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Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan tahun 

pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Penyusunan RKP 2020 masih berpedoman pada RPJMN 2015-2019 karena disusun 

pada tahun terakhir periode pembangunan tersebut dan bersamaan dengan 

penyusunan RPJMN 2020-2024, sehingga RKP 2020 menjadi jembatan antara RPJMN 

2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024. 

Strategi pelaksanaan pembangunan RKP 2020 dituangkan ke dalam lima Prioritas 

Nasional (PN) dengan menerapkan pendekatan money follows program serta 

pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) berbasis perencanaan dan 

penganggaran terintegrasi. Kelima PN tersebut yaitu (1) Pembangunan Manusia dan 

Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah 

Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, 

dan Lingkungan Hidup; serta (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. 

Menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik 

Indonesia (Presiden RI) menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pidato 

Presiden RI Tahun 2020 bertema “Indonesia Maju”. Melalui Pidato ini Presiden RI 

menyampaikan gambaran hasil pembangunan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 

2015-2019 dan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024.  

Sebagai bentuk pelaporan pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2020, maka 

disusun dokumen Lampiran Pidato Presiden RI Tahun 2020 (Lampiran Pidato) yang 
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merupakan kelengkapan dari Pidato Presiden RI Tahun 2020. Secara garis besar, 

Lampiran Pidato ini berisikan tiga hal, yaitu (1) capaian utama pembangunan selama 

satu tahun terakhir periode Juli 2019 hingga Juni 2020 yang diuraikan dalam periode 

waktu sebelum pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pada masa 

pandemi COVID-19, (2) permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembangunan, serta (3) arah kebijakan dan strategi yang diperlukan dalam mengatasi 

berbagai permasalahan dan kendala. 

Untuk menjaga konsistensi pelaporan capaian pembangunan selama periode 2020-

2024, penyusunan Lampiran Pidato ini mengacu kepada tujuh agenda pembangunan 

nasional dalam RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian berbagai sasaran 

pembangunan dalam lima prioritas RKP 2020 ditranslasikan ke dalam tujuh agenda 

pembangunan RPJMN 2020-2024. Di samping itu, munculnya dinamika lingkungan 

strategis global dan nasional, terutama terjadinya pandemi COVID-19 juga perlu 

dipertimbangkan dengan seksama dalam pembangunan nasional. 

Secara keseluruhan, sistematika Lampiran Pidato adalah (1) Pendahuluan; (2) 

Kebijakan RPJMN 2020-2024, RKP 2020, dan Penanganan Pandemi COVID-19; (3) 

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan; (4) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 

Menjamin Pemerataan; (5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan 

Berdaya Saing; (6) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (7) Memperkuat 

Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (8) 

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan 

Iklim; (9) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik; 

serta (10) Penutup. 
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2.1 RPJMN 2020-2024 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang 

ditetapkan melalui Perpres No. 18/2020, merupakan tahapan penting dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai RPJPN 2005-

2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah 

dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Visi RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, 

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut 

diwujudkan melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi: 

(1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, 

Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4)  

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang 

Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas 

Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan 

Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang 

Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka 

Negara Kesatuan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun 

berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi Misi Presiden dan 
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Wakil Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda 

pembangunan, meliputi: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 

yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi 

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia 

yang Berkualitas dan Berdaya Saing;  (4) Revolusi Mental dan Pembangunan 

Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 

Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas 

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.    

2.2 RKP 2020 

Rencana Kerja Pemerintah 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

tahunan yang disusun untuk tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024. 

Rencana Kerja Pemerintah 2020 ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 

2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024. Tema RKP 2020 

adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” 

yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan 

RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka 

pelaksanaan RPJMN 2020-2024.  

2.2.1 Sasaran Pembangunan 

Rencana Kerja Pemerintah 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang 

mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, serta 

dimensi pemerataan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Indikator Pembangunan Tahun 2020 

Indikator Pembangunan Target 2020 

Pertumbuhan ekonomi (%) 5,2-5,5 

Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,8-5,0 

Angka kemiskinan (%) 8,5-9,0 

Rasio gini (indeks) 0,375-0,380 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51 

Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas No. 11/2019 

2.2.2 Arah Kebijakan 

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah 

kebijakan pembangunan RKP 2020 difokuskan pada upaya pembangunan sumber 

daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, 

strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional 

(PN). Kelima PN tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam Program Prioritas (PP), 

yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam Kegiatan Prioritas (KP). 
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2.2.3 Arah Pengembangan Wilayah 

Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 bertujuan untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan kawasan 

dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Percepatan pertumbuhan ekonomi 

wilayah diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan 

jaringan transportasi massal, penguatan konektivitas, perluasan kesempatan kerja, 

peningkatan nilai perdagangan wilayah, dan penguatan daya saing wilayah. 

Percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan mengembangkan kawasan 

strategis secara terpadu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri 

(KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), serta Destinasi Pariwisata 

Prioritas (DPP). 

Pemerataan wilayah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar, 

pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan 

konektivitas untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar, taraf hidup, dan 

kesejahteraan rakyat di kawasan dan daerah 3T. Percepatan pemerataan dilakukan 

dengan membangun dan mengembangkan daerah 3T, serta daerah penyangga 

(hinterland) seperti kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, 

dan kawasan kepulauan. 

Secara spasial, pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah 

pulau/kepulauan, yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa 

Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah 

Papua dengan memperhatikan karakter geografis, potensi dan isu strategis wilayah, 

serta skala pengembangan wilayah. 

2.2.4 Pendanaan Pembangunan 

Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan dalam RKP 2020 diarahkan pada 

penguatan kualitas alokasi untuk pencapaian sasaran prioritas sesuai dengan tema 

dan PN RKP 2020. Pendanaan pembangunan mencakup (1) pagu belanja 

kementerian/lembaga (K/L), (2) dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta 

(3) sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya. 

Upaya pencapaian prioritas juga menekankan perkuatan sinergi pendanaan 

prioritas, baik antarinstansi maupun antarsumber pendanaan yang telah dimulai 

pada RKP 2019. Sinergi ini sebagai bagian untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pendanaan sebuah kebijakan. 

2.2.5 Pendekatan Penyusunan RKP 2020 dan Prioritas Nasional 

Perencanaan dan penganggaran RKP 2020 menggunakan pendekatan money 

follows program, yang dimaksud untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 

maupun daerah secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Selain itu, penyusunan RKP 

2020 juga menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). 

Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu 

tertentu. Holistik, mengandung arti bahwa tematik dari program Presiden dijabarkan 

ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu 
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sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan. Integratif, berarti upaya mencapai 

keterpaduan pelaksanaan program Presiden yang dilihat dari peran K/L, daerah, dan 

pemangku kepentingan lainnya serta upaya menuju keterpaduan berbagai sumber 

pembiayaan. Spasial, berarti bahwa kegiatan pembangunan yang direncanakan 

secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan yang lain dalam satu 

kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Pendekatan di atas diterapkan pada 

masing-masing PN di bawah ini. 

Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan 

untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam 

menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan 

teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada tiga 

strategi yaitu: (1) penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap pelayanan 

dasar dan perlindungan sosial, (2) peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, 

serta (3) penguatan karakter dan kebudayaan. 

Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah diarahkan untuk perluasan 

penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur yang mendukung 

pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasan-kawasan prioritas, dan 

pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, 

aspek ketahanan bencana, inklusif, keberlanjutan, dan pemerataan antarwilayah 

menjadi perhatian khusus untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud 

dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan transformasi digital. 

Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 

dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam 

negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, 

pariwisata, dan ekonomi kreatif. 

Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup 

dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan 

hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi 

produktif di berbagai wilayah. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup 

dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan 

pembangunan. 

Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk 

memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, 

meningkatnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan 

Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum 

dan sistem antikorupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkotika, serta 

meningkatnya keamanan siber. 

2.2.6 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang 

Kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang menjadi dasar untuk 

mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Lima 

kebijakan pengarusutamaan di dalam RKP 2020 mencakup pembangunan 

berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal sosial budaya, 
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dan transformasi digital. Selain itu, kebijakan pembangunan lintas bidang dalam 

RKP 2020 mencakup kerentanan bencana dan perubahan iklim. 

2.2.7 Kaidah Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan RKP 2020, Pemerintah memperhatikan empat kerangka 

perencanaan pembangunan yaitu: (1) kerangka pelayanan umum dan investasi, (2) 

kerangka kelembagaan, (3) kerangka regulasi, serta (4) kerangka evaluasi dan 

pengendalian. Kerangka pelayanan umum dan investasi adalah perencanaan 

kegiatan pemerintah dan swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik 

yang diperlukan masyarakat. Kerangka pelayanan umum dan investasi dalam RKP 

2020 difokuskan untuk menjamin tersedianya barang dan jasa publik yang 

diperlukan masyarakat melalui program dan kegiatan prioritas. Kebijakan kerangka 

kelembagaan (KK) dimaksudkan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan 

pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan 

tepat proses. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, kebijakan KK pada RKP 2020 

difokuskan pada pelaksanaan penataan organisasi pemerintah sebagaimana 

terdapat dalam prioritas KK dalam RPJMN 2020-2024. Tujuan utama dari 

pelaksanaan kerangka regulasi (KR) adalah untuk memastikan terjadinya sinergi 

antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan PN, PP, KP, dan 

Proyek Prioritas pembangunan pada RKP 2020. Kerangka evaluasi dan pengendalian 

disusun untuk memastikan bahwa evaluasi dapat berjalan dengan baik, sehingga 

hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan serta proses 

penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.  

2.3 Penanganan Pandemi COVID-19 

Pada tahun 2020, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan menjadi 

pandemi global. Kasus terkonfirmasi positif pertama COVID-19 di Indonesia 

dilaporkan pada awal Maret 2020 yang terus bertambah dan menyebar ke 34 

provinsi. Melihat besarnya dampak baik pada sisi kesehatan maupun sosial dan 

ekonomi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah respon kebijakan untuk 

memitigasi dampak COVID-19 tersebut dalam empat tahap. Tahap pertama adalah 

memperkuat sektor kesehatan; tahap kedua, melindungi kelompok masyarakat dan 

dunia usaha; tahap ketiga, mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan; dan 

tahap keempat, memulihkan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat 

menuju tatanan kenormalan baru terkait COVID-19. 

Tahap pertama hingga ketiga telah dilaksanakan, diawali dengan pembentukan 

gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keputusan Presiden 

(Keppres) No. 9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7/2020 untuk melakukan 

berbagai upaya menekan penyebaran virus. Selain itu diterbitkan Instruksi Presiden 

No. 4/2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan 

Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Dalam rangka 

antisipasi ketidakpastian kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  

dan sektor keuangan, pada tanggal 18 Mei 2020 telah ditetapkan Undang-Undang 

(UU) No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang. Dalam UU ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang 

sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB untuk dapat meningkatkan alokasi anggaran 

kesehatan, stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan, dan mencegah 

dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-

langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di 

sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha, di antaranya melalui 

restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga. 

Dengan semakin meningkat dan meluasnya kasus COVID-19 di berbagai daerah, 

maka Pemerintah menetapkan Keppres No. 11/2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Salah satu upaya Pemerintah 

mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan menetapkan PP No. 21/2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan 

Penanganan COVID-19. Fokus kebijakan ini adalah pembatasan kegiatan penduduk 

dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebaran 

COVID-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pembatasan berbagai kegiatan 

seperti sekolah, bekerja, dan beribadah dari rumah; kegiatan di tempat atau fasilitas 

umum; sosial dan budaya; serta moda transportasi. Selanjutnya, dalam rangka 

percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi 

nasional, pada 20 Juli 2020 Pemerintah menetapkan Perpres No. 82/2020 tentang 

Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional. 

