, yaitu: (1) Penyediaan layanan di daerah 

perbatasan, tertinggal, dan terluar melalui Program 

Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) 

dan kerjasama dengan pemerintah daerah; dan (2) 

Penyediaan dan pemanfaatan pemanfaatan layanan internet 

berkecepatan tinggi (pitalebar atau broadband) sebagai jalan 

tol informasi antarpulau dan kabupaten/kota. Adapun 

peningkatan kualitas pemanfaatan TIK difokuskan pada 

penyediaan aplikasi pendukung kegiatan perekonomian dan 

pemblokiran situs bermuatan negatif. 

10.5.2 Capaian Penting 

Hasil pembangunan utama sub bidang komunikasi dan 

informatika sepanjang Juli 2014 hingga Juni 2015, antara lain: 

(1) Memfasilitasi pengoperasian lima menara telekomunikasi 

daerah perbatasan negara di provinsi Kalimantan Timur (Desa 

Tiong Ohang dan Desa Long Apari di Kecamatan Long Apari, 

Desa Long Lunuk di Kecamatan Long Pahangai) dan 

Kalimantan Utara (Desa Agung Baru di Kecamatan Sungai Boh 



 

 

BAB 10  BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA | 10-51 

 

dan Desa Long Layu di Kecamatan Krayan Selatan) yang 

merupakan kerjasama dengan kedua pemerintah provinsi; (2) 

Memfasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di 11 

pulau terluar (Pulau Berhala, Pulau Rondo, Pulau Nipah, Pulau 

Sekatung, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulua Bras, Pulau 

Fani, Pulau Fanildo, Pulau Dana, dan Pulau Batek); (3) 

Memfasilitasi pengoperasian jaringan tulang punggung serat 

optik yang menghubungkan Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Layanan pitalebar hingga Juni 2015 telah menghubungkan 

seluruh pulau besar dan beroperasi di 381 kabupaten/kota; 

(4) Penetapan Perpres No. 96/2014 tentang Rencana 

Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang memberikan arah 

panduan bagi pengembangan pitalebar nasional; (5) Penataan 

pita frekuensi 900 MHz dan 1800 MHz untuk mendukung 

implementasi pitalebar khususnya seluler berbasis 4G LTE 

(Long Term Evolution); (6) Reformasi perizinan sektor pos dan 

telekomunikasi untuk mempersingkat proses/waktu 

perizinan, seperti penyederhanaan proses perizinan 

penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa 

telekomunikasi dari 60 hari menjadi 14 hari kerja, perizinan 

penggunaan spektrum frekuensi radio dari 30 hari menjadi 40 

menit melalui penggunaan sistem layanan antarmesin 

(machine-to-machine atau M2M); (7) Pemblokiran lebih dari 

800 ribu situs internet yang bermuatan negatif seperti 

pornografi, SARA, penipuan, perjudian, radikalisme, 

kekerasan anak, dan keamanan internet; (8) Memfasilitasi 

pengembangan aplikasi untuk nelayan yang memberikan 

informasi tentang cuaca, keberadaan fitoplankton, ketinggian 

ombak, dan harga ikan di pasaran; (9) penyiapan rencana 

pengembangan e-pemerintahan nasional. 
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10.5.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Layanan komunikasi dan informatika nasional khususnya 

pitalebar belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia. 

Selain itu, pemahaman masyarakat tentang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) masih terbatas sehingga 

pemanfaatannya masih belum produktif yang terlihat antara 

lain dari meningkatnya kejahatan dunia siber dan jumlah situs 

internet bermuatan negatif. Untuk itu, Pemerintah akan: (1) 

Mempercepat penyediaan infrastruktur pitalebar di seluruh 

Indonesia baik melalui kerjasama dengan penyelenggara, 

pemerintah daerah, maupun melalui proyek Palapa Ring yang 

akan menjangkau 51 kabupaten/kota di wilayah 

nonkomersial; (2) Meningkatkan keamanan informasi melalui 

optimalisasi tata kelola internet dan pengawasan sistem 

penamaan domain; (3) Melanjutkan berbagai program 

legislasi seperti revisi UU No. 11/2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, RUU Telekomunikasi, RUU Penyiaran. 

10.6 Kerja Sama Pemerintah dan Swasta 

10.6.1 Kebijakan  

Keterbatasan sumber daya pembiayaan yang dapat 

dialokasikan pemerintah dalam pembangunan bidang sarana 

dan prasarana serta perlunya peningkatan kualitas dan 

efisiensi pelayanan infrastruktur memberikan peluang besar 

bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dengan 

swasta (KPS). Arah kebijakan dalam penyediaan infrastruktur 

melalui skema KPS dalam RKP 2014 dan RKP 2015 secara 

umum adalah: (1) Melanjutkan reformasi strategis 

kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada 
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sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS; 

(2) Mempersiapkan proyek KPS secara matang; (3) 

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat instansi 

penanggungjawab dan tenaga konsultan dalam menyiapkan 

dan mentransaksikan proyek KPS; serta (4) Menyediakan 

fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan 

pengoperasian proyek KPS termasuk menyediakan dana 

pendukung pelaksanaaan KPS di dalam APBN. 

10.6.2 Capaian Penting  

Capaian pembangunan infrastruktur melalui skema KPS 

hingga Juni 2015 antara lain: (1) 21 proyek telah beroperasi 

dengan perkiran nilai investasi Rp.57,5 triliun; (2) 9 proyek 

jalan tol sedang dalam proses konstruksi dengan perkiran 

nilai investasi Rp 28 triliun; (3) 2 proyek telah ditandatangani 

perjanjian kerjasama yaitu pembangunan PLTU Jawa Tengah 

dan Kereta Api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung dimana 

saat ini sedang dalam proses penyelesaian pemenuhan 

pembiayaan (financial close) dengan perkiraan nilai investasi 

Rp 90 triliun; (4) 21 proyek KPS sedang dalam proses transaksi 

dengan perkiraan nilai investasi Rp.196 triliun; (5) 38 proyek 

KPS sedang dalam proses penyiapan KPS dengan perkiraan 

nilai investasi Rp.30 triliun; (6) Tersedianya land revolving 

fund, land capping fund serta land acquisiton fund; (7) 

Diberikannya fasilitas penyiapan proyek (Project Development 

Facility/PDF) oleh beberapa lembaga donor (ADB, JICA, dan 

AusAID); (8) Direvitalisasinya Komite Kebijakan Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) menjadi Komite Percepatan 

Penyediaan Intfrastruktur Prioritas) (KPPIP) melalui Perpres 

No. 75/2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur 

Prioritas; serta (9) Diterbitkannya Buku Rencana Proyek 
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Infrastruktur (PPP Book) tahun 2015 yang merupakan media 

informasi bagi swasta. 

Di samping itu, berkaitan dengan revitalisasi regulasi dalam 

kurun waktu periode RPJMN 2010-2014 Perpres 67/2005 

tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur telah diubah beberapa kali. Namun, 

dalam penerapannya masih juga terdapat berbagai 

kelemahan dari segi substansial sehingga tidak dapat 

mengakomodir seluruh hambatan yang dihadapi pemerintah 

dan badan usaha dalam menyelenggarakan infrastruktur.  

Peraturan KPS tersebut juga masih tidak dapat memberikan 

kepastian hukum mengenai beberapa hal antara lain 

mengenai pengadaan tanah, penyusunan AMDAL, dukungan 

pemerintah, penyelenggaraan studi kelayakan, serta 

pengaturan spesifik yang bersifat sektoral dalam pola KPS. 

Demi terwujudnya percepatan pelaksanaan KPS, maka mulai 

tahun 2014 Pemerintah berinisiatif untuk melakukan 

perbaikan terhadap Perpres No. 67/2005 beserta 

perubahannya hingga akhirnya pada awal 2015, Pemerintah 

menerbitkan Peraturan Presiden No. 38/2015 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam 

Penyediaan Infrastruktur sebagai pengganti dari Perpres No. 

67/2005.  Beberapa poin perubahan dari Perpres ini yang 

diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan KPS yaitu 

perluasan lingkup jenis infrastruktur hingga mencakup juga 

infrastruktur sosial, percepatan proses pengadaan badan 

usaha dengan tetap mempertimbangkan prinsip persaingan 

usaha yang sehat, kepastian pengembalian investasi bagi 

pihak swasta, membuka peluang inisiatif swasta sebagai 

pemrakarsa proyek infrastruktur. Sebagai pelaksanaan 
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amanat dalam Perpres No. 38/2015, pada Mei 2015 

Pemerintah telah menerbitkan juga Permen PPN/Bappenas 

No. 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan 

Infrastruktur. Sedangkan untuk peraturan pelaksanaan 

lainnya dari Perpres No. 38/2015, seperti peraturan tentang 

tata cara pengadaan dan pembayaran ketersediaan layanan 

diharapkan dapat segera diselesaikan. 

10.6.3 Permasalahan Dan Tindak Lanjut 

Sejalan dengan meningkatnya kontribusi KPS dalam 

pembangunan Infrastruktur pada RPJMN 2015-2019, 

pembangunan infrastruktur melalui skema KPS masih 

dihadapkan kepada beberapa permasalahan dan tantangan 

antara lain sebagai berikut: (1) Masih sulitnya penerapan 

peraturan terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab 

Proyek Kerjasama (PJPK); (2) Rendahnya kapasitas aparatur 

dan kelembagaan dalam melaksanakan KPS; (3) Masih belum 

adanya mekanisme pemberian insentif bagi PJPK dalam 

melaksanakan KPS; (4) Masih kurangnya  informasi mengenai 

proyek KPS karena keterbatasan kualitas penyiapan proyek. 

Dalam rangka melanjutkan reformasi strategis kelembagaan 

dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas 

sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, tindak lanjut yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 

Mengoptimalisasikan peran dan kapasitas kelembagaan 

khususnya KPPIP sebagai champion dalam koordinasi, 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS 

serta regionalisasi pembangunan infrastruktur; dan (2) 

Mengharmonisasi peraturan-peraturan baik sektoral maupun 

lintas sektor yang berkaitan dengan KPS. 
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Selanjutnya untuk lebih mempersiapkan proyek KPS secara 

matang sehingga dapat menekan biaya transaksi, tindak 

lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 

Meningkatkan kualitas penyiapan proyek KPS; (2) 

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan proyek KPS 

bidang infrastruktur; dan (3) Mengalokasikan dana penyiapan 

proyek yang berkelanjutan pada masing-masing PJPK baik 

pusat maupun daerah.  

Selain itu perlu ditingkatkan pemahaman dan kapasitas 

aparat instansi penanggungjawab dan tenaga konsultan 

dalam menyiapkan dan melakukan transaksi proyek KPS, 

serta meningkatkan pemahaman pada aparatur pemerintah 

tentang perlunya pengintegrasian skema KPS dalam pola 

pembiayaan pembangunan infrastruktur.  

Untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan 

pengoperasian proyek KPS termasuk menyediakan dana 

pendukung pelaksanaaan KPS di dalam APBN maka 

diperlukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut: (1) 

Pengembangan mekanisme pemberian insentif bagi PJPK 

dalam melaksanakan KPS; (2)  Peningkatan peran KPS dalam 

mendorong pembangunan pembangkit listrik dari sumber 

tenaga panas bumi; dan (3) Dengan adanya kebutuhan 

pembangunan infrastruktur semakin besar, sehingga 

diperlukan mainstreaming kebijakan untuk mendukung KPS. 

Selain itu ke depan Pemerintah akan mendorong peningkatan 

sebaran proyek KPS di luar Pulau Jawa dengan memberikan 

dukungan dan jaminan pemerintah untuk meningkatkan 

kelayakan proyek KPS. 

 







BAB 11  
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM  

DAN LINGKUNGAN HIDUP 

11.1 Pangan dan Pertanian 

11.1.1 Kebijakan 

Pembangunan pangan dan pertanian dalam RPJMN 2015-

2019 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan 

peningkatan agroindustri untuk meningkatkan daya saing dan 

nilai tambah komoditas pertanian. Dalam RKP 2015, arah 

kebijakan pembangunan pangan dan pertanian tersebut 

difokuskan untuk mendukung: (1) Peningkatan produksi padi 

dan sumber pangan protein, (2) Peningkatan kelancaran 

distribusi pangan dan penguatan stok pangan dalam negeri, 

(3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, 

(4) Stabilisasi harga pangan pokok, dan (5) Aksesibilitas 

masyarakat terhadap pangan, serta (6) Mitigasi gangguan 

terhadap ketahanan pangan. Arah kebijakan tersebut selaras 

dan merupakan lanjutan dari arah kebijakan pembangunan 

pangan dan pertanian periode sebelumnya yang tertuang 

dalam RKP 2014.  
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Arah kebijakan peningkatan ketahanan pangan yang terkait 

dengan perikanan sampai dengan tahun 2015 difokuskan 

pada: (1) Peningkatan produksi ikan sebagai salah satu bahan 

pangan utama; (2) Peningkatan konsumsi ikan masyarakat; 

(3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran 

produk perikanan; dan (4) Peningkatan kesejahteraan 

nelayan dan pembudidaya ikan. 

11.1.2 Capaian Penting 

Sasaran pembangunan kedaulatan pangan pada tahun 2015 

difokuskan untuk mencapai peningkatan ketersediaan 

pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. 

Komoditas pangan yang menjadi perhatian utama 

Pemerintah pada tahun 2015 di antaranya padi, jagung, 

kedelai, daging sapi dan kerbau, tebu, cabai dan bawang 

merah, serta pangan yang berasal dari produksi perikanan. 

Selama tahun 2010-2014 produksi pertanian mengalami 

peningkatan (Tabel 11.1), demikian pula dengan produksi 

perikanan (Tabel 11.2). Produksi pertanian dan perikanan 

pada tahun 2015 diharapkan mengalami peningkatan dan 

dapat mencapai target sesuai dengan yang terdapat dalam 

RKP 2015. Berdasarkan angka ramalan (ARAM) I, produksi 

padi, jagung, dan kedelai tahun 2015 diperkirakan lebih tinggi 

dari produksi tahun 2014 dan akan mencapai 75,6 juta ton 

gabah kering giling (GKG) untuk padi, 20,7 juta ton pipilan 

kering untuk jagung, dan 998,9 ribu ton biji kering untuk 

kedelai. 
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Tabel 11.1 
Produksi Pangan dan Pertanian 

Tahun 2004-2015 
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Produksi perikanan yang terdiri dari ikan hasil tangkapan, 

ikan budidaya, dan rumput laut pada tahun 2014 mencapai 

20,7 juta ton, dan diharapkan mencapai 24,2 juta ton pada 

tahun 2015. Sementara, komoditas pangan pokok lainnya 

diharapkan dapat mencapai produksi sesuai dengan target 

dalam RKP 2015. 

Tabel 11.2 
Produksi Perikanan  

Tahun 2004-2015 (Juta Ton) 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014 
Catatan: *) Angka Target RKP 2015 

 

Dalam rangka stabilisasi harga pangan dilakukan upaya-

upaya melalui peningkatan kualitas distribusi pangan dan 

aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Harga pangan 

selama tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan 

(Gambar 11.1), namun masih terjangkau oleh masyarakat. 

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dicerminkan dengan 

skor pola pangan harapan (PPH). Pada September 2014 skor 

PPH sebesar 81,8 dengan tingkat konsumsi kalori 1.868,7 

Kkal/kapita. Pada tahun 2015 skor PPH diharapkan dapat 

mencapai 82,9 dengan tingkat konsumsi kalori 2.011 

No Uraian Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

1. Produksi 
Perikanan  

6,1 9,8 11,7 13,6 15,5 19,4 20,7 24,2 

1.1 
Perikanan 
Tangkap 

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

1.2 

Perikanan 
Budidaya 

 Ikan 

 Rumput 
Laut 

1,5 
 

1,07 
0,40 

4,7 
 

1,7 
3,0 

6,3 
 

2,4 
3,9 

7,9 
 

2,7 
5,2 

9,7 
 

3,2 
6,5 

13,3 
 

4,0 
9,3 

14,5 
 

4,3 
10,2 

17,9 
 

7,3 
10,6 

2.  
Produksi 
Garam  

na na na 1,6 2,5 1,2 2,5 3,3 



BAB 11 BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | 11-5 

 

Kkal/kapita. Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 38,2 

kg per kapita per tahun, dan diharapkan mencapai 40,9 kg 

per kapita per tahun pada tahun 2015. 
 

Gambar 11.1 
Perkembangan Harga Beras, Gula Pasir, dan Kedelai  

Tahun 2011-2015 (Rp/Kg)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Berbagai Tahun  

Catatan: *) Harga rata-rata sampai dengan Juni 2015 

Adapun untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan petani, 

indikator yang digunakan adalah nilai tukar petani (NTP). 

Selama tahun 2011-2015, NTP mencapai lebih dari 100. 

Dalam rangka meningkatkan NTP, Pemerintah membantu 

permodalan petani melalui penyaluran berbagai skim kredit 

dengan syarat pinjaman yang lunak. 

Neraca perdagangan sektor pertanian secara keseluruhan 

masih berada pada posisi surplus. Sumbangan surplus 

terbesar berasal dari subsektor perkebunan dengan 

komoditas utama kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. 
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Tabel 11.3 
Produksi Beberapa Komoditas Perkebunan 

Tahun 2004-2015 
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Selama tahun 2011-2014, produksi kelapa sawit, karet, 

kakao, dan kopi mengalami peningkatan (Tabel 11.3). Pada 

tahun 2015, produksi kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi 

diharapkan dapat mencapai produksi sesuai dengan target 

dalam RKP 2015. Untuk mencapai target tersebut, 

Pemerintah melakukan revitalisasi perkebunan melalui 

peremajaan tanaman perkebunan, serta intensifikasi 

pemeliharaan dan pemupukan sesuai kebutuhan. 

11.1.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pembangunan bidang pangan dan pertanian dihadapkan 

pada permasalahan: (1) Tingginya permintaan dan impor 

bahan pangan, (2) Terbatasnya lahan pertanian dan tingginya 

konversi lahan pertanian, (3) Penyaluran subsidi input yang 

kurang tepat, (4) Minimnya pemanfaatan teknologi inovasi, 

(5) Gangguan bencana alam dan perubahan iklim, (6) 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia pertanian dan 

minimnya tenaga penyuluh, serta (7) Berfluktuasinya harga 

dan pasokan pangan. 

Untuk itu, guna menghadapi berbagai permasalahan 

tersebut, Pemerintah melakukan upaya: (1) Peningkatan 

produksi dalam negeri yang didukung dengan perluasan areal 

lahan kering di luar Jawa dan Bali, (2) Pengembangan desa 

mandiri benih, (3) Pengembangan pemanfaatan teknologi 

melalui science park dan techno park, (4) Pengembangan 

varietas benih/bibit dan teknologi budidaya pertanian yang 

adaptif terhadap perubahan iklim dan gangguan bencana 

alam, (5) Penyiapan pelaksanaan asuransi pertanian, (6) 

Perbaikan kerangka regulasi terkait tenaga penyuluh 

pertanian dan mengoptimalkan tenaga penyuluh pertanian 



11-8 | BAB 11 BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

swadaya (PPS), serta (7) Penyaluran beras bersubsidi bagi 

masyarakat miskin dan peningkatan peranan Bulog. 

Peningkatan produksi perikanan menghadapi masalah karena 

belum memadainya dukungan infrastruktur perikanan, serta 

masih tingginya biaya input produksi seperti pakan, benih, 

dan bahan bakar minyak (BBM). Beberapa upaya untuk 

mengatasi hal tersebut antara lain: (1) Pengembangan 

armada perikanan tangkap di daerah perbatasan; (2) 

Pemenuhan kebutuhan converter BBM ke bahan bakar gas 

(BBG); (3) Pengembangan/pembangunan 30 sentra 

perikanan terpadu; (4) Penyediaan cold storage di sentra 

perikanan; (5) Pengembangan sistem informasi; (6) 

Pengkajian stok sumber daya ikan serta peningkatan sarana 

dan prasarana iptek kelautan dan perikanan; (7) Peningkatan 

kemandirian pembudidaya, penjaminan mutu benih dan 

penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan pengembangan 

teknologi biofloc; serta (8) Peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan, 

pelatihan, dan penyuluhan. 

11.2 Energi 

11.2.1 Kebijakan 

Arah kebijakan untuk menjamin dan meningkatkan 

ketahanan dan kemandirian energi dalam RKP 2014 adalah: 

(1) Intensifikasi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan optimasi 

produk energi fosil serta meningkatkan cadangan energi 

fosil; (2) Diversifikasi jenis energi dengan memanfaatkan 

energi baru terbarukan (EBT) serta energi bersih yang 

dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

energi fosil; dan (3) Efisiensi dan konservasi energi baik pada 
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sisi penyediaan (supply side management) maupun 

pemanfaatan (demand side management). 

Arah kebijakan bidang energi tahun 2015 adalah: (1) 

Peningkatan cadangan dan pasokan energi primer dan bahan 

bakar, (2) Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan 

infrastruktur energi, (3) Efisiensi dalam pengelolaan energi, 

dan (4) Peningkatan peranan EBT  di dalam bauran energi. 

11.2.2 Capaian Penting 

Realisasi pencapaian produksi minyak bumi sampai  tahun 

2014 hanya mencapai 789 ribu barrel oil per day (BOPD), 

yang berarti mengalami penurunan dibandingkan produksi 

pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 diperkirakan 

produksi minyak bumi mencapai 825 ribu BOPD.  

Realisasi produksi gas bumi tahun 2014 mencapai 1.475 ribu 

barrel oil equivalent per day (BOEPD), dan cenderung 

meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 1.460 ribu 

BOEPD. Pada tahun 2015, produksi gas bumi diperkirakan 

mencapai 1.475 ribu BOEPD. 

Produksi batu bara pada tahun 2014 menurun menjadi 458 

juta ton dari tahun 2013, dengan alokasi penggunaan 

domestik 76 juta ton.  Pada tahun 2015, produksi batu bara 

diperkirakan mencapai 425 juta ton dengan alokasi 

penggunaan domestik 102 juta ton.  

Mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan energi dalam 

negeri, maka penggunaan batu bara dan gas bumi dalam 

negeri akan terus ditingkatkan. Tabel 11.4 menunjukkan 

produksi energi primer dan pemanfaatannya di dalam negeri 

pada tahun 2004-2015. Realisasi produksi minyak bumi per 
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Juni 2015 mencapai 778 ribu BOEPD (94,3 persen dari 

target). Realisasi produksi gas bumi per Juni 2015 mencapai 

1.424 ribu BOEPD (96,5 persen dari target). Untuk realisasi 

domestic market obligation (DMO) gas bumi per Mei 2015 

mencapai 4.325 MMSCFD atau 54,4 persen. Realisasi 

produksi batu bara per Juni 2015 mencapai 200,9 juta ton 

(47,3 persen dari target). Untuk realisasi DMO batu bara per 

Juni 2015 mencapai 39,4 juta ton (38,6 persen dari target). 

Kebutuhan BBM dalam negeri pada tahun 2014 mencapai 1,3 

juta barrel per day (BPD). Namun, kapasitas kilang minyak 

terpasang Indonesia baru mencapai 1,17 juta barrels per 

calendar day (BPCD) dan hanya dapat menghasilkan produksi 

BBM sekitar 650 ribu BPD. Untuk mengurangi impor BBM, 

pada tahun 2015 akan mulai dilakukan proses pembangunan 

kilang BBM yang berkapasitas 300 milliar barrel per day 

(MBPD) serta revitalisasi kilang yang ada. 

Pada tahun 2015, produksi BBM ditargetkan sebesar 38 juta 

KL. Sampai Juni 2015, pencapaian target baru mencapai 

18,23 juta KL atau sebesar 48 persen. Volume BBM 

bersubsidi pada tahun 2015 hanya untuk solar dan minyak 

tanah mencapai 7,29 juta KL per Juni 2015. Pencapaian 

tersebut 35,3 persen dari target total 2015, yakni 17,9 juta 

KL. Subsidi listrik per Mei 2015 sebesar Rp.22,69 triliun, atau 

baru mencapai 32,5 persen dari target total Rp.69,76 triliun. 

Subsidi BBM, liquified petroleum gas (LPG), dan bahan bakar 

nabati (BBN) per Juni 2015 sebesar Rp.37,36 triliun. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.5. 

Peningkatan diversifikasi energi dilakukan melalui 

pemanfaatan gas bumi di sektor rumah tangga dan 

transportasi.  Di   sektor  rumah  tangga   dilakukan   konversi  
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Tabel 11.4 
Produksi Minyak, Gas Bumi, dan Batubara 

Tahun 2004-2015 
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Tabel 11.5 
Produksi BBM dan Volume BBM Bersubsidi 

Tahun 2004-2015 
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minyak tanah ke LPG 3 kg dan pembangunan jaringan gas 

bumi. Pada tahun 2014, volume LPG 3 kg yang 

didistribusikan sekitar 56 juta paket dengan volume isi ulang 

LPG 3 kg sebesar 4,9 juta Mton (MT), sehingga kumulatif 

volume LPG yang telah disediakan hingga tahun 2014 

sebesar 21,88 juta MT.  

Pada tahun 2014, dibangun jaringan gas untuk rumah tangga 

sebanyak 16.949 sambungan rumah (SR) di 5 lokasi, yaitu 

Kota Semarang, Bulungan, Sidoarjo (lanjutan), Kabupaten 

Bekasi, dan Lhokseumawe. Kumulatif pembangunan jaringan 

gas kota melalui pendanaan APBN dari tahun 2009-2014, 

sebanyak 25 lokasi dengan peruntukan bagi 86.460 SR. 

Untuk sektor transportasi telah dilakukan pembangunan 43 

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 12 Mobile 

Refueling Unit (MRU) selama tahun 2014, dan direncanakan 

sebanyak 26 unit SPBG pada tahun 2015 baik melalui 

pendanaan APBN maupun non-APBN. 

Selanjutnya, pangsa pemanfaatan EBT untuk pembangkit 

listrik juga meningkat pada tahun 2014, yakni 11.329,1 

megawatt (MW) yang terdiri dari panas bumi 1.413,5 MW, 

energi air 8.111 MW, bioenergi 1.740 MW, energi surya 71 

MW, energi angin 3,1 MW, dan hybrid 0,5 MW. Jumlah 

penambahan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) baru 

panas bumi pada tahun 2014 sebanyak 11 WKP. Pada tahun 

2015, kapasitas terpasang pembangkit listrik dari EBT 

diperkirakan sebesar 11.753,1 MW yang terdiri atas panas 

bumi 1.438,5, energi air 8.340 MW, bioenergi 1.892 MW, 

energi surya 76,9 MW, dan energi angin  5,8 MW.  Pada 

tahun 2015 jumlah WKP panas bumi yang akan dilelangkan 

sebanyak 5 WKP. 
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Selain pemanfaatan EBT, pemanfaatan BBN di dalam negeri 

juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, 

implementasi mandatori BBN mencapai 1,85 juta KL dengan 

produksi biodiesel sebesar 3,9 juta KL. Pemanfaatan BBN 

pada tahun tersebut telah mampu menghemat devisa 

sebesar USD1,35 miliar. Pada tahun 2015, produksi BBN 

diperkirakan mencapai 4,07 juta KL. 

Upaya konservasi energi dilaksanakan dengan peningkatan 

kesadaran publik untuk melakukan penghematan energi. 

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan bimbingan teknis 

penghematan energi di delapan kota, di samping itu juga 

dilakukan audit energi untuk industri dan bangunan. Jumlah 

industri dan bangunan yang diaudit pada tahun 2014 

sebanyak 168  objek, terdiri atas 60 bangunan gedung dan 

108 industri dengan potensi penghematan 241,2 GWh per 

tahun atau setara dengan Rp.193,7 miliar per tahun. 

Bimbingan teknis dan kerjasama konservasi energi pada 

tahun 2015 diperkirakan dilaksanakan di lima lokasi. Jumlah 

gedung pemerintah yang menjadi objek audit energi 

diperkirakan sebanyak sepuluh objek. Jumlah perusahaan 

yang dimonitor implementasi hasil audit energinya 

diperkirakan sebanyak 30 objek. Pada tahun 2015 juga 

diperkirakan akan diterapkan pilot project sistem monitoring 

penggunaan listrik di empat objek bangunan atau gedung. 

11.2.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan 

ketahanan energi, antara lain: (1) Penurunan produksi 

minyak bumi, (2) Pemanfaatan energi untuk keperluan dalam 

negeri masih rendah, (3) Akses energi terbatas; (4) 

Ketergantungan impor BBM/LPG, (5) Bauran energi masih 
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didominasi minyak bumi sedangkan EBT masih rendah, dan 

(6) Pemanfaatan energi yang belum efisien. 

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah: (1) Membina kerjasama 

dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKS) dalam 

melakukan penelitian, kajian kelayakan, dan pilot project 

penerapan enhanced oil recovery (EOR); (2) Meningkatkan 

kegiatan survei dan promosi penawaran lapangan migas 

untuk dikembangkan, termasuk lapangan gas 

nonkonvensional; (3) Membangun infrastruktur gas, 

terutama untuk rumah tangga dan transportasi; (4) 

Mengembangkan bahan bakar sintetik, baik dalam bentuk 

gas maupun cair yang berasal dari batu bara kalori rendah; 

(5) Meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar dan 

hasil olahan, termasuk cadangan operasional dan penyangga, 

dan kapasitas pelayanan pendistribusian bahan bakar di 

daerah-daerah terpencil; (6) Mempertahankan kapasitas 

produksi bahan bakar melalui up-grading (revamping) kilang 

BBM dan BBG yang saat ini sudah beroperasi;  (7) 

Membangun infrastruktur pengolahan dan Penyimpanan 

BBM dan BBG; (8) Mengalihkan subsidi energi fosil untuk 

subsidi energi EBT baik BBN maupun non-BBN; (9) 

Meningkatkan pemanfaatan BBN biofuel untuk transportasi; 

(10) Membangun infrastruktur BBN; (11) Penyempurnaan 

skema dan regulasi pembiayaan untuk pengembangan EBT; 

(12) Mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan 

dalam pembiayaan upaya penghematan energi; dan 13) 

meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor 

energi dari perusahaan layanan energi (Energy Service 

Company – ESCOs), serta peningkatan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya penghematan energi. 
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11.3  Sumber Daya Mineral dan Pertambangan 

11.3.1 Kebijakan 

Arah kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan sumber 

daya mineral dan pertambangan pada tahun 2014 

difokuskan pada dua hal pokok, yaitu: (1) Peningkatan nilai 

tambah potensi keekonomian, pemanfaatan bahan galian 

dan mineral ikutan di daerah dan bekas daerah 

pertambangan; dan (2) Optimalisasi penerapan kaidah 

konservasi dalam pengusahaan pertambangan baik pada 

tahap eksplorasi, eksploitasi, maupun pascatambang. 

Pada tahun 2015, arah kebijakan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya 

saing produk tambang adalah: (1) Membangun konsensus 

keterpaduan antara pengembangan industri pengolahan 

bahan tambang dengan pengembangan industri manufaktur; 

(2) Menetapkan insentif fiskal dan nonfiskal bagi 

pengusahaan pengolahan dan pemurnian produk tambang, 

terutama nikel, bijih besi, tembaga, dan bauksit, termasuk 

kepastian pasokan produk tambang (raw material); dan (3) 

meningkatkan kepastian hukum dalam pengusahaan 

pertambangan melalui percepatan proses renegosiasi 

Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha 

Pertambangan (IUP). 

11.3.2 Capaian Penting 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari 

subsektor mineral dan batu bara pada tahun 2014 mencapai 

Rp.35,4 triliun. Realisasi investasi subsektor mineral dan batu 

bara untuk tahun 2014 sebesar USD8,16 miliar. Pada tahun 
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2015, PNBP mineral dan batu bara Rp.55,2 triliun dan 

investasi USD6,9 miliar. 

Sumber daya dan cadangan batu bara pada tahun 2014 

mencapai masing-masing 124,8 miliar ton dan 32,38 miliar 

ton. Pada tahun 2015, produksi batu bara diperkirakan 

mencapai 425 juta ton dengan penggunaan dalam negeri 

(DMO) 102 juta ton. Kebijakan DMO ini sangat efektif 

menjamin tersedianya batu bara untuk kebutuhan 

pembangkit listrik, bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp, 

dan untuk industri metalurgi dalam negeri. Rata-rata 

pemanfaatan batu bara domestik sebesar 20-25 persen dan 

volumenya meningkat setiap tahunnya. Pemanfaatan batu 

bara domestik terbesar terutama untuk pembangkit listrik, 

sekitar 80 persen dari total pemanfaatan domestik.  