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan 

mobilitas WNI dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk 

mencegah penularan COVID-19 lintas negara. Upaya ini diambil untuk 

membendung lonjakan kasus COVID-19 yang dapat melemahkan sistem pertahanan 

dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut 

mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas 

kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri. 

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat ini, pemerintah telah merealokasi 

anggaran dan belanja pemerintah pusat dan belanja transfer di tahun 2020 untuk 

mendukung percepatan penanganan COVID-19. Salah satu penyesuaian dan 

penajaman anggaran adalah dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama 

pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah 

daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Pemerintah telah pula melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan, program, 

kegiatan, serta realokasi anggaran dan bantuan sosial dalam kebijakan desa dan 

perdesaan. Salah satu terobosan adalah penataan Dana Desa melalui skema 

Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk desa yang rentan (BLT Desa) dan skema 

Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). Pemanfaatan Dana Desa melalui BLT Desa dan 
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PKTD bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat dan 

meningkatkan pencegahan pandemi COVID-19 di desa. Penyesuaian kebijakan Dana 

Desa ini didukung pula dengan pembentukan Desa dan Relawan Desa Tanggap 

COVID-19. Literasi dan edukasi protokol kesehatan COVID-19 terhadap penduduk 

desa merupakan salah satu kunci pencegahan pandemi COVID-19 di desa. Dengan 

semangat kolaborasi, berbagai mitra pembangunan luar negeri juga memberikan 

dukungan melalui berbagai skema asistensi percepatan penanganan COVID-19. 

Mengantisipasi pengaruh pandemi COVID-19 terhadap visi Indonesia untuk menjadi 

negara maju, serta pencapaian sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun 

jangka menengah, maka tahap keempat mitigasi dampak COVID-19 diarahkan 

untuk mengurangi gap sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka pendek, 

menengah, dan panjang. Untuk itu, dalam tahap ini dibutuhkan program-program 

pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat, terutama untuk 

menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Upaya 

mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi ini diperlukan untuk menyerap 

tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait 

lainnya. 
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Kondisi perekonomian pada tahun 2020 mengalami tekanan yang besar akibat 

dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk mengatasi hal ini 

pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas sektor 

kesehatan, melindungi kelompok rentan, memberikan dukungan kepada dunia usaha, 

dan menjaga sektor keuangan untuk memastikan pemulihan ekonomi dapat 

berlangsung cepat. 

 Pertumbuhan Ekonomi 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap capaian utama pembangunan, 

termasuk pertumbuhan ekonomi. Pembatasan sosial yang dilakukan untuk mencegah 

penyebaran COVID-19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 

semester I 2020 sebesar 1,26 persen (Gambar 3.1). Namun demikian, kontraksi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2020 tidak sedalam negara lain.  

Gambar 3.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi  

 Tahun 2019-2020 (Persen, YoY) 

 
    Sumber: BPS, 2020 

5,06 4,99

-1,26

Semester I 2019 Semester II 2019 Semester I 2020
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3.1.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Di tengah berbagai ketidakpastian perekonomian baik global maupun domestik, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tetap terjaga yang ditunjukkan oleh tingkat 

pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi ini 

terutama didukung oleh tingkat konsumsi dan investasi. Tingkat pertumbuhan 

konsumsi didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit Rumah 

Tangga (LNPRT) yang tumbuh 5,16 persen, dipicu oleh faktor pelaksanaan pemilu, 

terjaganya tingkat inflasi, dan tingginya alokasi bantuan sosial. Pertumbuhan investasi 

masih relatif kuat, yaitu sebesar 4,45 persen meskipun dalam kondisi ketidakpastian 

baik global maupun domestik (Tabel 3.1). 

Tabel 3.1 

Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (Persen, YoY) 

Tahun 2019 

Uraian Semester I 2019 Semester II 2019 2019 

Pertumbuhan PDB 5,06 4,99  5,02  

Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,33 5,00  5,16  

Konsumsi Pemerintah 6,94 0,69  3,25  

Investasi (PMTB) 4,79 4,13  4,45  

Ekspor Barang dan Jasa (1,66) (0,14) (0,87) 

Impor Barang dan Jasa  (7,15) (8,17)  (7,69) 

     Sumber: BPS, 2020 

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 dicapai oleh sektor 

jasa lainnya sebesar 10,55 persen. Sektor lainnya yang tumbuh tinggi adalah jasa 

perusahaan, serta informasi dan komunikasi, masing-masing tumbuh sebesar 10,25 

dan 9,41 persen. Sementara itu, industri pengolahan sebagai sektor dengan 

kontribusi terbesar terhadap PDB tumbuh positif didukung oleh peningkatan kinerja 

pada industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional 

serta industri tekstil dan pakaian jadi. Sektor pertanian, meskipun terjadi penurunan 

produksi tanaman pangan akibat kemarau, pertumbuhannya masih terjaga utamanya 

didukung oleh peningkatan permintaan domestik produk perikanan (Tabel 3.2). 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, Bank Dunia menetapkan Indonesia naik 

kelas dari Lower Middle-Income Country (LMIC) menjadi negara Upper Middle-Income 

Country (UMIC) per 1 Juli 2020 dengan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 

US$4.050 pada tahun 2019, berada di atas batas UMIC sebesar US$4.046. Naik 

kelasnya Indonesia menjadi UMIC merupakan bukti pembangunan ekonomi berada 

pada jalur yang benar (Gambar 3.2). 
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Tabel 3.2 

Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha (Persen, YoY) 

Tahun 2019  

Uraian 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 
2019 

Pertumbuhan PDB 5,06 4,99  5,02  

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,66 3,62  3,64  

Pertambangan dan Penggalian 0,79 1,64  1,22  

Industri Pengolahan 3,69 3,90  3,80  

Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih 3,15 4,88  4,04  

Pengadaan Air 8,64 5,13  6,83  

Konstruksi 5,80 5,72  5,76  

Perdagangan besar dan eceran, dan 

reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
4,92 4,34 4,62 

Transportasi dan Pergudangan 5,67 7,11  6,40  

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,70 5,91  5,80 

Informasi dan Komunikasi 9,33 9,48  9,41  

Jasa Keuangan 5,85 7,32  6,60  

Real Estate 5,56 5,91  5,74  

Jasa Perusahaan 10,15 10,35  10,25  

Administrasi Pemerintahan dan Jaminan 

Sosial Wajib 
7,64 1,97  4,67  

Jasa Pendidikan 5,98 6,57  6,29  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,89 8,48  8,68  

Jasa Lainnya 10,35 10,74  10,55  

Sumber: BPS, 2020 

Gambar 3.2  

GNI per Kapita, Atlas Method (US$)  

Tahun 1988-2019 

 
 Sumber: Bank Dunia, 2020 
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3.1.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan untuk mengurangi 

penyebaran COVID-19 berdampak pada terhentinya sebagian aktivitas ekonomi. 

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen pada 

semester I 2020.  

Dari sisi pengeluaran (Tabel 3.3), kontraksi pertumbuhan ekonomi semester I 2020 

terjadi pada semua komponen PDB. Konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga 

dan LNPRT) terkontraksi sebesar 1,50 persen. Konsumsi masyarakat tertekan karena 

meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya pendapatan 

seiring dengan terhentinya aktivitas ekonomi karena PSBB. Peningkatan dan 

perluasan bantuan sosial oleh pemerintah mampu menahan laju penurunan konsumsi 

masyarakat. 

Tabel 3.3 

Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (Persen, YoY) 

Semester I 2020  

Uraian Semester I 2020 

Pertumbuhan PDB (1,26) 

Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT (1,50) 

Konsumsi Pemerintah (2,39) 

Investasi (PMTB) (3,47) 

Ekspor Barang dan Jasa (5,68) 

Impor Barang dan Jasa (9,62) 

Sumber: BPS, 2020 

Pengeluaran konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 2,39 persen pada semester I 

2020. Pada triwulan I 2020, konsumsi pemerintah masih mampu tumbuh positif 

sebesar 3,75 persen, tetapi terkontraksi sebesar 6,90 persen pada triwulan berikutnya. 

Kontraksi pada triwulan II 2020 didorong oleh penurunan belanja barang dan jasa 

akibat pemberlakuan physical distancing yang berimplikasi pada penundaan dan 

pembatalan kegiatan, serta penurunan belanja pegawai seiring dengan perubahan 

kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020. 

Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada semester I 2020 terkontraksi 

sebesar 3,47 persen didorong oleh pelemahan baik di investasi swasta maupun 

pemerintah. Turunnya investasi swasta disebabkan oleh tekanan pada neraca 

keuangan perusahaan seiring dengan penurunan permintaan, sementara turunnya 

investasi pemerintah didorong salah satunya oleh realokasi belanja yang fokus pada 

penanganan COVID-19 dan penundaan projek infrastruktur karena penerapan PSBB. 

Ekspor barang dan jasa terkena dampak negatif yang besar, yakni terkontraksi 

sebesar 5,68 persen pada semester I 2020. Ekspor barang menurun disebabkan oleh 

turunnya aktivitas ekonomi dan perdagangan dunia. Kontraksi juga dialami ekspor 

jasa yang disebabkan oleh penerapan larangan bepergian di berbagai negara. 

Akibatnya jumlah wisatawan mancanegara menurun signifikan. Impor barang dan 



  
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN 3-5 

 

jasa terkontraksi sebesar 9,62 persen, didorong oleh kontraksi pada semua 

subkomponen baik impor nonmigas, migas, maupun jasa. Net ekspor berkontribusi 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi semester I 2020, didorong oleh kontraksi 

ekspor yang lebih rendah daripada impor. 

Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (Tabel 3.4), sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, 

serta konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar dari 

pandemi COVID-19 pada semester I 2020. Terdapat sektor yang mampu bertahan, 

yakni sektor pertanian, pengadaan air, konstruksi, informasi dan komunikasi, jasa 

keuangan, real estate, jasa pendidikan dan jasa kesehatan, serta kegiatan sosial. Jika 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sektor-sektor tersebut masih 

mencatat pertumbuhan positif pada semester I 2020. Sektor informasi dan 

komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa keuangan mampu tumbuh 

meningkat, masing-masing sebesar 10,35; 7,01; dan 5,87 persen.  

Tabel 3.4 

Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha (Persen, YoY) 

Semester I 2020  

Uraian Semester I 2020 

Pertumbuhan PDB (1,26) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,18 

Pertambangan dan Penggalian (1,13) 

Industri Pengolahan (2,10) 

Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih (0,83) 

Pengadaan Air 4,56 

Konstruksi 1,26 

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 
(3,04) 

Transportasi dan Pergudangan (15,07) 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,13) 

Informasi dan Komunikasi 10,35 

Jasa Keuangan 5,87 

Real Estate 3,04 

Jasa Perusahaan (3,48) 

Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib (0,09) 

Jasa Pendidikan 3,51 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,01 

Jasa Lainnya (2,95) 

 Sumber: BPS, 2020 
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Meski pada semester I 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, tetapi 

tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat, terutama pada bulan Juni 2020. 

Selepas relaksasi PSBB, aktivitas ekonomi mulai meningkat ditandai  dengan antara 

lain kembali meningkatnya mobilitas masyarakat, Purchasing Manager Index di sektor 

manufaktur, dan kinerja baik ekspor maupun impor. Selain itu, percepatan realisasi 

belanja pemerintah dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan menjadi 

faktor kunci pendorong pemulihan ekonomi pada semester II 2020. 

 Permasalahan dan Kendala 

Sebelum pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia telah dihadapkan pada 

berbagai tantangan, baik dari global maupun domestik. Di tingkat global, tantangan 

bersumber dari ketidakpastian perang dagang antara RRT dan AS yang mendorong 

perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan turunnya harga komoditas 

internasional. Ketidakpastian tersebut juga mendorong peningkatan volatilitas di 

pasar keuangan global. 

Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia dihadapkan pada tantangan stagnasi 

pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi 

potensial, yang dipicu oleh masih rendahnya tingkat produktivitas dan tidak 

berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat 

adalah (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi; (2) penerimaan pajak belum 

cukup memadai; (3) keterbatasan ketersediaan infrastruktur terutama konektivitas 

dan energi; (4) terbatasnya kualitas SDM yang andal; serta (5) belum berkembangnya 

intermediasi sektor keuangan dan pasar keuangan. 

Selain itu, meningkatnya defisit transaksi berjalan akan membatasi upaya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya kinerja industri pengolahan 

berdampak pada kinerja ekspor. Struktur ekspor sampai saat ini masih berbasis 

sumber daya alam. Selain itu, defisit transaksi berjalan dikontribusi oleh terjadinya 

defisit neraca migas dan neraca jasa.  

Kebijakan moneter dan likuiditas perbankan yang ketat ditandai oleh kenaikan suku 

bunga oleh Bank Indonesia, seiring dengan normalisasi kebijakan moneter AS, 

berdampak pada perlambatan investasi. Di lain pihak, pertumbuhan kredit perbankan 

lebih tinggi dibandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK), sehingga menyebabkan 

ketatnya likuiditas perbankan. 

Sebagai akibat pandemi COVID-19, perekonomian dunia diperkirakan mengalami 

resesi. International Monetary Fund (IMF) yang pada awal tahun 2020 memperkirakan 

pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut 

menjadi -4,9 persen pada Juni 2020. Lembaga internasional lain, World Bank dan 

OECD, juga memperkirakan terjadinya resesi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi 

masing-masing sebesar -5,2 persen dan -6,0 persen (single hit scenario) serta -7,6 

persen (double hit scenario) pada tahun 2020.  

Minat investor baik PMA maupun PMDN cenderung menurun sebagai dampak 

terjadinya pandemi COVID-19 yang ditandai terjadinya perlambatan ekspor barang 

dan jasa. Sementara itu, kinerja industri pengolahan juga terdampak dengan 

melemahnya permintaan terhadap produk industri dan seiring dengan menurunnya 
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daya beli baik global maupun domestik. Aktivitas pariwisata internasional dan 

domestik terkontraksi cukup besar dengan adanya pandemi COVID-19.  

Penundaan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah menjadi faktor 

perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi. Pembatasan pergerakan masyarakat 

dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan angkutan transportasi, terutama transportasi udara.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Adapun strategi yang dilakukan adalah (1) peningkatan pertumbuhan potensial 

Indonesia melalui transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan, 

penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan internasional; 

(2) penjagaan stabilitas makroekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal 

dan sektor keuangan; (3) memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan 

ekonomi.  

Dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19 yang sangat besar terhadap 

perekonomian, arah dan kebijakan strategi yang dilakukan mengalami perubahan 

besar. Arah kebijakan dan strategi makroekonomi pada masa pandemi COVID-19 

difokuskan pada upaya untuk menahan laju perlambatan ekonomi (flattening the 

recession curve) dengan memberikan kebijakan stimulus untuk mengurangi dampak 

negatif yang dirasakan terutama pada kelompok rentan dan dunia usaha. Stimulus 

yang diberikan mencakup stimulus fiskal, moneter, dan keuangan. Selain untuk 

menahan laju perlambatan ekonomi, PEN juga ditujukan untuk memberikan jump 

start proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. 

 Neraca Pembayaran  

 Capaian Utama Pembangunan 

3.2.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2019 menunjukkan ketahanan sektor 

eksternal yang terjaga. NPI mengalami perbaikan pada semester II 2019 dengan 

mencatat surplus neraca keseluruhan sebesar US$4,23 miliar, dibandingkan semester 

I 2019 yang hanya US$0,44 miliar. Sepanjang tahun 2019, neraca keseluruhan tercatat 

sebesar US$4,68 miliar. Defisit transaksi berjalan pada semester II maupun semester I 

2019 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Tercatat, defisit transaksi berjalan 

selama 2019 mencapai US$30,39 miliar atau 2,72 persen PDB. Surplus berhasil dicapai 

oleh kinerja perdagangan barang pada tahun 2019, ekspor mencapai US$168,46 

miliar, lebih tinggi dibandingkan impor yang mencapai sebesar US$164,95. Kinerja 

neraca modal dan finansial juga tercatat surplus sebesar US$36,69 yang ditopang 

oleh investasi portofolio dan aliran masuk modal berjangka panjang di tengah 

berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Masih terjaganya indikator 

eksternal membuat posisi cadangan devisa menguat di akhir tahun 2019 menjadi 

US$129,18 miliar atau setara 7,32 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri 

pemerintah. Kinerja NPI yang menunjukkan ketahanan eksternal mengindikasikan 

aktivitas perekonomian domestik yang stabil terutama industri manufaktur 
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berorientasi ekspor dan kinerja sektor keuangan yang kuat terutama melalui investasi 

(Tabel 3.5). 

Tabel 3.5 

Realisasi Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar US$)  

Tahun 2019 

Uraian 
Semester-I 

2019 

Semester-II 

2019 
2019 

Neraca Pembayaran Keseluruhan 0,44 4,23 4,68 

Neraca Transaksi Berjalan 

- Dalam persen PDB 

(14,80) 

(2,71) 

(15,59) 

(2,72) 

(30,39) 

(2,72) 

   Ekspor Barang 81,42 87,03 168,46 

   Impor Barang 79,58 85,36 164,95 

Neraca Modal dan Finansial 16,61 20,08 36,69 

   Investasi Langsung 11,78 8,36 20,15 

   Investasi Portofolio 9,76 11,93 21,69 

Posisi Cadangan Devisa 

- Dalam bulan impor dan utang 

luar negeri pemerintah 

124,18 

6,72 

126,76 

7,13 

129,18 

7,32 

  Sumber: Bank Indonesia, diolah 

3.2.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Sejak pandemi COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, capaian NPI triwulan I 

2020 menunjukkan penurunan ketahanan eksternal dibandingkan tahun sebelumnya. 

Neraca keseluruhan mengalami defisit US$8,55 miliar. Meskipun demikian, defisit 

transaksi berjalan membaik menjadi US$3,92 miliar atau 1,42 persen PDB. Perbaikan 

pada neraca transaksi berjalan didorong oleh penurunan impor akibat adanya 

penurunan aktivitas industri domestik. Selanjutnya, gejolak pada sektor keuangan 

global mengakibatkan capital outflow, sehingga neraca modal dan finansial Indonesia 

defisit US$2,93 miliar terutama pada investasi portofolio. Cadangan devisa pada 

triwulan I 2020 menjadi US$120,97 miliar atau tingkat terendah akibat pandemi 

COVID-19, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar US$129,18 miliar (Tabel 3.6).  

Selanjutnya, dengan mulai pulihnya sektor keuangan global, posisi cadangan devisa 

Juni 2020 meningkat menjadi US$131,71 miliar atau sekitar delapan bulan impor dan 

pembayaran utang luar negeri pemerintah dan berada di atas standar kecukupan 

internasional sekitar tiga bulan impor. Hal ini dipengaruhi oleh surplus neraca 

perdagangan akibat terkontraksinya impor yang lebih dalam dari ekspor dan surplus 

neraca finansial akibat penarikan utang luar negeri pemerintah dan penempatan 

valuta asing perbankan di Bank Indonesia (Gambar 3.3). 
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Tabel 3.6 

Realisasi Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar US$)  

Triwulan-I 2020 

Uraian Triwulan-I 2020 

Neraca Pembayaran Keseluruhan (8,55) 

Neraca Transaksi Berjalan 

- Dalam persen PDB 

(3,92) 

(1,42) 

   Ekspor Barang 41,75 

   Impor Barang 37,35 

Neraca Modal dan Finansial (2,93) 

   Investasi Langsung 3,54 

   Investasi Portofolio (5,81) 

Posisi Cadangan Devisa 

- Dalam bulan impor dan utang luar negeri pemerintah 

120,97 

6,98 

Sumber: Bank Indonesia, diolah 

Gambar 3.3 

Posisi Cadangan Devisa (Miliar US$) 

Januari 2019 – Juni 2020 

 
Sumber: Bank Indonesia, diolah 

 Permasalahan dan Kendala 

Capaian NPI selama tahun 2019 menunjukkan hampir seluruh indikator sustainabilitas 

eksternal mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sebagai 

cerminan semakin membaiknya keseimbangan eksternal Indonesia di tengah 

ketidakpastian global. Meskipun demikian, sepanjang 2019 terdapat beberapa 

kendala terutama pada transaksi finansial. Investasi portofolio lebih tinggi 

dibandingkan investasi langsung/Foreign Direct Investment (FDI), yaitu US$21,69 

miliar dibandingkan US$20,15 miliar. Tingginya investasi portofolio dikhawatirkan 

menyebabkan aliran modal akan lebih mudah keluar karena kecenderungan 

volatilitas yang lebih tinggi terhadap guncangan ekonomi dibandingkan investasi 

langsung. 
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NPI tahun 2020 mengalami tekanan terutama pada neraca modal dan finansial seiring 

dengan rendahnya FDI dan arus modal asing keluar Indonesia (capital outflow). 

Penyebaran pandemi COVID-19 di berbagai negara dan ketidakpastian waktu 

penyelesaiannya menyebabkan turunnya aliran FDI di tingkat global, termasuk ke 

Indonesia. Sementara itu, kepanikan pasar keuangan dunia memicu larinya investasi 

portofolio ke luar Indonesia dan volume perdagangan cenderung mengalami 

penurunan akibat pembatasan aktivitas perekonomian sehingga mengakibatkan 

kegiatan ekspor-impor mengalami kontraksi. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Di tengah ketidakpastian global, NPI 2020 diperkirakan akan tetap baik sejalan 

dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang positif dan kondisi global 

yang membaik meskipun masih dibayangi sejumlah risiko geopolitik. Untuk mencapai 

sasaran NPI, dilakukan pengendalian impor melalui program substitusi impor barang 

migas, peningkatan ekspor terutama produk manufaktur serta mendorong industri 

pariwisata. Peningkatan prospek perekonomian domestik yang stabil menjadi daya 

tarik investor sehingga aliran masuk modal asing meningkat terutama ditopang oleh 

FDI dan investasi portofolio. 

Pandemi COVID-19 menyebabkan NPI mengalami kontraksi terutama dari sisi neraca 

jasa pariwisata dan neraca transaksi finansial. Untuk menanggulangi tekanan tersebut, 

arah kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah adalah fokus pada upaya 

pemulihan ekonomi yang berjalan beriringan dengan penanganan COVID-19. 