Produksi mineral utama pada tahun 2014 secara umum 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kecuali untuk 

emas. Adanya kewajiban peningkatan nilai tambah mineral 

menyebabkan perusahaan pertambangan mineral yang 

belum mengolah dan memurnikan mineralnya mulai 

menghentikan produksi. Adapun produksi mineral utama 

pada tahun 2014 meliputi tembaga 416 ribu ton, emas 67 

ton, bauksit 2,8 juta ton, timah 74 ribu ton, dan bijih nikel 

serta bijih besi masing-masing 3,9 juta ton dan 1,2 juta ton. 

Selanjutnya, pada tahun 2015 diperkirakan target produksi 

tembaga 310  ribu ton, emas 105 ton, bauksit 1,1 juta  ton, 

timah 70 ribu ton, bijih nikel 1,4 juta ton, serta bijih besi  

15,40 juta ton.  

Berdasarkan Tabel 11.6, realisasi produksi batu bara per Juni 

2015 telah mencapai 200,9 juta ton (47,3 persen dari target). 

Sementara realisasi produksi logam tembaga mencapai 266 
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ribu ton (85,8 persen dari target), realisasi produksi emas 

mencapai 43 ton (40,9 persen dari target realisasi di tahun 

2015), realisasi produksi timah mencapai 29 ribu ton (41,4 

persen dari target), serta realisasi produksi bijih nikel 

mencapai 0,9 juta ton (64,2 persen dari target). 

Potensi mineral di Indonesia sangat beragam. Pada saat ini, 

total sumber daya bijih mineral 53 miliar ton dan sumber 

daya logam 1,67 miliar ton. Sementara, total cadangan bijih 

mineral 22,8 miliar ton dan sumber daya logam 358,78 juta 

ton. Potensi sumber daya dan cadangan mineral Indonesia 

dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel  11.7 berikut. 

Berdasarkan amanat UU No. 4/2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batu Bara, kewajiban peningkatan nilai tambah 

dilakukan dengan mendorong pembangunan pabrik 

pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam 

negeri, sehingga mineral yang dihasilkan oleh perusahaan 

pertambangan mineral dapat diolah dan dimurnikan di 

dalam negeri. Sampai saat ini terdapat 70 rencana 

pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dari 

berbagai jenis mineral dengan total rencana investasi 

USD17,4 miliar. Adapun realisasi investasi hingga saat ini 

masih sebesar USD6 miliar.  

Dari total 107 perusahaan yang terdiri atas 34 KK dan 73 

PKP2B, terdapat perusahaan KK dan PKP2B yang telah 

melakukan amandemen kontrak, menyepakati konsep 

naskah amandemen, proses pembahasan naskah 

amandemen KK, menyepakati seluruh isu strategis 

renegosiasi dengan menandatangani Nota Kesepahaman 

(MoU), dan menyepakati sebagian isu strategis renegosiasi.  
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Tabel 11.6 
Produksi Batu Bara dan Mineral Utama 

Tahun 2004-2015 
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Tabel 11.7 
Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam  

Tahun 2014 (Juta Ton) 
 

No. Komoditas 
Total Cadangan Total Sumber Daya 

Bijih Logam Bijih Logam 

1. 
Emas 
Primer 

8.357,70 0,007 2.807,10 0,002 

2. Bauksit 1.347,50 648,4 585,7 239,5 

3. Nikel 3.711,60 54,4 1,155,2 21,3 

4. Tembaga 18.248,50 108,6 2.719,60 25,6 

5. Besi 712,4 401,7 65,6 39,8 

6. Pasir Besi 2.121, 4 443,7 173,8 25,4 

7. Mangan 15,5 6,3 4,4 2,8 

8. Seng 670,6 7,4 19,8 2,2 

9. Timah 3.945,50 2,3 1.322,40 0,28 

10. Xenotim 23,1 0,001 0 0 

11. Monasit 1.569,10 0,25 0 0,002 

12. Perak 14.468,60 0,83 15.114,00 1,9 

Sumber: KESDM, 2015 

Terkait dengan penertiban IUP, Kementerian ESDM 

melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) dalam melaksanakan koordinasi dan supervisi di Bidang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Korsup KPK). 

Berdasarkan data hasil Korsup tersebut, hingga Juni 2015 

telah terdata seluruhnya 10.432 IUP, yang terdiri atas 6.800 

IUP mineral dan 3.632 IUP batu bara. Dari keseluruhan IUP 

tersebut, terdata 6.156 IUP telah diverifikasi sebagai IUP 

Clean and Clear dan 4.276 IUP Non-Clean and Clear atau IUP 

yang perizinannya bermasalah dan masuk dalam kategori 

tumpang tindih. 
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11.3.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang muncul dalam usaha peningkatan nilai 

tambah adalah: (1) Masih terbatasnya penguasaan teknologi 

pengolahan dan pemurnian serta ketersediaan sumber daya 

manusia; (2) Terbatasnya infrastruktur, terutama 

energi/listrik dan transportasi; dan (3) Belum 

berkembangnya industri hilir domestik yang dapat menyerap 

produk tambang yang sudah menjadi bahan setengah jadi 

atau bahan jadi.  

Tindak lanjut untuk menanggulangi permasalahan tersebut, 

antara lain: (1) Melakukan verifikasi ketersediaan teknologi 

pengolahan dan pemurnian, dan mengakuisisi teknologi baru 

yang dibutuhkan, sekaligus meningkatkan kemampuan 

sumber daya manusianya dalam penguasaan teknologi 

tersebut; (2) Mengidentifikasi kebutuhan, menyiapkan 

strategi, dan membangun infrastruktur pendukung, seperti 

jalan dan listrik, bagi fasilitas smelter yang sudah beroperasi 

dan yang akan dibangun;  (3) Mengidentifikasi  jenis produk 

tambang strategis yang diperlukan sebagai bahan baku untuk 

diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang 

mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi; (4) 

Menyempurnakan pola DMO dan membatasi ekspor produk 

tambang strategis guna menjamin kontinuitas pasokan bahan 

baku; (5) Mengembangkan perwilayahan industri berbasis 

produk tambang strategis, melalui pengembangan wilayah 

pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan 

industri, pembangunan kawasan industri, dan 

pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah; 

(6) Menyempurnakan dan memutakhirkan rencana 

pembangunan smelter, yakni klaster pengolahan dan 
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pemurnian mineral, yang diselaraskan dengan peta cadangan 

mineral yang terkini, terutama peta cadangan nikel, bijih 

besi, tembaga, dan bauksit, serta ketersediaan infrastruktur 

pendukung; (7) Mengembangkan proyek percontohan pola 

kerjasama Pemerintah dan swasta dalam membangun 

smelter, termasuk infrastruktur pendukungnya; dan (8) 

Mengembangkan insentif dan skema pembayaran royalti 

bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan 

pengusahaan tambang. 

11.4 Lingkungan Hidup 

11.4.1 Kebijakan 

Kebijakan umum dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan 

hidup pada RKP 2014 adalah meningkatkan kualitas daya 

dukung lingkungan hidup (air, udara, dan lahan) agar 

kemampuannya dapat pulih kembali dalam mendukung 

pembangunan nasional yang berkelanjutan, yang difokuskan 

pada: (1) Penurunan beban pencemaran lingkungandan 

penekanan laju kerusakan sumber daya alam (SDA) dan 

lingkungan hidup, dengan perkuatan peran aktif daerah; (2) 

Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan 

rehabilitasi kawasan yang rusak; dan (3) Penegakan hukum, 

penguatan tata kelola lingkungan, serta peningkatan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan 

kualitas lingkungan hidup. 

Arah kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup pada RKP 

2015 difokuskan pada: (1) Pengembangan upaya konservasi 

dan rehabilitasi keanekaragaman hayati: hutan, pertanian, 

laut dan pesisir, karst (in-situ dan ex-situ), dan pengetahuan 

tradisional; (2) Pengembangan kebijakan pemanfaatan 
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keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai tambah 

(bioprospecting); (3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 

(4) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup; dan (5) Penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan 

hidup. 

11.4.2 Capaian Penting 

Pertumbuhan peserta yang mengikuti Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan tren 

yang positif. Pada periode 2003-2009, perusahaan yang 

mengikuti PROPER meningkat rata-rata 109 perusahaan per 

tahun, dan pada dua tahun terakhir (2014-2015), 

pertumbuhan jumlah peserta PROPER mencapai 12,52 

persen (Gambar 11.2). 

Gambar 11.2 
Tren Keikutsertaan Perusahaan dalam Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan Tahun 2003-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2015 
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 

saat ini sedang membangun sistem pemantauan kualitas 

udara yang akan disiapkan di beberapa kota, dan sistem 

kualitas air di 15 DAS prioritas. Upaya tersebut dilakukan 

untuk dapat menurunkan beban pencemaran udara sebesar 

3 persen pada tahun 2015 dan meningkatkan kualitas sungai 

di 15 DAS prioritas melalui penurunan kadar Biochemical 

Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD ) 

dan E-Coli. Selain itu, upaya pengurangan timbulan sampah 

akan dilakukan melalui bank sampah dan pusat daur ulang. 

Gambar 11.3 
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Tahun 2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, Berbagai Tahun 

Pengelolaan lingkungan hidup juga terus diintensifkan 

dengan penyusunan indikator lingkungan hidup terpadu, 

yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) agar dapat 

menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup Indonesia. 
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Setelah IKLH ditetapkan pada akhir tahun 2009, hampir 

setiap provinsi di Indonesia skor IKLH terus meningkat setiap 

tahunnya, mulai dari 62,83 pada tahun 2009 hingga 

mencapai 63,42 pada tahun 2014 (Gambar 11.3). Skor IKLH 

diupayakan untuk terus ditingkatkan hingga mencapai target 

66,5–68,5 persen pada tahun 2019 guna menjamin kualitas 

lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

Gambar 11.4 
Penerima Anugerah Adipura  

Tahun 2004-2014 (Kabupaten/Kota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2014 

Selanjutnya, upaya pengendalian pencemaran dilaksanakan 

pula melalui Program Adipura. Melalui program ini, pemda 

didorong untuk menciptakan kabupaten/kota yang layak huni 

serta masyarakat yang sehat dan lingkungan hidup yang baik 

(good environment). Jumlah kabupaten/kota penerima 

anugerah Adipura terus mengalami peningkatan dari 15 

kabupaten/kota pada tahun 2004 menjadi 101 

kabupaten/kota pada tahun 2014, seperti ditunjukkan pada 

Gambar 11.4. 
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Pemerintah juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada 

individu, kelompok dan perwakilan pemerintah daerah yang 

telah berprestasi di bidang lingkungan hidup, melalui 

Penghargaan Kalpataru, Penghargaan Penyusun Status 

Lingkungan Hidup Daerah Terbaik, dan Penghargaan 

Adiwiyata Mandiri. Sejak tahun 1980 hingga tahun 2014 

tercatat 326 orang/kelompok penerima penghargaan 

Kalpataru. Pada tahun 2015 ini, Dewan Pertimbangan 

Kalpataru menetapkan 11 orang penerima Kalpataru. 