Selanjutnya, untuk mencapai target tersebut investasi didorong lebih kuat melalui 

implementasi sistem Online Single Submission (OSS), pemulihan industri dan 

perdagangan secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan, 

pembukaan kembali pariwisata prioritas di zona hijau, dan penguatan sektor 

keuangan menjadi prioritas untuk mencapai kinerja NPI yang tetap terjaga dan 

menunjukkan ketahanan eksternal. 

 Fiskal  

 Capaian Utama Pembangunan 

Secara umum, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum 

masa pandemi menunjukkan kinerja yang baik. Dari sisi penerimaan, realisasi 

pendapatan negara dan hibah hingga akhir tahun 2019 menunjukkan tren positif. 

Sementara itu, realisasi capaian pendapatan negara dan hibah pada masa pandemi 

menunjukkan tren pertumbuhan yang menurun. Belanja negara tumbuh positif 

disebabkan oleh penyaluran berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam 

menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya pembiayaan meningkat signifikan 

sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam mengakselerasi pembangunan 

nasional.  

3.3.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Secara umum, realisasi APBN sebelum masa pandemi COVID-19 masih terjaga 

walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan sebagai imbas dari perlambatan 
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ekonomi global yang tengah terjadi. Hingga akhir Tahun 2019, realisasi sementara 

pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.957,17 triliun atau 90,40 persen 

dari target APBN 2019. Realisasi sementara penerimaan perpajakan sebesar 

Rp1.545,37 triliun, atau 86,51 persen dari target APBN 2019. Penerimaan Kepabeanan 

dan Cukai tumbuh positif sebesar 3,80 persen dengan realisasi sementara mencapai 

Rp213,27 triliun atau 102,13 persen dari target APBN 2019. Selanjutnya, realisasi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp405,00 triliun atau 107,06 

persen dari target APBN 2019. Terakhir, realisasi hibah mencapai Rp6,80 triliun atau 

1.562,11 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019. 

Belanja Negara sampai akhir tahun 2019 mencatat realisasi sementara Rp2.310,21 

triliun atau 93,87 persen dari pagu APBN, meningkat 4,39 persen dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja 

pemerintah Pusat sebesar Rp1.498,91 triliun atau 91,71 persen dari pagu APBN 2019, 

dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp811,30 triliun atau 98,13 persen 

dari pagu APBN 2019. 

Dengan kondisi tersebut, maka realisasi sementara defisit APBN hingga akhir tahun 

2019 mencapai Rp353,05 triliun atau sekitar 2,20 persen PDB. Selanjutnya, realisasi 

sementara pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga akhir tahun 2019 adalah 

sebesar Rp399,45 triliun, meningkat sebesar 30,67 persen (YoY) dari realisasi tahun 

sebelumnya. Dalam pengelolaan pembiayaan, pemerintah senantiasa untuk 

memenuhi aspek kehati-hatian (prudent) agar defisit dan keseimbangan primer tetap 

terjaga. 

3.3.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Merebaknya pandemi COVID-19 tidak hanya berimplikasi pada aspek kesehatan, 

tetapi juga memberikan tantangan serius pada perekonomian. Hal tersebut membuat 

pemerintah mengambil langkah extraordinary dari sisi fiskal untuk melindungi 

masyarakat dan perekonomian di tengah wabah COVID-19.  

Di awal, sebagai payung hukum, pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 

2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang. Di dalam UU No. 2/2020 tersebut memuat 

stimulus fiskal, bauran kebijakan moneter, dan kebijakan sektor keuangan. Kondisi-

kondisi di atas tentunya berimplikasi kepada perubahan APBN Tahun Anggaran 2020. 

Saat ini postur APBN 2020 telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam 

Perpres No. 72/2020. 

Di sisi penerimaan APBN, hingga Juni 2020 realisasi pendapatan negara dan hibah 

mencapai Rp811,18 triliun atau 47,22 persen dari target pada pagu APBN Perpres No. 

72/2020. Realisasi tersebut lebih rendah 9,83 persen (YoY) dibandingkan realisasi 

pada akhir Juni tahun 2019 yang mencapai Rp899,57 triliun. Realisasi penerimaan 

perpajakan pada akhir Juni 2020 yang mencapai Rp624,93 triliun, lebih rendah 9,42 

persen (YoY) dibandingkan akhir Juni 2019 yang mencapai Rp689,94 triliun. 
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Sementara itu, realisasi PNBP hingga akhir Juni 2020 mencapai Rp184,52 triliun atau 

62,73 persen dari target pagu APBN Perpres No. 72/2020. Realisasi tersebut lebih 

rendah 11,76 persen (YoY) dari periode Juni 2019 sebesar Rp209,11 triliun. Penurunan 

tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan realisasi PNBP sumber daya alam 

(SDA). Selanjutnya, realisasi hibah hingga akhir Juni 2020 telah mencapai Rp1,74 

triliun atau 133,81 persen dari target pada pagu APBN Perpres No. 72/2020 yang 

utamanya disebabkan oleh bantuan penanggulangan pandemi COVID-19 di 

Indonesia. 

Belanja negara pada akhir Februari 2020 telah mencapai Rp279,41 triliun atau tumbuh 

2,79 persen dibanding periode yang sama Tahun 2019. Peningkatan belanja negara 

terus berlanjut hingga akhir Juni 2020 yang telah mencapai Rp1.068,94 triliun. Kinerja 

realisasi belanja negara utamanya didorong oleh belanja pemerintah pusat, mencapai 

Rp668,53 triliun (meningkat 5,99 persen dari akhir Juni 2019). Kinerja realisasi belanja 

pemerintah pusat antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai 

Rp99,43 triliun atau tumbuh 41,04 persen (YoY), seiring dengan berbagai program 

JPS yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19.  

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Juni 2020 

mencapai Rp400,41 triliun atau 52,42 persen dari pagu APBN Perpres No. 72/2020. 

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 

yang mencapai Rp403,95 triliun. Secara umum, lebih rendahnya realisasi penyaluran 

TKDD dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah menyesuaikan pelaksanaan APBN 2020 

termasuk TKDD melalui langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan 

pandemi COVID-19.  

Defisit APBN hingga Juni 2020 mencapai realisasi sebesar Rp257,76 triliun atau sekitar 

1,57 persen PDB, dengan keseimbangan primer berada di posisi negatif Rp100,18 

triliun. Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran hingga Juni 2020 mencapai 

Rp416,18 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar 

Rp158,42 triliun. 

 Permasalahan dan Kendala 

Terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian 

target-target fiskal, antara lain perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi 

perlambatan penerimaan dan belum optimalnya pengawasan di bidang perpajakan 

serta masih rendahnya cakupan basis pajak. Pada sisi belanja, yaitu dinamisnya 

kebutuhan pada masa pandemi menyebabkan meningkatnya belanja. Kemudian 

pada sisi pembiayaan yaitu masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan alternatif. 

Di sisi penerimaan, beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi sebelum 

terjadi Pandemi COVID-19 antara lain (1) perlambatan ekonomi global dan volume 

perdagangan internasional; (2) belum luasnya cakupan basis pajak; (3) masih 

rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak; dan (4) belum optimalnya pengawasan 

dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Selanjutnya, sisi belanja negara, 

beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi sebelum terjadi Pandemi COVID-

19 antara lain (1) pelaksanaan belanja negara yang belum optimal dalam mencapai 

target pembangunan nasional; (2) belum optimalnya belanja dalam mendukung 
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pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana; dan (3) belum efektifnya 

pengelolaan TKDD dalam mendukung pendanaan pelayanan publik di daerah. 

Adapun di sisi pembiayaan, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah masih 

terbatasnya sumber pembiayaan alternatif yang kreatif dan inovatif dalam mendanai 

pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. 

Pandemi COVID-19 memunculkan berbagai permasalahan dan kendala yang harus 

dihadapi pemerintah baik dari sisi pendapatan negara, belanja maupun pembiayaan. 

Pendapatan negara dan hibah terus mengalami penurunan utamanya dikarenakan 

turunnya PPh Badan Pasal 25/29 yang turun hingga 22,47 persen pada bulan Juni 

2020 dibandingkan dengan Juni 2019.  

Sementara itu, dari sisi belanja negara adalah tambahan belanja stimulus untuk 

penanganan COVID-19, yang masih menghadapi tantangan baik dari sisi regulasi, 

administrasi, maupun implementasi di lapangan. Tercatat realisasi stimulus-stimulus 

yang dilakukan masih rendah yakni pada bidang kesehatan 7,22 persen; perlindungan 

sosial mencapai 37,96 persen; insentif usaha 11,22 persen; usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) 24,42 persen; pembiayaan korporasi nol persen; serta sektoral 

dan pemerintah daerah (pemda) 6,03 persen (Kemenkeu, per 17 Juli 2020).  

Selanjutnya pada sisi pembiayaan, dalam Perpres No. 72/2020 ditargetkan mencapai 

Rp1.039,22 triliun yang dalam perencanaannya antara lain melalui pembiayaan utang 

dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik melalui lelang, private 

placement, maupun SBN Valas. Tingginya kebutuhan pembiayaan ini memunculkan 

tantangan yang berkaitan dengan kemampuan kapasitas pasar dalam menyerapnya. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pada tahun 2020 berfokus pada program-program prioritas 

pembangunan yang ditransmisikan melalui peningkatan belanja negara sebagai 

upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. Namun, 

dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19, arah kebijakan dan strategi pemerintah 

lebih difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi dengan menempuh berbagai 

kebijakan extraordinary serta menerbitkan aturan perundangan untuk melakukan 

perubahan postur anggaran. Upaya tersebut selanjutnya juga disinkronkan dan 

dikoordinasikan dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Pemerintah berupaya menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, 

yaitu (1) memberikan insentif perpajakan untuk meningkatkan investasi, daya saing 

dan kualitas SDM; (2) melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui 

perbaikan administrasi dan peningkatan kepatuhan perpajakan; dan  (3) melakukan 

kesepakatan perpajakan untuk e-commerce dan ekonomi digital.  

Sementara itu dari sisi belanja, pada tahun 2020 direncanakan untuk berfokus pada 

peningkatan kualitas aparatur negara, penguatan bantuan sosial, optimalisasi belanja 

modal, dan pengendalian belanja barang. Kemudian dari sisi pembiayaan diarahkan 

melalui pengendalian rasio utang, pemanfaatan utang dalam kegiatan produktif, 

pembiayaan investasi yang inovatif, mendorong peningkatan ekspor dan peranan  

Badan Layanan Umum (BLU), pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian. 

Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif 

konsolidatif yang terarah dan terukur secara bertahap dalam jangka menengah.  Dari 

sisi penerimaan, dilakukan percepatan penurunan PPh pasal 25/29 badan dari 25 

persen menjadi 22 persen. Selain itu pemerintah juga memberikan berbagai stimulus 

perpajakan di antaranya pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor pada 

19 sektor tertentu, pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dipercepat, perluasan insentif perpajakan secara tepat, terukur, dan berazaskan pada 

keadilan ekonomi, serta pembebasan Bea Masuk sektor tertentu.  

Sementara itu pada sisi belanja, peningkatan belanja tersebut terkait dengan 

pemberian stimulus pada bidang Kesehatan, program JPS dan dukungan industri dan 

UMKM. Stimulus belanja tersebut dipenuhi dari berbagai skema yaitu melalui 

refocusing dan realokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

serta tambahan alokasi belanja serta berfokus pada PEN (Pemulihan Ekonomi 

Nasional).  

Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan ekspansif-konsolidatif, maka arah kebijakan 

pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan pembiayaan inovatif 

dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi global 

virus COVID-19. Kondisi ini menjadi syarat penting dalam mendukung upaya recovery, 

stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan. 

Selain itu pemerintah juga menyesuaikan anggaran pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan melalui Perpres No. 72/2020 sesuai dengan dinamika perekonomian 

nasional. 

 Moneter  

 Capaian Utama Pembangunan 

Stabilitas moneter pada tahun 2019 terkendali tercermin dari tingkat inflasi yang 

rendah dan stabil serta nilai tukar yang terjaga volatilitasnya. Memasuki tahun 2020, 

stabilitas moneter mulai terkoreksi akibat pandemi COVID-19. Inflasi terus 

melanjutkan tren penurunan hingga Juni 2020. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah bergerak 

fluktuatif di tengah tingginya ketidakpastian global (Gambar 3.4 dan Gambar 3.5). 

Gambar 3.4 

Perkembangan Laju Inflasi (Persen, YoY) 

Tahun 2019 – Juni 2020 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 
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Gambar 3.5 

Perkembangan Nilai Tukar (Persen, YtD) 

Tahun 2019 – Juni 2020 

 
Sumber: Bank Indonesia, 2020 

3.4.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Inflasi tahun 2019 terjaga rendah dan stabil, berada dalam rentang target inflasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sebesar 3,50 ± 1 persen 

(YoY). Pada semester II tahun 2019, realisasi inflasi tahunan mencapai 2,72 persen 

(YoY), menurun dibandingkan inflasi pada semester I 2019 yang mencapai 3,28 persen 

(YoY). Angka tersebut merupakan capaian inflasi yang terendah sejak 10 tahun 

terakhir dan berada di bawah target inflasi tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam 

RPJMN 2015-2019 sebesar 3,50 persen (YoY). Pencapaian tersebut didorong oleh 

perbaikan struktural, stabilnya nilai tukar, turunnya harga impor, serta sinergi 

kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan 

Daerah (TPIP dan TPID).   

Stabilitas moneter selanjutnya tercermin melalui pergerakan nilai tukar Rupiah 

terhadap dollar AS (US$) yang cukup stabil dan cenderung menguat sepanjang tahun 

2019. Pada semester II 2019 Rupiah menguat 3,42 persen (YtD),  dipengaruhi 

pelonggaran kebijakan moneter global, dan fundamental perekonomian domestik 

yang terus membaik, termasuk peningkatan sovereign rating Indonesia oleh Standard 

and Poor’s (S&P) yang meningkatkan arus modal masuk. 

3.4.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Secara tahunan, inflasi Juni 2020 tercatat sebesar 1,96 persen (YoY), menurun 

dibandingkan capaian inflasi pada semester II 2019 yaitu 2,72 persen (YoY). 

Perkembangan ini utamanya dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi harga 

bergejolak. Perlambatan inflasi inti memperkuat sinyal terjadinya penurunan daya beli 

masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang ditransmisikan melalui pendapatan 

masyarakat yang turun seiring dengan perlambatan aktivitas ekonomi karena adanya 

PSBB. Komponen inflasi harga bergejolak juga mengalami penurunan, yang 

dipengaruhi oleh menurunnya harga sejumlah komoditas pangan terutama aneka 

cabai, bawang putih, dan minyak goreng yang tercatat deflasi, didukung oleh pasokan 

yang memadai, kelancaran distribusi, serta masih rendahnya harga komoditas global. 

Di sisi lain, komponen inflasi harga diatur pemerintah meningkat tipis, terutama 

bersumber dari peningkatan tarif aneka angkutan pascarelaksasi aturan pembatasan 

operasional angkutan umum pada awal bulan Juni 2020. 
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Nilai tukar rupiah kembali menguat mencapai Rp14.302,00 per US$ pada 30 Juni 2020 

setelah sempat bergejolak pada Maret 2020 sebagai dampak penyebaran COVID-19. 

Penguatan ini seiring dengan meredanya kepanikan di pasar keuangan global, 

tingginya daya tarik aset keuangan domestik, serta terjaganya kepercayaan investor 

asing terhadap prospek ekonomi Indonesia, setelah sempat bergejolak pada Maret 

2020 sebagai dampak penyebaran COVID-19. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya 

pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi di pasar valas dan 

menjaga imbal hasil (yield) portfolio domestik, serta sentimen positif atas rencana 

pembiayaan pemulihan ekonomi nasional yang salah satunya melalui skema burden 

sharing antara pemerintah dan BI. Meskipun Rupiah mengalami penguatan, namun 

jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019 Rupiah masih mengalami pelemahan 

sebesar 1,26 persen (YtD). 

 Permasalahan dan Kendala 

Pada awal tahun 2020, risiko inflasi diperkirakan berasal dari komponen inflasi pangan 

bergejolak. Peningkatan inflasi pangan bergejolak berasal dari terbatasnya stok impor 

serta terganggunya kelancaran pasokan dan distribusi akibat faktor cuaca. Sementara 

peningkatan inflasi harga diatur pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya kebijakan peningkatan cukai hasil tembakau, kebijakan reformasi subsidi 

energi, potensi kenaikan harga minyak dan gas dunia, serta peningkatan biaya 

distribusi yang dipengaruhi kenaikan tarif tol dan tarif penyebrangan. 

Inflasi tahun 2020 masih dihadapkan pada risiko peningkatan, di antaranya (1) 

kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan 

kuratif atas COVID-19 yang didatangkan dari luar negeri (ditransmisikan melalui nilai 

tukar Rupiah); dan (2) PSBB di beberapa daerah episentrum COVID-19 turut 

berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan 

pokok. Namun demikian, penurunan permintaan diperkirakan akan menahan 

kenaikan inflasi. Pada akhir tahun 2020 inflasi diperkirakan akan tetap terjaga dalam 

rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah bersama BI sebesar 3,00 ± 1 persen. 

Nilai tukar masih menghadapi risiko dari ketidakpastian pasar keuangan global akibat 

adanya kekhawatiran akan terjadinya gelombang infeksi kedua (second wave) COVID-

19.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2020 diarahkan untuk (1) meningkatkan 

produktivitas terutama pascapanen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah 

(CPP); (2) menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan 

strategis; (3) menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga 

nasional; (4) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (5) 

meningkatkan kualitas statistik komoditas pangan dan strategis lainnya.  

Penguatan nilai tukar Rupiah dicapai melalui (1) pengendalian tingkat inflasi;  

(2) optimalisasi suku bunga acuan BI; (3) kebijakan menjaga kecukupan likuiditas;   

(4) penurunan transaksi neraca berjalan (current account deficit); (5) peningkatan 

pendalaman pasar keuangan; serta (6) peningkatan iklim investasi kondusif yang 
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mendorong aliran masuk investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi 

langsung (FDI). 

Pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai kebijakan yang terjadi di masa normal. 

Pelonggaran kebijakan moneter terus ditempuh BI dengan menurunkan suku bunga 

acuan BI, 7-Day Repo Rate (BI-7DRR) menjadi 4,00 persen, suku bunga Deposit Facility 

menjadi 3,25 persen, dan suku bunga Lending Facility menjadi 4,75 persen pada Rapat 

Dewan Gubernur (RDG) 15-16 Juli 2020. Langkah ini sejalan dengan upaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Bauran kebijakan diupayakan optimal, 

melalui (1) penerbitan SBN di pasar perdana dan BI diperbolehkan membeli di pasar 

perdana; (2) peningkatan  remunerasi bunga atas rekening pemerintah di BI;  (3) 

kebijakan dan pengawasan restrukturisasi kredit oleh OJK; (4) restrukturisasi kredit 

oleh perbankan dan IKNB;  (5) penyediaan likuiditas kepada perbankan oleh BI melalui 

repo dengan underlying SBN;  (6) Insentif jasa Giro Wajib Minimum (GMW) kepada 

perbankan oleh BI; (7) Penerbitan SBN kepada BI secara private placement. Selain itu, 

pemerintah dan Bank Indonesia dalam TPIP/TPID terus memperkuat empat pilar 

strategi 4K yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran 

Distribusi, dan Komunikasi Efektif. 

 Investasi  

 Capaian Utama Pembangunan 

Pada semester I tahun 2020, kinerja investasi masih terjaga yang ditunjukkan oleh 

peningkatan total Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN), peningkatan investor dalam negeri, serta peningkatan pemerataan 

lokasi penyebaran investasi. Pada semester I tahun 2020, total PMA dan PMDN 

mencapai Rp402,61 triliun atau tumbuh 1,76 persen  (YoY) didukung oleh realisasi 

PMDN yang mencapai Rp207,03 triliun atau tumbuh sebesar 13,23 persen (YoY). 

Namun, realisasi PMA menurun sebesar  8,10 persen (YoY)  menjadi  Rp195,57 triliun 

(Tabel 3.7). 

Tabel 3.7 

Realisasi PMA dan PMDN  

Tahun 2019 - Semester I Tahun 2020 

Uraian Satuan 
Semester I  

2019 

Semester II 

2019  

Semester I 

2020  

Nilai Realisasi PMA dan 

PMDN 
Rp triliun 395,64 413,98 402,61 

Nilai Realisasi PMA dan 

PMDN Industri Pengolahan 
Rp triliun 104,59 111,35 129,60 

Nilai Realisasi Investasi Luar 

Jawa 
Rp triliun 177,56 197,42 193,69 

Nilai Realisasi Investasi Jawa Rp triliun 218,08 216,55 208,91 

Sumber: BKPM, diolah 

Keterangan: Semester I Tahun 2020 merupakan masa pandemi COVID-19 

Sejalan dengan peningkatan PMDN, minat investor dalam negeri cenderung 

meningkat yang ditunjukkan oleh peningkatan kontribusi PMDN menjadi  
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51,42 persen pada semester I tahun 2020 dari 47,74 persen pada tahun 2019. Selain 

itu, lokasi investasi lebih merata ditunjukkan oleh peningkatan kontribusi investasi di 

luar Jawa yang meningkat menjadi 48,11 persen pada semester I tahun 2020, dari 

46,32 persen pada tahun 2019. 

3.5.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Pada tahun 2019, daya tarik investasi menguat antara lain ditunjukkan oleh realisasi 

investasi yang melebihi target, meningkatnya minat investor domestik, dan 

meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di luar Jawa. Total realisasi investasi 

PMA dan PMDN mencapai Rp809,63 triliun atau 102,23 persen dari yang ditargetkan 

oleh BKPM yaitu sebesar Rp792,00 triliun. Hal tersebut didorong oleh peningkatan 

realisasi PMDN menjadi sebesar Rp386,50 triliun, sedangkan realisasi PMA mencapai 

sebesar Rp423,13 triliun. Kontribusi PMDN juga mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 47,74 persen. Nilai investasi di luar Jawa sebesar Rp374,99 triliun, dengan 

kontribusi sebesar 46,32 persen. Secara sektoral, nilai realisasi investasi industri 

pengolahan mencapai Rp215,94 triliun, dengan kontribusi sebesar 26,67 persen.  