Selanjutnya, Pemerintah juga terus mendorong pemerintah 

daerah untuk menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup 

Daerah (SLHD). Pada tahun 2014 penyusun SLHD terbaik 

untuk kategori provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan, 

Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jambi; sedangkan 

untuk kategori kabupaten/kota diberikan kepada Kabupaten 

Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten 

Lumajang (Provinsi Jawa Timur), dan Kota Surabaya (Provinsi 

Jawa Timur). Selain itu, melalui kerja sama antara KLHK 

bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga 

diberikan penghargaan kepada sekolah berbudaya 

lingkungan melalui Program Adiwiyata. Pada tahun 2015 ini, 

Dewan Pertimbangan Adiwiyata menetapkan peraih 

penghargaan Adiwiyata Mandiri kepada 95 sekolah yang 

tersebar di 20 provinsi. 

Dalam rangka penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan 

hidup, upaya yang ditempuh adalah melalui peningkatan 

kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 

dan kehutanan, dan peningkatan kelas kelompok tani desa 

hutan dari tingkatan pemula menjadi tingkat madya 

sebanyak 1.100 kelompok. Selain itu, telah disiapkan 800 
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orang tenaga penyuluh untuk mendampingi Kelompok Tani 

Hutan. 

Koleksi keanekaragaman hayati dalam bentuk 

pengembangan taman kehati telah disiapkan sebanyak 300 

spesies. Saat ini juga sedang disiapkan mekanisme 

penyediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman 

hayati spesies dan genetik di tujuh wilayah biogeografi, yaitu 

Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, 

Maluku, dan Papua. 

Upaya pengembangan dan pemanfaatan iptek dan SDM 

untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati 

secara berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan budaya 

inovasi di masyarakat. Kegiatan penelitian dan 

pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan 

terutama untuk pengembangan iptek yang dapat diterapkan 

di masyarakat. Terkait hal ini, KLHK mendorong peningkatan 

hasil penelitian agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan pengguna, utamanya masyarakat di sekitar kawasan 

hutan. 

11.4.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan kerusakan lingkungan yang cukup kompleks 

dan semakin luas, terutama meluasnya lahan dan hutan kritis 

akibat illegal logging dan areal penambangan ilegal yang 

menimbulkan berbagai bencana ekologis, perlu ditangani 

dengan baik. Untuk itu, Pemerintah harus melakukan 

pelarangan kegiatan-kegiatan yang semakin menurunkan 

kualitas lingkungan. Pemerintah bertekad untuk melakukan 

langkah tegas penegakan hukum dengan multi-doors dan dari 

berbagai lini atau lapisan. 
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11.5 Kehutanan 

11.5.1 Kebijakan 

Kebijakan pembangunan kehutanan pada RKP 2014  

diarahkan pada peningkatan tata kelola hutan yang baik 

(good forest governance) untuk meningkatkan peran sumber 

daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan dan 

meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan. 

Kebijakan pembangunan ini dilaksanakan dan diperkuat pada 

RKP 2015 untuk memenuhi agenda Nawacita, utamanya 

dalam: (1) Melakukan reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (2) 

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional; serta (3) Mewujudkan kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 

domestik. 

Terkait dengan agenda memperkuat kehadiran negara dalam 

melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang 

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; arah kebijakan 

ditujukan untuk: (1) Peningkatan instrumen penegakan 

hukum termasuk di dalamnya penyusunan satu peta tematik 

hutan, penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan 

hutan; (2) Peningkatan efektivitas penegakan hukum, di 

antaranya melalui penyederhanaan prosedur, pencabutan 

izin pihak yang melanggar dan pembentukan Lembaga 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H); dan 

(3) Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan 

melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 

seluruh kawasan hutan dan penguatan keterlibatan 

masyarakat dalam pengamanan hutan.   
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Agenda meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di 

pasar internasional mengamanatkan akselerasi pertumbuhan 

ekonomi nasional, dengan kebijakan: (1) Peningkatan tata 

kelola kehutanan, (2) Peningkatan produksi dan produktivitas 

sumber daya hutan, (3) Penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta (4) Pengembangan industri pengolahan hasil 

hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.  

Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, 

dilakukan melalui kebijakan: (1) Pengelolaan kawasan hulu 

Daerah Aliran Sungai (DAS), (2) Peningkatan kapasitas 

pengelola hutan konservasi, dan (3) Percepatan kepastian 

status hukum kawasan hutan. 

11.5.2 Capaian Penting 

Terkait reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas 

korupsi, bermartabat dan terpercaya, saat ini sedang 

dipersiapkan peta tematik di tingkat tapak, sejalan dengan 

pembangunan KPH. Sementara, telah dilakukan revisi 

kedelapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru 

(PIPPIB) berupa penambahan areal seluas 962.030 hektar, 

sehingga luas total implementasi moratorium menjadi 65,01 

juta hektar.  

Dalam hal pengamanan hutan, telah dibentuk gugus tugas 

yang menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran 

kehutanan, dan membangun mekanisme kerja sama untuk 

pendekatan multi door justice bersama kepolisian dan 

kejaksaan. Pada saat ini juga sedang dipersiapkan regulasi 

sebagai dasar pembentukan Badan Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan.  
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Hingga tahun 2014 telah dibentuk 120 unit KPH dari 629 KPH 

yang direncanakan hingga tahun 2019. Pembentukan KPH 

merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan negara di 

kawasan hutan serta mengamankan dan melindungi kawasan 

hutan.  

Gambar 11.5 
Produksi Kayu Bulat  

Tahun 2004-2015 (M3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: RPBBI online, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan-KLHK 
Catatan: *) Realisasi sampai dengan Mei 2015 

Untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing 

di pasar internasional, telah diupayakan setiap tahun 

kenaikan produksi kayu bulat dari tanaman, hutan alam dan 

hutan rakyat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11.5. 

Hingga Mei 2015 produksi kayu bulat dari hutan alam 

mencapai 633,8 ribu m3 dari target di akhir 2015 sebesar 5,6 
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juta m3; dari hutan tanaman sebanyak 2,5 juta m3 dari target 

26 juta m3; serta dari hutan rakyat 1,8 juta m3 dari target 20 

juta m3. Dari kegiatan peningkatan pengelolaan hutan alam, 

hingga Mei 2015 dari jumlah 269 unit pemegang izin hutan 

alam sebanyak 109 unit telah bersertifikat Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) dan 24 unit di antaranya telah 

bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 

Sementara untuk hutan tanaman, dari 277 unit pemegang 

izin hutan tanaman industri sebanyak 61 unit bersertifikat 

PHPL dan 41 unit bersertifikat SVLK. 

Produksi kayu olahan primer seperti kayu lapis, veneer, kayu 

gergajian dan pulp juga mengalami peningkatan setiap tahun 

(Tabel 11.8). Per awal Juni 2015 telah dicapai 1,3 juta m3 

kayu lapis, 370 ribu m3 veneer, 567 ribu m3 kayu gergajian, 

dan 2,4 juta ton pulp. Kenaikan pulp belum dapat mencapai 

hasil di tahun 2011. Sementara itu, serpih kayu meningkat 

dengan sangat cepat. Jumlah industri primer yang 

menggunakan sistem pengendalian bahan baku secara online 

mencapai 862 unit. Saat ini sedang disiapkan forest based 

cluster industries yang didukung oleh industri yang memiliki 

legalitas kayu sebanyak dua unit. 

Kinerja ekspor produk kayu yang bersertifikat legalitas kayu 

terlihat meningkat pada tahun 2014 meskipun untuk pulp 

menurun. Voluntary partnership agreement dengan EU telah 

berhasil meningkatkan ekspor produk kayu legal Indonesia ke 

Eropa. Tabel 11.9 menunjukkan peningkatan ekspor produk 

kayu yang dipantau ketat melalui Sistem Informasi Legalitas 

Kayu (SILK). 
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Tabel 11.8. 
Realisasi Produksi Kayu Olahan Primer 

Tahun 2004-2015 
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Tabel 11.9 
Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan 

Tahun 2004-2015 (Juta USD) 

Sumber: SILK Kementerian Kehutanan 
Catatan: *) Realisasi sampai Maret 2015 

Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pengelolaan 

hutan berbasis DAS melalui pola Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR), Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, dan 

Hutan Rakyat, telah diidentifikasi areal seluas 19,81 juta 

hektar untuk diverifikasi di lapangan guna memenuhi target 

12,7 juta hektar. 

Terkait koordinasi lokasi redistribusi tanah telah dipersiapkan 

Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di kawasan hutan 

seluas 0,6 juta hektar untuk legalisasi aset dan 3,5 juta hektar 

redistribusi tanah yang berasal dari hutan produksi yang 

dapat dikonversi. Kedua pencapaian tersebut yaitu seluas 4,1 

juta hektar menjadi bagian dari target nasional TORA seluas 9 

juta hektar. 

Dalam rangka pengamanan dan perlindungan kawasan serta 

untuk memenuhi standar minimum akan dilakukan 

peningkatan kapasitas 11 Brigade Satuan Polisi Kehutanan 

Reaksi Cepat (SPORC).  

Uraian 
Tahun 

2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 

KayuGergajian      26,9   35,9      30,9      41,6      57,7      45,3 52,6  24,0 

Kayu Lapis 1.576,9 189,4 1.638,7  1.953,5 1.944,4 2.176,2 2.409,1 1.226,4 
Pulp     88,7 867,2 1.465,9 1.554,6 1.545,4 1.845,8 1.718,7  868,9 

Veneer sheets      33,1   21,2      26,3      34,4      33,9      31,4 28,9  19,4 

Particle Board      11,6     2,2       2,8        2,3        2,2        1,5 1,3 0,7 

Fireboard      47,2   45,1     43,7      42,4      54,0      86,6 91,9  46,0 
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Untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran hutan akan dilakukan peningkatan kapasitas 

Manggala Agni sebanyak 1.000 orang. Upaya ini juga 

didukung dengan mendorong pembentukan 20 brigade 

pengendalian kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan 

Sulawesi pada tahun 2015. 

Untuk meningkatkan pengelolaan kawasan hulu DAS secara 

berkelanjutan, telah diidentifikasi 15 DAS yang mulai 

dipetakan karakteristiknya dan akan ditingkatkan kualitasnya. 

Selain itu, dari 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai Terpadu (RPDAST) yang telah disusun di tahun 2014, 

akan mulai dipersiapkan untuk diinternalisasi ke dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik provinsi maupun 

kabupaten. 

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pengelola 

hutan konservasi untuk melindungi dan mengawetkan 

keanekaragaman hayati, telah diidentifikasi 25 spesies satwa 

terancam punah untuk dibangun data dasar, membangun 

metodologi pengamatannya, dan upaya peningkatan 

populasinya. Hal ini juga akan didukung dengan 

pembentukan pusat penelitian terintegrasi multi sektor di 

dalam taman nasional dan KPH Konservasi, termasuk 

peningkatan kerja sama dalam penangkaran semi alami 

(captive breeding), seperti Badak Sumatera di Taman 

Nasional (TN) Way Kambas dan Badak Jawa di TN Ujung 

Kulon.  

Dalam rangka percepatan kepastian status hukum kawasan 

hutan, dari target seluruh kawasan hutan, hingga saat ini 

telah dikukuhkan 75,25 juta hektar atau 62,3 persen dari 

seluruh kawasan hutan. 
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11.5.3  Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Pentingnya membangun modal sosial untuk berbagai target 

pembangunan terkait dengan penggunaan ruang kawasan 

hutan. Sebagaimana diketahui bahwa target ketahanan 

pangan dan energi membutuhkan sebagian ruang kawasan 

hutan, termasuk di dalamnya adalah rencana reforma agraria 

(TORA) sebesar 4,1 juta hektar, membutuhkan prakondisi di 

lapangan, sehingga tidak menjadi preseden buruk terhadap 

pengelolaan kawasan hutan. Upaya yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi areal calon dan membangun komitmen 

bersama sehingga memperkuat modal sosial pembangunan 

kawasan hutan. 

Terkait rendahnya nilai tambah dan daya saing produk hasil 

hutan, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan 

penerapan sistem verifikasi legalitas kayu dan percepatan 

cluster based industries, serta meningkatkan international 

market dialog dengan mengoptimalkan peran duta besar. 

Upaya diversifikasi produk juga terus dikembangkan oleh  

Litbang, utamanya untuk isu food, energy and medicine. 

Terkait dengan isu bahan bakar alternatif berupa biodiesel 

dan biobensin dari tanaman hutan, pengembangan ini 

memerlukan dukungan kebijakan berupa pemberian kuota 

yang akan memberikan peluang kontribusi pada penyediaan 

energi nasional. 

Permasalahan lainnya adalah cukup kompleks dan meluasnya 

masalah-masalah kerusakan lingkungan terutama lahan 

hutan kritis akibat illegal logging dan areal penambangan 

illegal yang menimbulkan berbagai bencana ekologis.  Sudah 

saatnya tidak boleh lagi dilakukan pembiaran terhadap 

kegiatan-kegiatan yang semakin menurunkan kualitas 
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lingkungan. Pemerintah bertekad untuk tidak lagi melakukan 

pembiaran dan akan dilakukan langkah tegas penegakan 

hukum dengan multi-doors dari berbagai lini atau lapisan. 

11.6 Kelautan 

11.6.1 Kebijakan 

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan sumber daya 

kelautan pada tahun 2014 adalah: (1) Peningkatan 

rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan 

pemanfaatan sumber daya kelautan; (2) Peningkatan 

pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau 

kecil, serta tata kelola sumber daya kelautan; dan (3) 

Pengembangan iptek kelautan. 

Pada tahun 2015, hal tersebut diperkuat dengan kebijakan: 

(1) Peningkatan tata kelola kelautan melalui penyusunan 

rencana zonasi dan pengembangan kebijakan kelautan; (2) 

Pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau 

kecil; (3) Peningkatan kerja sama, baik regional maupun 

internasional, dalam pengelolaan wilayah laut; (4) 

Pengawasan dan  pengamanan wilayah dari pemanfaatan 

sumber daya kelautan yang merusak dan ilegal, melalui 

peningkatan cakupan wilayah pengawasan dan jumlah hari 

operasi kapal pengawas, serta peningkatan sarana prasarana 

pengawasan dan mengintensifkan penegakan hukum; (5) 

Rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak dan pengendalian 

bencana alam dan dampak perubahan iklim, melalui 

penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, 

peningkatan ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak 

bencana dan perubahan iklim, serta pengurangan 

pencemaran wilayah pesisir dan laut; (6) Mengoptimalkan 
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pemanfaatan keekonomian dari sumber daya kelautan 

(bioresources) yang  difokuskan pada pendayagunaan pulau-

pulau kecil dan pengelolaan kawasan konservasi perairan 

untuk meningkatkan keekonomian sumber daya kelautan. 

11.6.2 Capaian Penting 

Untuk mendukung pencapaian target kawasan konservasi 

perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2019, telah 

dilakukan penambahan luasan kawasan konservasi perairan 

sebesar 875 ribu hektar sehingga luasan kawasan konservasi 

perairan Indonesia sampai dengan tahun 2014 mencapai 16,5 

juta hektar (Gambar 11.6). 

Gambar 11.6  
Kawasan Konservasi Perairan 

Tahun 2003-2014 (Hektar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Berbagai Tahun 

Selain konservasi kawasan, telah dilakukan konservasi jenis 

ikan sesuai target pada tahun 2014 yaitu 15 jenis ikan yang 

diidentifikasi sebagai jenis ikan yang terancam punah, langka, 
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dan endemik yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian 

dan pemanfaatan guna menjamin ketersediaannya di masa 

sekarang dan masa yang akan datang. 

Rehabilitasi kawasan pesisir juga telah dilakukan melalui 

penanaman mangrove seluas 29 hektar pada tahun 2014. 

Pada tahun 2015, ditargetkan tiga juta batang mangrove 

akan ditanam di pantai utara Pulau Jawa. Selain itu, dalam 

rangka penguatan ketahanan kawasan pesisir telah dilakukan 

pengembangan desa pesisir tangguh pada 66 desa (22 

kawasan) sampai dengan tahun 2014. 

Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan, telah 

dilakukan kerja sama di tingkat nasional, regional, dan 

internasional, antara lain: (1) Kerja sama Coral Triangle 

Initiative (CTI) dengan melibatkan negara-negara Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, Timor Leste, dan 

Solomon Island; (2) Kerja sama Mangrove for the Future 

dengan melibatkan 11 negara di kawasan Asia; (3) Kerja sama 

Arafuru Timor Seas Ecoregion (ATSEA) dengan Timor Leste 

dan Australia; (4) Kerja sama Sulu Sulawesi Marine Ecoregion 

(SSME) dengan melibatkan negara-negara Indonesia, 

Malaysia, dan Filipina. Terkait dengan kerja sama CTI, telah 

ditetapkan Perpres No. 19/2014 tentang Persetujuan 

Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang 

untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. 

Sampai dengan pertengahan 2015, masih dilakukan 

pembahasan internal Pemerintah terkait Host Country 

Agreement dimana Indonesia selaku tuan rumah Sekretariat 

Regional CTI. 

Dalam rangka pemberantasan illegal, unreported dan 

unregulated (IUU) fishing, berbagai langkah yang telah 
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dilakukan: (1) Operasi kapal pengawas dan kerja sama 

operasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI-AL, 

Bakorkamla, dan POLRI; (2) Peningkatan hari operasi kapal 

pengawas menjadi 280 hari pada tahun 2015; (3) 

Penyusunan peraturan menteri tentang moratorium 

perizinan usaha perikanan tangkap dan pelarangan 

transhipment di laut; (4) Transparansi data dan informasi 

melalui website KKP tentang data kapal, data perizinan 

usaha; (5) Penambahan 3 pengadilan perikanan, dari 7 

menjadi 10 pengadilan) di Ambon, Sorong, dan Merauke; (6) 

Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang 

Pemberantasan IUU Fishing dan Pembentukan Satgas IUU 

Fishing; (7) Telah dilakukan verifikasi terhadap 1.132 kapal 

ikan eks asing dengan hasil 907 kapal tidak memenuhi syarat 

dan 225 kapal memerlukan pendalaman lebih lanjut.  

Sampai Juni 2015, telah dilakukan penangkapan 65 kapal 

yang terindikasi melakukan pelanggaran di bidang perikanan, 

terdiri dari 35 kapal perikanan asing dan 30 kapal perikanan 

Indonesia. Jumlah kapal yang ditenggelamkan periode 

Desember 2014 sampai Mei 2015 sebanyak 42 kapal yang 

terdiri dari 20 kapal oleh KKP dan 22 kapal oleh TNI-AL. Selain 

itu, sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk 2.195 

Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sumber daya 

kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Dalam rangka peningkatan tata kelola kelautan, sesuai 

amanat UU No. 27/2007 Jo UU No. 1/2014 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

pemerintah daerah menyusun rencana zonasi wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil, baik di level provinsi maupun 

kabupaten/kota. Namun, dengan adanya UU No. 23/2014 

tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penetapan Perda 
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berada di provinsi. Sampai dengan pertengahan tahun 2015, 

sebanyak lima provinsi telah menetapkan rencana zonasi 

melalui Perda. 

Peningkatan daya guna pulau-pulau kecil dan terluar telah 

dilakukan melalui: (1) Pemetaan 20 pulau-pulau kecil, dan (2) 

Kegiatan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dasar di 

pulau-pulau kecil, termasuk di pulau-pulau kecil terluar 

(PPKT), yang difokuskan pada: (a) Penyediaan air bersih siap 

minum dengan target 20 pulau dan telah berhasil 

direalisasikan sebanyak 30 pulau, (b) Sarana minawisata pada 

8 pulau, serta (c) Penyediaan listrik tenaga surya (kerja sama 

antara KKP dengan Kementerian ESDM) untuk pulau-pulau. 

11.6.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya peluang 

praktek pencurian ikan (illegal fishing) baik oleh kapal-kapal 

domestik maupun kapal-kapal asing. Selain itu, dari tata 

kelola kelautan, masih diperlukan peningkatan upaya agar 

rencana zonasi tingkat provinsi segera disusun dan 

ditetapkan melalui Perda, dan belum optimalnya pengelolaan 

pulau-pulau kecil yang sebagian besar merupakan kawasan 

tertinggal.  

Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: (1) 

Pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif; (2) 

Rehabilitasi kawasan pesisir, terutama di Pantura Jawa; (3) 

Penguatan satgas IUU Fishing; (4) Penyediaan sarana dan 

prasarana dasar dan ekonomi di pulau-pulau kecil seperti 

listrik, air, alat komunikasi, dan transportasi penghubung; 

dan (5) Percepatan penetapan rencana zonasi pesisir dan 

pulau-pulau kecil tingkat provinsi melalui peraturan daerah. 
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11.7 Perubahan Iklim dan Bencana  

11.7.1 Kebijakan 

Pada tahun 2014 arah kebijakan umum iklim, bencana alam, 

dan mitigasi perubahan iklim diarahkan pada: (1) 

Peningkatan kualitas dan jangkauan sistem informasi dini 

cuaca dan iklim ekstrim; (2) Peningkatan upaya penurunan 

emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan kapasitas 

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan (3) Penguatan 

tanggap darurat bencana, dan pembangunan shelter bencana 

alam. 

Pada tahun 2015 arah kebijakan iklim, bencana alam, dan 

mitigasi perubahan iklim  diarahkan pada: (1) Memperkuat 

penanganan perubahan iklim dan sistem peringatan dini 

cuaca dan iklim; (2) Meningkatkan akurasi dan kecepatan 

analisis serta penyampaian informasi peringatan dini; (3) 

Menyediakan data dan informasi pendukung penanganan 

perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (4) 

Meningkatkan pelayanan data dan informasi meteorologi, 

klimatologi, dan geofisika yang mudah diakses dan 

berkesinambungan. 

11.7.2 Capaian Penting 

Pada tahun 2015, upaya penanganan perubahan iklim telah 

diintegrasikan agar lebih terarah baik pada skala nasional 

maupun internasional. Upaya pengintegrasian itu tercermin 

dalam penataan kelembagaan berdasarkan PP No. 16/2015. 