Peningkatan kinerja investasi didukung oleh upaya perbaikan peringkat kemudahan 

berusaha/Ease of Doing Business (EODB), fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan, 

serta terjaganya iklim persaingan usaha. Pada laporan tahun 2020, EODB Indonesia 

untuk tahun 2019 berada pada peringkat ke-73 dari 190 negara, sama seperti tahun 

sebelumnya. Namun demikian, skor Distance to Frontier untuk Indonesia meningkat 

sebesar 1,64 poin dari 67,96 pada EODB 2019. Selain itu, kemudahan pelayanan 

perizinan ditingkatkan melalui pengembangan Sistem Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau Online Single Submission (OSS). Pada 

tahun 2019, PBTSE telah mengintegrasikan 34 sistem pada kementerian/ 

lembaga/daerah (K/L/D) dari target 56 sistem K/L/D. Iklim persaingan usaha yang 

masih terjaga tercermin dari skor indeks persaingan usaha yang dikeluarkan oleh 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).  Pada tahun 2019, skor indeks persaingan 

usaha secara nasional adalah 4,33 (skala 1-7). Skor tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat persaingan usaha berada pada kategori persaingan moderat. 

3.5.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 memberi tekanan tidak hanya terhadap perekonomian dunia, 

namun juga perekonomian Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, 

target realisasi investasi disesuaikan dari Rp886,00 triliun berdasarkan RPJMN 2020-

2024, menjadi Rp817,20 triliun pada tahun 2020. Berdasarkan perkembangannya, 

realisasi total investasi pada semester I tahun 2020 mencapai Rp402,61 triliun atau 

49,27 persen dari target. Selain itu, realisasi investasi pada industri pengolahan 

mengalami peningkatan pada semester I tahun 2020 dengan nilai investasi sebesar 

Rp129,60 triliun atau 32,19 persen dari total realisasi investasi, dibandingkan dengan 

Rp104,59 triliun atau 26,44 persen dari total realisasi investasi di semester I tahun 

2019. 

Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan investasi dengan percepatan 

kemudahan berusaha dan perizinan. Pemerintah melakukan pemantauan terhadap 
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perizinan investasi dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan 

mendorong integrasi OSS dengan K/L. 

 Permasalahan dan Kendala 

Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, investasi masih dihadapkan pada 

beberapa kendala dan hambatan antara lain (1) tumpang tindih peraturan; (2) 

eksekusi pemenuhan komitmen izin-izin di daerah masih belum dilakukan secara 

maksimal; (3) ketidakpatuhan pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM) secara berkala; (4) kurangnya permodalan, pembinaan, 

dan kemitraan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; serta (5) ketersediaan tenaga 

kerja tidak sesuai kebutuhan  

Terkait dengan investasi pada industri pengolahan, permasalahan utama antara lain 

(1) inkonsistensi regulasi dan kebijakan terhadap industri hulu sampai industri hilir; 

(2) pengembangan industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku bagi sektor 

industri yang menjadi prioritas belum dikembangkan secara optimal. 

Selain itu, dalam upaya peningkatan peringkat EODB, Indonesia dihadapkan pada 

beberapa kendala dan hambatan antara lain banyaknya regulasi yang mengatur 

persyaratan tambahan untuk mendapatkan perizinan. Adapun kendala dalam 

penerapan Sistem PBTSE, antara lain kesiapan anggaran dan SDM dari masing-

masing K/L/D 

Sebelum pandemi COVID-19, perilaku dan struktur usaha merupakan permasalahan 

utama dalam persaingan usaha dengan skor terendah masing-masing sebesar 3,90 

dan 4,26. Hal tersebut mencerminkan tantangan utama perbaikan iklim persaingan 

usaha sehat adalah masih banyaknya perilaku bisnis yang tidak sejalan dengan prinsip 

persaingan sehat serta struktur industri yang terkonsentrasi. Selain itu, terdapat 

beberapa kendala yang dihadapi antara lain (1) belum disahkannya amandemen UU 

No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

oleh DPR RI periode 2014–2019, (2) rendahnya pemahaman pembuat kebijakan di 

pusat dan daerah terhadap prinsip persaingan sehat, dan (3) rendahnya kapasitas 

aparatur penegak hukum. 

Pada masa pandemi COVID-19, investasi dihadapkan pada beberapa kendala antara 

lain (1) penghentian sementara aktivitas masyarakat dan ekonomi; (2) berkurangnya 

volume produksi, penjualan, dan pembelian yang mengakibatkan harus dilakukannya 

pemutusan hubungan kerja; (3) proteksi UMKM yang berpotensi terkena dampak 

COVID-19 belum maksimal. Selain itu, realisasi investasi dihadapkan pada kendala 

dalam upaya penerapan dan integrasi Sistem PBTSE antara lain terhambatnya proses 

koordinasi integrasi sistem serta keterbatasan anggaran. 

Dari sisi persaingan usaha, beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya perbaikan 

iklim persaingan usaha sehat pada masa pandemi di antaranya (1) kegiatan 

penegakan hukum persaingan usaha secara online belum sepenuhnya efektif karena 

masih diperlukannya penjelasan aturan/ketentuan dalam UU No. 5/1999, serta (2) 

tertundanya beberapa kegiatan akibat refocusing anggaran. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Sebelum pandemi COVID-19, arah kebijakan untuk meningkatkan realisasi investasi 

PMA dan PMDN yang telah dilakukan di antaranya (1) meningkatkan peringkat 

kemudahan berusaha; (2) eksekusi investasi besar dan strategis; (3) mendorong 

kemitraan investor asing dengan pengusaha lokal;  (4) meningkatkan investasi 

domestik khususnya pengusaha kecil dan menengah; (5) optimalisasi kerja sama 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, asosiasi, dan instansi lainnya;  

(6) sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan antarsektor dalam 

pengembangan hilirisasi industri manufaktur. 

Arah kebijakan perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia ditujukan untuk dapat 

menciptakan iklim investasi yang kondusif serta ramah terhadap kegiatan usaha, 

dengan upaya yang dilakukan (1) meningkatkan koordinasi dan pengawalan 

perbaikan kemudahan berusaha di K/L/ terkait; (2) penyiapan buku panduan bagi 

responden.  Agar sistem PBTSE berjalan lancar, telah dilakukan antara lain (1) 

sosialisasi dan rapat koordinasi untuk menyatukan pendapat terkait integrasi sistem 

PBTSE bersama dengan K/L/D;  (2) koordinasi integrasi dengan daerah terus dilakukan 

dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait SiCantik Cloud. 

Kebijakan perbaikan iklim persaingan sehat diarahkan pada penguatan kebijakan dan 

kelembagaan persaingan usaha, dengan strategi antara lain (1) pemutakhiran naskah 

akademik amandemen UU No. 5/1999, (2) internalisasi budaya persaingan sehat 

kepada seluruh pemangku kepentingan (pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan 

masyarakat luas), serta (3) peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum 

persaingan usaha. 

Pada masa pandemi COVID-19 arah kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya akan 

diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi. Kebijakan untuk tetap menjaga 

pertumbuhan ekonomi nasional, dilakukan antara lain dengan (1) percepatan 

perizinan berusaha terkait bidang usaha industri dan distribusi alat kesehatan (alkes);  

(2) fasilitasi perusahaan eksisting yang sudah beroperasi; (3) fasilitasi potensi 

perusahaan eksisting yang belum tereksekusi; (4) mendatangkan investasi baru;  (5) 

memberikan insentif bagi perusahaan eksisting yanq melakukan ekspansi, 

menetapkan sektor yang memiliki nilai tambah sebagai prioritas, Selain itu, 

percepatan pelayanan perizinan dilakukan dengan optimalisasi pelayanan perizinan 

berusaha terutama dengan memanfaatkan media komunikasi dalam jaringan online. 

Pemerintah telah mengirim reform update perbaikan EODB 2021, dan menunggu 

tanggapan dari Tim Doing Business Bank Dunia. Arah kebijakan perbaikan kemudahan 

berusaha tetap diharapkan dapat menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif 

dan menarik.  

Beberapa strategi untuk meningkatkan efektifitas upaya perbaikan iklim persaingan 

sehat pada masa pandemi di antaranya (1) menyusun pedoman UU No. 5/1999 untuk 

meningkatkan transparansi dan mendorong penerapan secara sukarela (self-

compliance) pelaku usaha, (2) pelaksanaan program kepatuhan usaha dan 

pendampingan kemitraan UMKM melalui media online (webinar), serta  
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(3) pengembangan competition checklist berbasis web/apps yang user friendly bagi 

pembuat kebijakan. 

 Jasa Keuangan dan BUMN  

 Capaian Utama Pembangunan 

Peningkatan pendalaman sektor jasa keuangan merupakan salah satu agenda 

pemerintah pada RPJMN 2020-2024. Pendalaman sektor jasa keuangan tercermin 

dari semakin berkembangnya sektor jasa keuangan, meningkatnya kinerja, serta 

meluasnya cakupan akses keuangan bagi masyarakat. Dengan pendalaman sektor 

jasa keuangan, masyarakat dapat memiliki berbagai alternatif sumber pembiayaan, 

dan akses keuangan yang semakin baik.  

BUMN diharapkan dapat meningkatkan kedudukannya dalam memegang peran 

ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik. Sebagai agen 

pembangunan, BUMN telah melaksanakan banyak proyek pembangunan di bidang 

ekonomi, pemenuhan hajat hidup, ekonomi kerakyatan, dan keunggulan nasional. 

3.6.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Kondisi perbankan cukup terjaga sepanjang tahun 2019. Dari sisi permodalan 

perbankan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih terjaga pada 

angka 23,40 persen, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 22,97 

persen, atau berada di atas batas minimum CAR sebesar 8 persen. Risiko kredit 

bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) masih relatif terjaga yakni 2,53 persen, 

meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu 2,37 persen. Dari segi likuiditas, likuiditas 

perbankan cenderung stabil pada kisaran 94 persen. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

mencapai 94,43 persen pada tahun 2019, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 

2018 yaitu 94,78 persen. Selanjutnya, dari segi penghimpunan dana, total Dana Pihak 

Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 6,54 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 

2018 yaitu 6,45 persen. Sementara itu, pertumbuhan kredit cenderung menurun, yaitu 

dari 11,75 persen pada tahun 2018, menjadi 6,08 persen pada tahun 2019. 

Kondisi pasar modal juga masih terjaga. Pada semester II tahun 2019, Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar saham mengalami tren peningkatan. 

Pada akhir tahun 2019, IHSG ditutup di level 6.299,54, tumbuh sebesar 1,69 persen, 

sementara kapitalisasi pasar berada di posisi Rp7.299,28 triliun, atau tumbuh sebesar 

3,90 persen. Hal serupa juga terjadi pada pasar obligasi korporasi dimana nilai 

obligasinya meningkat dari Rp429,6 triliun pada bulan Juli tahun 2019 menjadi 

Rp445,10 triliun di akhir tahun 2019. Perkembangan sektor jasa keuangan juga 

didukung oleh kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang menunjukkan 

perkembangan positif pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Hal tersebut 

tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 8,73 persen menjadi Rp2.557,78 

triliun pada akhir tahun 2019. Peningkatan aset IKNB tersebut didukung oleh 

peningkatan aset pada industri asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, 

yang masing-masing tumbuh sebesar 9,55 persen, 8,37 persen, 6,01 persen. 
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Kinerja BUMN sampai dengan akhir tahun 2019 menunjukan kinerja yang baik 

dengan total ekuitas sebesar Rp2.658 triliun, laba bersih BUMN sebesar Rp166 triliun, 

dan total aset BUMN mencapai Rp8.729 triliun yang meningkat sekitar 7,81 persen 

dari tahun 2018 sebesar Rp8.097 triliun. Selain itu, BUMN juga memiliki kontribusi 

langsung pada APBN berupa pajak dan dividen yang meningkat. Pada tahun 2019 

BUMN menyetorkan dividen sebesar Rp50 triliun atau meningkat sebesar 11,11 

persen dari tahun 2018. Demikian pula dengan setoran pajak BUMN kepada negara 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 besaran setoran pajak yang diberikan 

BUMN adalah Rp212 triliun. Pada tahun 2019, pajak yang disetorkan mencapai Rp284 

triliun atau meningkat sebesar 33,96 persen. Pajak dan dividen yang disetorkan 

melalui APBN nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai 

program pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

seluruh potensinya, BUMN menjadi salah satu pilar perekonomian nasional, dengan 

menjalankan komitmennya untuk berinvestasi di sektor-sektor produktif. 