Dalam perkembangannya, upaya ini mendapatkan dukungan 

dan meningkatkan keterlibatan dari masyarakat, civil society 

organization, akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, 

musisi, professional, dan berbagai elemen bangsa. 
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Pelaksanaan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca 

sebesar 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen 

dengan dukungan masyarakat internasional terus 

ditingkatkan pelaksanaannya dengan berbagai kebijakan dan 

langkah konkrit di lapangan. Pada kegiatan berbasis lahan, 

pelaksanaan moratorium ijin di hutan dan lahan gambut 

primer terus dilanjutkan.  Pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan ditingkatkan di provinsi-provinsi yang rentan kebakaran 

seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta di wilayah 

Kalimantan. Pelaksanaan pertanian berkelanjutan semakin 

diperluas, termasuk pengelolaan limbah ternak yang 

bermanfaat untuk energi bersih bagi rumah tangga.   

Pada kegiatan berbasis energi, penurunan subsidi BBM telah 

dilakukan dan dialihkan kepada perluasan EBT dalam bentuk 

penggunaan gas kota, serta perluasan penggunaan listrik 

tenaga surya dan angin di lokasi yang tepat. Disamping itu, 

para kepala daerah juga telah berupaya meningkatkan 

kualitas transportasi perkotaan termasuk penggunaan BBG 

serta penataan kota yang lebih hijau. Peningkatan 

pengelolaan limbah untuk energi dan daur ulang yang sangat 

membantu penambahan pendapatan masyarakat miskin juga 

terus dilakukan.   

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dukungan 

masyarakat internasional, dilakukan peningkatan 

pengelolaan Dana Wali Amanah untuk perubahan iklim agar 

dapat memiliki standar global dan lebih berkualitas 

akuntabilitas pengelolaannya. 

Sebagai bagian dari langkah mitigasi perubahan iklim di 

sektor kehutanan melalui kegiatan Reduced Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation (REDD+), telah 

dihasilkan berbagai inisiatif lokal, antara lain: (1) Pengelolaan 
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hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat, (2) 

Pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Sigi, (3) 

Perlindungan sumber daya orang rimba di Jambi, (4) 

Pengelolaan lanskap/ekoregion di Sumatera Selatan, desa 

hijau Jabiren di Kalimantan Tengah, (5) Pembangunan acuan 

dan kuantifikasi potensi mitigasi perubahan iklim di Kapuas 

Hulu, (6) Penanaman kayu energi untuk wood pellet di 

Bangkalan Madura, (7) Restorasi ekosistem di Katingan, dan 

(8) Penurunan emisi berbasis lahan di Mahakam Ulu, 

Merauke, Asmat, dan Tambrauw. 

Peningkatkan pengelolaan lingkungan dalam kerangka 

perubahan iklim, telah dilakukan melalui pengembangan: (1) 

Sistem inventarisasi GRK nasional (SIGN-SMART) yang 

bersifat sederhana, mudah, akurat, ringkas, dan transparan; 

(2) Sistem measurement, reporting, and verification (MRV) 

untuk aksi mitigasi perubahan; (3) Program Kampung Iklim 

(PROKLIM); dan (4) Sistem inventarisasi data dan indeks 

kerentanan (SIDIK). Begitupun contoh-contoh praktis di 

tengah masyarakat seperti mengatasi kebakaran hutan 

dengan pengaturan tata air pada ekosistem gambut, 

pembuatan sekat kanal, memberikan posisi yang tepat bagi 

masyarakat adat, serta pengaturan dan pengendalian 

perizinan sumber daya alam. 

Pada aspek adaptasi di berbagai tapak, antara lain telah 

dihasilkan mekanisme pembangunan rendah karbon di 34 

provinsi, 412 kampung yang mampu melakukan aksi adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim, dan 20 kelompok masyarakat 

tradisional di Nusa Tenggara Timur yang adaptif terhadap 

perubahan iklim. Selain itu, telah dilakukan: 

pengarusutamaan adaptasi di 8 kabupaten/kota sepanjang 

DAS Citarum yang melibatkan lembaga masyarakat sekitar; 
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analisis kerentanan dan resiko perubahan iklim di Tarakan, 

Malang Raya, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan 

Bali, yang mencakup 50 kabupaten/kota, terutama pada 

sektor kesehatan, pertanian, air, dan pesisir; serta 

pengembangan 15 model implementasi dari Rencana Aksi 

Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). 

Tingkat ketercapaian penyediaan informasi cuaca meliputi 

peringatan dini cuaca ekstrim, cuaca publik, cuaca 

penerbangan, dan cuaca maritim. Capaian bidang 

meteorologi selama tahun 2010-2014, meliputi: (1) Akurasi 

informasi peringatan dini cuaca ekstrim dua jam sebelum 

kejadian untuk 27 provinsi skala kabupaten, (2) Akurasi 

informasi cuaca publik satu hari sebelum kejadian untuk 33 

provinsi, (3) Akurasi informasi cuaca penerbangan untuk take 

off and landing di 28 bandara secara real time dan online, (4) 

Akurasi informasi cuaca untuk forecast rute penerbangan dan 

untuk bandara keberangkatan dan tujuan di 22 bandara, dan 

(5) Akurasi informasi cuaca maritim dan kepelabuhan untuk 

120 pelabuhan.  

Pada tahun 2014, pemerataan layanan informasi peringatan 

dini cuaca ekstrim dan cuaca publik telah mampu 

menjangkau 95,5 persen wilayah Indonesia. Sementara untuk 

informasi peringatan dini cuaca penerbangan dan maritim, 

jangkauan pelayanannya telah mencapai 76 persen wilayah 

Indonesia. Sampai dengan tahun 2014, jumlah provinsi yang 

memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala 

kabupaten mengalami peningkatan menjadi 25 provinsi. 

Selain itu, jumlah provinsi yang memperoleh informasi 

peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten yang 

disampaikan melalui media elektronik dan cetak lokal 

meningkat menjadi 27 provinsi. 
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Pada tahun 2014, capaian indikator kinerja akurasi prakiraan 

iklim, kecepatan layanan informasi dini kualitas udara dan 

persentase jangkauan layanan informasi perubahan iklim 

melebihi target (di atas 100 persen). Sementara capaian 

untuk indikator persentase peningkatan user yang menerima 

layanan informasi iklim mencapai 95,1 persen. 

Untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan, pada 

tahun 2014 telah dipasang 34 unit Stasiun Meteorologi 

Pertanian Khusus (SMPK) otomatis di kabupaten sentra 

pangan, dengan data hasil  pengamatan SMPK otomatis 

tersebut diolah menjadi prediksi iklim 10 harian, bulanan dan 

enam bulan (musiman). Selain itu, penambahan pemasangan 

Automatic Agroclimate Weather Station (AAWS) dilakukan 

guna menyediakan informasi data iklim di wilayah sentra 

pangan. Jumlah keseluruhan lokasi yang sudah terpasang 

AAWS sampai dengan tahun 2014 mencapai 103 lokasi. 

Kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) dilakukan di daerah 

sentra pangan. Sasaran dari kegiatan SLI adalah petugas 

penyuluh pertanian lapang, pengamat pengendali organisme 

pengganggu tanaman (POPT) dan pegawai dinas pertanian 

serta kelompok tani. Pada tahun 2014, SLI telah berhasil 

dilaksanakan di 25 provinsi dengan jumlah peserta mencapai 

1.250 peserta. 

Penyusunan peta Standar Nasional Indonesia (SNI) tematik 

iklim telah dilakukan sebagai upaya mendukung rencana aksi 

kebijakan one map tentang standardisasi informasi 

geospasial tematik bidang iklim. Indikator keberhasilan dari 

upaya ini adalah tersedianya Rancangan SNI (RSNI) peta 

normal curah hujan (tematik) dalam target waktu 12 bulan. 
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Dalam hal mitigasi bencana alam, informasi gempa bumi dan 

tsunami dapat disampaikan kepada institusi perantara dalam 

waktu 4,68 menit. Sementara persentase akurasi informasi 

untuk seismologi teknik, geofisika potensial, dan tanda waktu 

standar pelayanan minimal bidang geofisika sudah mencapai 

100 persen. 

Pada tahun 2014, jumlah kejadian gempa bumi baik yang 

berpotensi tsunami maupun tidak berpotensi tsunami 

tercatat mencapai 242 kejadian. Setiap informasi kejadian 

gempa bumi tersebut didesiminasikan kepada masyarakat 

melalui 257 instansi interface. Kecepatan penyampaian 

informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami adalah 

lima menit setelah gempa bumi terjadi. Selain itu, di lingkup 

internasional, Indonesia dipercaya sebagai ASEAN 

Earthquake Information Center (AEIC) untuk kawasan ASEAN 

dan Regional Service Tsunami Provider (RTSP), yaitu pusat 

peringatan dini tsunami untuk negara-negara di sekitar 

lautan hindia bersama-sama dengan India dan Australia. 

Realisasi masterplan pengurangan risiko bencana tsunami 

telah berhasil dilaksanakan. Masterplan tersebut meliputi 

pengadaan sistem nasional peringatan dini tsunami (Ina 

Tsunami Early Warning System) di 21 kabupaten/kota, 

pembangunan 9 unit shelter atau tempat evakuasi sementara 

(TES), dan penanaman greenbelt di 10 kabupaten/kota. 

Selain itu, Pemerintah juga telah berhasil menyusun peta 

risiko bencana di 33 provinsi dengan skala 1:250 ribu dan 33 

kabupaten/kota dengan skala 1:50 ribu, serta peta jalur 

evakuasi bencana tsunami untuk 16 kabupaten/kota dengan 

skala hingga 1:10 ribu. 

Upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko 

bencana terlihat dari: (1) Telah tersusunnya Rencana 
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Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014 dan 

2015-2019; (2) Fasilitasi penyusunan RPB kepada 33 provinsi 

dan 63 kabupaten/kota yang mempunyai risiko bencana 

tinggi; (3) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 

462 BPBD, yang terdiri atas 34 BPBD provinsi dan 428 BPBD 

kabupaten/kota; (4) Pembentukan Satuan Reaksi Cepat 

Penanggulangan Bencana (SRC-PB), yang ditempatkan  di 

Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta (wilayah Indonesia 

Barat) dan di Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang (wilayah 

Indonesia Timur); (5) Pembangunan Pusat Pengendalian 

Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) untuk 

menunjang komunikasi data dan informasi penanggulangan 

bencana di 19 provinsi dan 88 kabupaten/kota; serta (6) 

Fasilitasi pelatihan penanggulangan bencana, Indonesia 

Disaster Relief and Training Ground (Ina-DRTG) di kawasan 

Indonesia Peace and Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor. 