3.6.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 memberi tekanan yang besar bagi perekonomian termasuk 

sektor jasa keuangan. Pada industri perbankan, isu penyebaran COVID-19 

memberikan dampak terhadap perlambatan perekonomian yang juga memberi 

tekanan besar bagi industri perbankan. Tekanan tersebut tercermin dari (1) 

menurunnya rasio kecukupan modal perbankan, (2) meningkatnya risiko kredit macet, 

dan (3) melambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Namun demikian, secara 

umum kondisi perbankan masih tetap terkendali, dengan indikator kinerja yang 

berada di dalam ambang batas yang ditentukan.  

Rasio kecukupan modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan masih berada di 

atas batas minimum yaitu mencapai 22,20 persen pada bulan Mei tahun 2020, lebih 

rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 22,43 

persen. Selanjutnya, rasio kredit bermasalah/Non Perfoming Loan (NPL) meningkat, 

menjadi sebesar 3,00 persen pada bulan Mei 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,61. Sementara, kondisi likuiditas 

masih relatif memadai, tercermin dari rasio LDR sebesar 90,94 persen pada bulan Mei 

tahun 2020, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

sebelumnya sebesar 96,19 persen. Likuiditas perbankan tersebut didukung dengan 

percepatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Total DPK tumbuh sebesar 8,89 

persen pada bulan Mei tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang 

sama tahun sebelumnya sebesar 6,27 persen. Pertumbuhan tersebut utamanya 

didorong oleh peningkatan pertumbuhan giro dan tabungan, yaitu masing-masing 

tumbuh sebesar 11,94 persen dan 8,02 persen. Di tengah ketidakpastian global, 

fungsi intermediasi perbankan adalah salah satu yang juga menjadi perhatian. 

Pertumbuhan kredit perbankan pada bulan April 2020 tercatat sebesar 3,09 persen, 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun 2019 

sebesar 11,05 persen. 

Dari sisi permintaan, perlambatan tersebut terjadi pada seluruh jenis kredit, terutama 

Kredit Modal Kerja (KMK) yang mendominasi total kredit perbankan. Sementara dari 
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sisi penawaran, perbankan semakin selektif dalam penyaluran kredit dengan melihat 

perkembangan kinerja dari korporasi akibat ketidakpastian berakhirnya COVID-19. 

Pada pasar modal, kekhawatiran investor meningkat terutama terhadap 

ketidakpastian berakhirnya wabah dan ekspektasi perlambatan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Hal tersebut tercermin pada peningkatan aksi sell-off di pasar 

keuangan yang berdampak pada kinerja pasar modal domestik secara keseluruhan. 

Tertekannya pasar modal Indonesia ditunjukkan dari melemahnya Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), menurunnya kapitalisasi pasar saham, dan meningkatnya 

yield government bonds akibat meningkatnya premi risiko. IHSG mengalami kontraksi 

hingga menyentuh level 4.538,93 pada bulan Maret 2020. IHSG kemudian berangsur 

membaik dan ditutup di level 5.149,63 pada akhir bulan Juli 2020, melemah sebesar 

19,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan 

IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami penurunan yang relatif tajam. 

Nilai kapitalisasi pasar saham pada akhir bulan Juli 2020 mencapai sebesar Rp5.968,16 

triliun, atau lebih rendah sebesar 18,57 persen (YoY). Sementara itu, walaupun sedikit 

melemah dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2020, nilai obligasi korporasi 

meningkat mencapai Rp429,85 triliun pada bulan Juli 2020, atau meningkat sebesar 

0,05 persen (YoY), seiring diturunkannya suku bunga acuan. Di sisi lain, yield obligasi 

pemerintah dengan tenor 10 tahun mengalami kenaikan hingga menyentuh  

8,21 persen pada awal bulan April 2020, menunjukkan semakin besarnya premi risiko. 

Akan tetapi, yield tersebut kemudian berangsur turun hingga mencapai 6,83 persen 

pada penutupan bulan Juli 2020. 

Pada IKNB, tekanan COVID-19 juga berdampak pada menurunnya total aset IKNB. 

Total aset IKNB pada bulan Desember tahun 2019 sempat mencapai Rp2.557,78 

triliun, kemudian terus mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19. Pada 

bulan Mei tahun 2020, total aset IKNB tercatat sebesar Rp2.476,63 triliun, tumbuh 

sebesar 1,56 persen (YoY).  

Untuk menjaga kesehatan BUMN pada masa pandemi COVID-19, Kementerian BUMN 

melakukan beberapa upaya antara lain: 1) memantau dan menjaga pertumbuhan 

bisnis dengan melakukan review dan stress test serta exposure dampak dari  

COVID-19; serta, 2) menentukan langkah strategis dalam rangka menjaga 

pertumbuhan bisnis sesuai dengan target yang telah ditentukan.  

Selain itu, perusahaan-perusahaan BUMN mendukung program pemulihan melalui 

Dukungan Tim Penanganan COVID-19 BUMN kepada RS Darurat Wisma Atlet dan 

Rumah Sakit BUMN, antara lain sebagai berikut. 

1. Pemberian dukungan operasional berupa: (a) PT RNI berupa alat kesehatan dan 

alat pendukung serta obat-obatan dengan nominal rencana Rp300,4 miliar; (b) PT 

Kimia Farma berupa obat-obatan dengan nominal rencana Rp14,8 miliar; (c) PT 

HIN berupa housekeeping dan catering dengan nominal rencana Rp101,6 miliar; 

dan (d) PT Telkom berupa komunikasi, jaringan dan ICT dengan nominal rencana 

Rp6,3 miliar.  

2. Pemberian dukungan melalui penyiapan infrastruktur bangunan yang 

dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
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Rakyat (PUPR) dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT 

PLN (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.  

3. Pemberian dukungan jasa RS Darurat Wisma Atlet melalui Yayasan BUMN Hadir 

Untuk Negeri berupa jasa cleaning service, jasa laundry, sewa peralatan dapur, jasa 

volunteer Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan petty cash Project 

Management Office (PMO) dengan total senilai Rp15,7 miliar.  

4. Pemberian bantuan cash dan barang dalam penanganan COVID-19 yang 

dikoordinir oleh Yayasan BUMN. BUMN telah memberikan dukungan sebesar 

Rp150 miliar dalam bentuk cash dan Rp72 miliar dalam bentuk barang.  

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19 diperlukan suntikan 

dana kepada BUMN yang diharapkan menjadi pendorong dari percepatan pemulihan 

ekonomi nasional. Pemberian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara sistemik 

menjadi stimulus yang menopang pertumbuhan ekonomi. Dana PEN yang diberikan 

pemerintah mayoritas merupakan pencairan kewajiban pemerintah kepada BUMN 

terutama kepada BUMN yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik/Public 

Service Obligation (PSO) seperti subsidi listrik dan bahan bakar minyak.  

Selain pembayaran kewajiban pemerintah, dana PEN juga diarahkan kepada 

pemberian PMN kepada BUMN untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) 

dan menjaga keberlangsungan penyaluran kredit bagi UMKM dan Ultra Mikro. 

Pemberian dana talangan untuk Kredit Modal Kerja (KMK) yang merupakan dana 

pinjaman yang harus dikembalikan ke pemerintah beserta bunga pinjaman juga 

menjadi bagian dari dana PEN yang diberikan kepada BUMN.  

 Permasalahan dan Kendala 

Secara umum, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pendalaman 

sektor keuangan antara lain (1) inklusi keuangan yang belum optimal, dan (2) kondisi 

infrastruktur penunjang sektor keuangan yang terbatas dan belum merata di seluruh 

Indonesia. 

Secara umum, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan 

pengawasan BUMN antara lain (1) keberadaan BUMN yang kurang sehat, (2) inovasi 

dan kepemimpinan teknologi tidak merata karena dijalankan sendiri-sendiri oleh 

BUMN, (3) kesenjangan kompetensi talenta antar-BUMN karena tidak meratanya 

pengembangan bakat, serta (4) belum terciptanya ekosistem yang sehat bersama 

stakeholder bisnis lain seperti BUMD, BUMDes, Swasta atau Mitra Strategis. 

Pada masa pandemi COVID-19, permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain  

(1) masih tingginya kepemilikan asing pada pasar modal domestik menyebabkan 

volatilitas yang tinggi, (2) inklusi keuangan yang belum optimal, khususnya pada 

produk keuangan di luar perbankan, dan (3) tertekannya kinerja dunia usaha yang 

mempengaruhi pengembalian pinjaman kepada sektor keuangan. 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak secara menyeluruh terhadap seluruh pelaku 

ekonomi tidak terkecuali dengan BUMN. Hampir seluruh sektor yang dijalankan oleh 

BUMN terdampak akibat penyebaran dari COVID-19. Selain itu diprediksi dividen 
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yang dapat disetorkan BUMN kepada pemerintah pada tahun 2021 hanya mencapai 

sekitar 25 persen dari kontribusi yang biasa BUMN berikan untuk pendapatan negara. 

Empat aspek permasalahan yang dihadapi oleh BUMN akibat COVID-19 secara garis 

besar (1) sisi supply: pasokan bahan baku terganggu, supply tidak terserap; (2) sisi 

demand: penurunan daya beli yang berakibat pada penurunan permintaan dan 

penjualan; (3) operasional perusahaan: pembatasan operasi perusahaan, dan peran 

dalam penanggulangan COVID-19; serta (4) finansial: penunggakan pembayaran, 

kenaikan exposure pinjaman, dan penurunan likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi peningkatan pendalaman sektor keuangan antara lain (1) 

peningkatan akses keuangan masyarakat (inklusi keuangan), (2) perluasan inovasi 

produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi; (3) pengembangan infrastruktur 

sektor keuangan; (4) penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada sistem keuangan di 

dalam negeri; dan (5) harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas 

dasar kedaulatan, stabilitas dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, 

serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

Arah kebijakan dan strategi bidang Badan Usaha Milik Negara dalam rangka 

meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing 

adalah (1) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BUMN salah satunya dengan 

memantapkan struktur dari BUMN, termasuk meningkatkan pasar ekspor ke luar 

negeri, sebagai usaha meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan, dan (2) 

menjaga kesehatan BUMN dengan pengelolaan investasi yang berkelanjutan. 

Arah kebijakan dan strategi pemulihan ekonomi melalui sektor jasa keuangan pada 

masa pandemi antara lain (1) menurunkan tingkat suku bunga, (2) mendorong 

investor ritel domestik, (3) restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur yang 

terkena dampak COVID-19, termasuk debitur UMKM, (4) relaksasi pada industri 

pembiayaan, berupa relaksasi leasing sepeda motor untuk ojek online, (5) subsidi 

bunga, (6) penempatan likuiditas pada bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), 

dan (7) stimulus pada pasar modal seperti pembelian kembali saham oleh emiten 

atau perusahaan publik dalam kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan serta 

relaksasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Arah kebijakan dan strategi bidang Badan Usaha Milik Negara pada masa pandemi 

antara lain (1) menjaga keberlangsungan dan kesehatan bisnis BUMN, dan (2) 

mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi COVID-19. 