Pemerintah juga telah berhasil menyusun rencana 

kontinjensi (renkon) penanggulangan bencana pada daerah 

rawan bencana sebanyak 125 lokasi, yang terdiri dari 50 

dokumen renkon banjir, 35 renkon gempa bumi dan tsunami, 

23 renkon gunung api, 8 renkon kebakaran lahan dan hutan, 

8 renkon puting beliung, dan 1 renkon nuklir. Pada tahun 

2014 juga telah terlaksana Program Desa Tangguh Bencana di 

68 desa dan direncanakan akan bertambah menjadi 80 desa 

pada tahun 2015. Selain itu, Pemerintah juga sedang 

mengembangkan teknologi modifikasi cuaca dalam rangka 

mengurangi banjir Jabodetabek, pemadaman kebakaran 

hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Dalam kurun 

waktu 2011-2014 Pemerintah juga telah berhasil menangani 

berbagai kejadian bencana di beberapa daerah, seperti 
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bencana banjir bandang Wasior, gempa bumi dan tsunami di 

Mentawai, erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi, banjir DKI 

Jakarta, gempa bumi Aceh Tengah dan Bener Meriah, serta 

erupsi Gunung Sinabung dan banjir bandang Manado. 

Pada tahun 2015 Pemerintah telah melakukan pemasangan 

alat peringatan dini (early warning system) untuk 

mengurangi risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi 

ancaman bencana tanah longsor, berupa 20 unit sirine 

peringatan dini tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, 

Banyumas, Pekalongan, Wonosobo, Bogor, Cianjur, Bandung 

Barat, Garut, dan Tasikmalaya. Pemerintah telah melakukan 

serah terima 103 unit rumah relokasi dan pembukaan lahan 

185 hektar untuk pertanian masyarakat yang terdampak 

erupsi Gunung Sinabung. Selanjutnya, pada saat ini sedang 

dilakukan penambahan lahan untuk lokasi relokasi bagi 1.683 

kepala keluarga yang berada pada radius 7 kilometer dari 

puncak Gunung Sinabung. 

11.7.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Permasalahan dalam penanggulangan bencana masih 

dihadapkan pada: (1) Kesadaran dan pemahaman 

Pemerintah dan masyarakat terhadap pengurangan risiko 

bencana bencana masih rendah, (2) Upaya pengurangan 

risiko bencana belum menjadi bagian dalam perencanaan 

pembangunan, (3) Ketersediaan sistem peringatan dini dan 

sarana prasarana kesiapsiagaan masih terbatas, (4) 

Koordinasi dan pelaksanaan penanganan darurat bencana 

dan pemulihan pascabencana belum optimal, dan  (5) Belum 

tersedianya standar pelayanan minimum penanggulangan 

bencana. 
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Untuk itu, upaya tindak lanjut yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan tersebut adalah: (1) Meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di pusat 

dan daerah; (2) Mengurangi risiko bencana dan 

meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (3) 

Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam 

perencanaan pembangunan di pusat dan daerah; (4) 

Harmonisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan 

yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan 

bencana; (5) Mendorong penyelenggaraan penanggulangan 

bencana menjadi urusan wajib pemerintah daerah dengan 

penguatan regulasi, perencanaan program dan kegiatan, 

termasuk alokasi pendanaan penanggulangan bencana yang 

bersumber dari APBD; dan (6) Peningkatan peran serta 

kapasitas dan pemahaman swasta dan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana.  

Untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data/informasi 

iklim diperlukan peningkatan kualitas peralatan dan sarana 

pendukung, antara lain: (1) Penguatan layanan meteorologi 

provinsi (34 stasiun) melalui operasionalisasi Sistem 

Prakiraan Cuaca Digital Terpusat (digital forecast); (2) 

Penggantian Automatic Weather System (AWS) dan 

Automatic Rain Gauge (ARG) yang rusak; (3) Pengadaan 

kendaraan operasional dan kelengkapan survei gempa 

merusak untuk stasiun geofisika secara bertahap; (4) 

Pengadaan peralatan observasi untuk survei gempa merusak 

dan tsunami (digital portable seismograf, alat pengukur 

ketinggian tsunami) secara bertahap; (5) Pengadaan jaringan 

akselerograf system array (minimal lima alat) di ibukota 

provinsi yang rawan gempa bumi secara bertahap; (6) 

Pengadaan sistem peralatan magnet bumi yang terintegrasi 
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dengan sistem peralatan precursor lainnya pada daerah aktif 

gempa bumi (terutama sesar aktif); dan (7) Perlu dilakukan 

kalibrasi peralatan seismik dan magnet secara bertahap, 

serta menambah jumlah peralatan standar kalibrasi seismik 

dan magnet. 

11.8 Kelautan Berdimensi Kepulauan 

11.8.1 Kebijakan 

Kebijakan lintas bidang kelautan berdimensi kepulauan 

dalam RKP 2014: (1) Penyelesaian penyusunan kebijakan 

kelautan atau peraturan perundangan tentang kelautan 

sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan kelautan; 

(2) Mempercepat penyelesaian batas laut yang masih 

bermasalah melalui peningkatan diplomasi perbatasan; (3) 

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 

sumber daya kelautan; (4) Meningkatkan kehidupan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, termasuk 

pulau-pulau kecil terdepan/terluar termasuk pemenuhan 

infrastruktur pelayanan dasar masyarakat seperti 

perhubungan dan komunikasi, transportasi, air bersih, listrik; 

(5) Meningkatkan penyediaan pelayanan transportasi perintis 

terutama di pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar dan 

perbatasan serta public service obligation untuk angkutan 

laut; (6) Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, 

melalui peningkatan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi 

ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang), 

pengendalian pencemaran, serta peningkatan kerja sama 

antardaerah dan antarnegara dalam pengelolaan ekosistem; 

dan (7) Meningkatkan kapasitas.   

Kebijakan lintas bidang kelautan berdimensi kepulauan 

dalam RKP 2015 adalah: (1) Peningkatan sarana dan 
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prasarana dalam mendukung konektivitas laut; (2) 

Peningkatan SDM, iptek, wawasan dan budaya bahari; (3) 

Peningkatan tata kelola dan pengamanan wilayah yurisdiksi 

dan batas laut Indonesia; (4) Peningkatan pengawasan 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan pengendalian 

kegiatan ilegal; (5) Pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama 

pulau-pulau terluar; dan (6) Peningkatan pengamanan pesisir 

dan konservasi perairan. 

11.8.2 Capaian Penting 

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan saat ini, 

penyelesaian batas wilayah laut antar negara menjadi salah 

satu agenda utama yang harus diselesaikan. Saat ini, telah 

diselesaikan penetapan batas wilayah laut antara Indonesia 

dengan Papua Nugini dan batas landas kontinen dan zona 

ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Australia. Sementara batas 

wilayah laut antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, 

India, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste masih dalam tahap 

perundingan. Selain itu, pengamanan perairan Indonesia 

termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terus 

ditingkatkan dalam rangka menekan berbagai macam 

ancaman, seperti: (1) Kekerasan berupa pembajakan, 

perompakan, sabotase, dan teror terhadap objek vital; (2) 

Ancaman navigasi berupa kekurangan dan pencurian sarana 

bantu navigasi; (3) Ancaman sumber daya berupa perusakan 

dan pencemaran laut; (4) Ancaman kedaulatan dan hukum 

berupa  illegal fishing, illegal logging, illegal mining termasuk 

pengambilan harta karun; dan (5) Penyelundupan barang dan 

senjata serta imigran gelap. 

Dalam kurun waktu lima bulan di tahun 2015, Badan 

Keamanan Laut (Bakamla) bersama stakeholder melakukan 
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operasi keamanan laut di wilayah perairan Indonesia dan 

wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan total pemeriksaan 

sebanyak 1.036 kapal dan yang dilanjutkan sampai dengan 

proses penahanan sebanyak 22 kapal dengan tindak 

pelanggaran yang berbeda-beda, seperti illegal logging, 

illegal fishing, dan tidak memiliki kelengkapan Surat Izin 

Kapal. Dalam operasi keamanan laut, Bakamla 

menyelamatkan potensi kerugian negara Rp.146,6 miliar. 

Upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan melalui 

operasi mandiri, juga dilakukan kerja sama operasi antara 

TNI-AL, Bakamla, POLRI, dan KKP. Kerja sama pengawasan 

dan pengendalian dilakukan pula antara Indonesia dengan 

Australia dan Malaysia dalam rangka protection border 

command.   

Dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat 

di pulau-pulau kecil, telah dilakukan beberapa upaya seperti 

identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil, bantuan 

infrastruktur, serta fasilitasi pembukaan jalur transportasi 

laut. Hingga tahun 2015, pengelolaan ekonomi pulau-pulau 

kecil khususnya pulau-pulau kecil terluar telah dilakukan 

pada 20 pulau. 

Terkait dengan konektivitas antar wilayah, pada tahun 2015, 

peningkatan penyediaan pelayanan jasa transportasi antara 

lain telah dilakukan melalui pengadaan 15 unit kapal 

perintis/penumpang dan subsidi pelayaran perintis sebanyak 

90 trayek. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan 

laut, hingga tahun 2015 telah dilakukan penetapan kawasan 

konservasi perairan yang mencapai 16,5 juta hektar. Selain 
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itu, telah dilakukan peningkatan penanaman mangrove dan 

penguatan Kelompok Kerja Mangrove Nasional. Peningkatan 

kerja sama internasional juga dilakukan berupa CTI, SSME, 

dan ATSEA.  

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi geospasial 

kelautan, pada tahun 2014 sampai dengan pertengahan 

2015, telah dihasilkan: (1) Peta Tematik Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup Matra Darat sejumlah 301 NLP, (2) 

Peta Tematik Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Matra Laut sejumlah 102 NLP, (3) Peta Tematik Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup Matra Kebencanaan dan 

Perubahan Iklim sejumlah 70 NLP, dan (4) Satu Peta 

Karakteristik Laut Nasional Skala 1:50.000. 

11.8.3 Permasalahan dan Tindak Lanjut 

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan 

kelautan berdimensi kepulauan adalah: (1) Belum efektifnya 

pengelolaan dan penanganan pulau-pulau kecil, terutama 

untuk eksistensi dan kesejahteraan masyarakat; (2) 

Penyelesaian tata batas laut dan tata ruang serta belum 

selesainya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil, dimana sampai dengan tahun 2014, hanya lima provinsi 

yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil; (3) Masih lemahnya pengawasan aktifitas 

pembangunan di laut, belum optimalnya koordinasi lintas 

kementerian/lembaga dalam pengawasan laut, serta belum 

efektifnya penegakan hukum menyebabkan masih maraknya 

illegal fishing, kerusakan lingkungan maupun polusi laut; (4) 

Belum optimalnya konektivitas laut penghubung antar pulau-

pulau kecil dan antara pulau besar dengan pulau kecil; (5) 

Belum tercapainya sasaran luasan kawasan konservasi 
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perairan; dan (6) Belum tersedianya berbagai informasi 

geospasial lingkungan hidup dan sumber daya alam yang 

dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam 

perencanaan wilayah. 

Berdasarkan tantangan tersebut, tindak lanjut yang 

diperlukan antara lain: (1) Mengintegrasikan pengelolaan 

pesisir dan pulau-pulau kecil, (2) Akselerasi penyusunan 

rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) 

Mewujudkan pembangunan tol laut dalam rangka 

meningkatkan konektivitas antar pulau, (4) Mendorong 

peningkatan kualitas maupun kuantitas data dan informasi 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (5) 

Meningkatkan kualitas sinergi kementerian/lembaga yang 

memiliki fungsi dan kewenangan di laut. 
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