 Industri  

 Capaian Utama Pembangunan 

3.7.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Sektor industri pengolahan berperan sebagai penghela perekonomian Indonesia, 

serta berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan 

ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Kinerja sektor industri sebelum pandemi 
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COVID-19 (Semester II-2019) ditunjukkan oleh pertumbuhan PDB sektor industri 

pengolahan yang mencapai 3,90 persen (YoY). Sektor industri pengolahan nonmigas 

tumbuh sebesar 4,31 persen (YoY), sedangkan sektor industri pengolahan migas 

tumbuh sebesar 0,12 persen (YoY) sejalan dengan tren pelemahan harga minyak 

dunia. Pertumbuhan sektor industri ini mendorong kontribusi sektor industri sebesar 

19,63 persen terhadap PDB pada tahun 2019 (Tabel 3.8).  

Tabel 3.8 

Capaian Sektor Industri  

Tahun 2019-2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, 2020 

Keterangan :  *) Data capaian Triwulan IV 2019 

 **) Data capaian Triwulan II 2020 

Kinerja sektor industri tersebut didukung oleh penambahan jumlah industri berskala 

menengah dan besar sebanyak 1.476 unit usaha, perluasan pasar dan penciptaan 

wirausaha baru (WUB) sebanyak 19.815 wirausaha, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia (SDM) bidang industri melalui pelatihan industri berbasis kompetensi 

3-in-1 (pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja) sebanyak 69.834 

orang dan lulusan pendidikan vokasi berbasis kompetensi sebanyak 5.012 orang. 

Kualitas produk juga terus ditingkatkan melalui penerapan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) oleh 19.398 pelaku usaha. Investasi di sektor industri ditingkatkan, 

termasuk di Kawasan Industri (KI) Morowali, Bantaeng, Konawe, Ketapang, Dumai, 

JIIPE Gresik, dan KI Kendal. Percepatan hilirisasi industri dilaksanakan melalui kerja 

sama lintas pemangku kepentingan di produk aspal karet, bahan bakar nabati, 

petrokimia dan farmasi. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pertama 

di sektor industri juga terus dipersiapkan yaitu pengembangan pabrik petrokimia di 

Kawasan Industri Teluk Bintuni. Daya saing industri juga ditingkatkan melalui fasilitasi 

hubungan industrial, harmonisasi peraturan perpajakan terkait dengan standar 

lingkungan, komersialisasi inovasi oleh industri, dan penerapan standar keberlanjutan 

(industri hijau). 

3.7.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 membawa dampak penurunan permintaan barang atas produksi 

sektor industri, dan kesulitan bahan baku sebagai akibat penurunan aktivitas di 

Uraian Satuan 

Capaian 

Semester II 

2019 

Capaian 

Semester I 

2020 

Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Persen 3,90 (2,10)* 

Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 

Nonmigas 
Persen 4,31 (1,90)* 

Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan 

Migas 
Persen 0,12 (3,99) 

Kontribusi PDB Industri Pengolahan  Persen 19,63* 19,87** 

Jumlah Penetapan SNI Standar 412 35** 

Jumlah Penerapan SNI Pelaku Usaha 13.949 22.260** 



  
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN 3-27 

 

sumber bahan baku baik impor maupun dalam negeri. Beberapa subsektor industri 

pengolahan nonmigas yang mengalami penurunan kinerja terbesar antara lain 

subsektor industri alat angkutan, mesin dan perlengkapan, tekstil dan pakaian jadi, 

barang galian bukan logam, barang logam dan elektronik, serta karet dan plastik. 

Subsektor industri pengolahan nonmigas yang terdampak secara moderat antara lain 

adalah subsektor pengolahan tembakau, kulit dan alas kaki, furnitur,  dan pengolahan 

lainnya. Subsektor industri pengolahan nonmigas yang tetap tumbuh dalam masa 

pandemi COVID-19 antara lain subsektor industri makanan dan minuman, logam 

dasar, kimia, farmasi dan fitofarmaka, alat kesehatan, serta kayu dan kertas. 

Pada semester I 2020, pertumbuhan sektor industri pengolahan dan industri 

pengolahan nonmigas mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,10 dan 1,99 

persen. Aktivitas industri tetap berjalan dengan utilisasi yang lebih rendah. Aktivitas 

industri ini difasilitasi melalui pemberian izin operasional dan mobilitas kegiatan 

industri (IOMKI) bagi 17.835 industri selama periode penanganan COVID-19. Aktivitas 

industri ini dapat mempertahankan jam kerja dari 5.120.528 pekerja di sektor industri. 

Pertumbuhan positif di subsektor farmasi dan alat kesehatan menjadi kontributor 

pertumbuhan sektor industri. Permintaan pasar terhadap produk farmasi dan alat 

kesehatan juga didukung dengan percepatan perumusan 31 SNI untuk Alat 

Perlindungan Diri (APD), ventilator dan laboratorium.  

Kinerja sektor industri di tengah pandemi COVID-19 juga didukung kebijakan 

penurunan harga gas, insentif perpajakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPh dan PPN) untuk menjaga arus kas dari industri, serta relaksasi ketentuan 

ekspor dan impor pada subsektor prioritas. Kinerja industri kecil dan menengah (IKM) 

juga dipertahankan dengan dukungan restrukturisasi pinjaman, pelatihan bagi 5.667 

wirausaha, fasilitasi perizinan bagi 1.242 wirausaha, dan pelaksanaan santripreneur 

bagi 1.090 orang di 27 pondok pesantren. Peningkatan kapasitas SDM industri juga 

tetap dilaksanakan melalui diklat 3-in-1 bagi 11.779 orang. 

 Permasalahan dan Kendala 

Sebelum masa pandemi COVID-19, sektor industri masih dihadapkan pada 

permasalahan struktural, di antaranya (1) kualitas SDM industri yang rendah, sehingga 

mempengaruhi rendahnya produktivitas dan daya saing industri nasional; (2) 

aglomerasi industri yang belum merata akibat ketersediaan infrastruktur penunjang 

industri yang belum memadai; (3) belum optimalnya pemanfaatan peluang investasi 

dan akses pasar ekspor; (4) ketergantungan impor bahan baku yang tinggi akibat 

tidak terbangunnya struktur industri hulu yang berdaya saing; (5) rendahnya proses 

inovasi, adopsi, serta penerapan teknologi industri yang memiliki kesesuaian dengan 

struktur industri lokal; (6) keterbatasan jumlah infrastruktur mutu (lembaga sertifikasi 

produk, laboratorium uji, dan laboratorium kalibrasi), dan (7) tidak optimalnya 

sinkronisasi kebijakan dan regulasi antarsektor, dan antara pemerintah pusat dan 

daerah. 

Selama masa pandemi COVID-19, permasalahan struktural yang dihadapi oleh sektor 

industri semakin berat dengan tambahan gangguan rantai pasok baik di dalam negeri 

maupun global. Secara umum, permasalahan yang dihadapi sektor industri selama 
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pandemi COVID-19, di antaranya (1) keterbatasan akses sumber daya produksi, yang 

mencakup keterbatasan SDM industri akibat pembatasan aktivitas sosial ekonomi, 

dan keterbatasan akses bahan baku (utamanya pada industri dalam rantai pasok 

global); (2) utilisasi produksi menurun secara signifikan antara 50 sampai dengan 80 

persen dari aktivitas produksi normal yang memaksa industri untuk melakukan 

rasionalisasi jam kerja dan jumlah pegawai, dengan lebih dari lima juta tenaga kerja 

yang terdampak; dan (3) penurunan daya beli masyarakat dan perubahan pola 

konsumsi masyarakat yang mendorong penurunan permintaan terhadap barang-

barang kebutuhan tersier dan durable.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan sektor industri sebelum masa pandemi COVID-19 diarahkan pada (1) 

hilirisasi industri sumber daya alam melalui peningkatan investasi; (2) peningkatan 

diversifikasi dan kualitas produk yang didukung dengan perluasan pasar dalam 

maupun luar negeri; (3) peningkatan adopsi teknologi dan pemenuhan standar 

internasional; (4) optimalisasi pemanfaatan kerja sama perdagangan bilateral  dan 

multilateral; (5) perbaikan iklim usaha investasi, utamanya bagi perusahaan 

berorientasi ekspor; dan (6) peningkatan kualitas SDM industri melalui pelatihan, kerja 

sama industri dengan lembaga pendidikan. Pengembangan industri juga diarahkan 

untuk menerapkan industry 4.0 sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing 

industri dan kinerjanya untuk menggerakkan transformasi ekonomi dalam periode 

2020-2024. 

Kebijakan dan strategi pembangunan sektor industri pada masa pandemi COVID-19 

diarahkan untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi nasional. Strategi yang 

dilaksanakan antara lain meliputi (1) menjaga tingkat produksi sektor-sektor yang 

berperan langsung/sektor esensial  dalam penanganan COVID-19 (sektor farmasi dan 

alat kesehatan); (2) menjamin pasokan bahan baku (sumber impor dan dalam negeri); 

(3) fasilitasi kemudahan perusahaan industri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban 

melalui relaksasi PPh dan PPN; (4) fasilitasi kepabeanan dan penyederhanaan 

prosedur ekspor impor; (5) stimulus pembiayaan atau kredit UMKM, termasuk melalui 

KUR bagi IKM; (6) penyaluran kartu pra-kerja untuk antisipasi pekerja yang terkena 

PHK; (7) menjaga operasionalisasi industri di tengah pandemi COVID-19, melalui 

penerbitan IOMKI yang diselaraskan dengan aturan kesehatan dari WHO; (8) fasilitasi 

kerja sama industri dengan lembaga riset dan sertifikasi, utamanya untuk 

menyediakan alat kesehatan dan obat-obatan (ventilator, perangkat tes, obat, 

vitamin, dan vaksin); (9) optimalisasi penggunaan digital platform untuk pelatihan dan 

perluasan akses pasar bagi IKM; (10) restrukturisasi mesin dan peralatan industri; (11) 

peningkatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan, diklat 3-in-1 dan kerja sama 

link and match; dan (12) peningkatan konsumsi produk buatan dalam negeri melalui 

Gerakan Bangga Buatan Indonesia. 
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 Pariwisata  

 Capaian Utama Pembangunan 

3.8.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Sektor pariwisata berperan semakin penting bagi perekonomian Indonesia. Pada 

tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 16,1 juta orang 

dengan tingkat pertumbuhan 1,9 persen. Total devisa pariwisata pada tahun 2019 

mencapai US$19,7 miliar atau mengalami pertumbuhan 2,1 persen. Pada tahun 2019, 

realisasi jumlah wisatawan nusantara (wisnus) melakukan 282,93 juta perjalanan dan 

masih menyumbang pendapatan tinggi bagi pelaku usaha dan masyarakat pariwisata. 

Sektor pariwisata juga mampu menciptakan 12,9 juta peluang kerja, atau setara 

dengan 1 dari 10 pekerjaan di Indonesia pada tahun 2019. Kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PDB mencapai 4,7 persen (Tabel 3.9). 

Tabel 3.9 

Capaian Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tahun 2019-2020 

Indikator Satuan 
Capaian 

2019 2020*** 

Devisa Pariwisata  US$ Miliar  19,70* 3,30-4,90 

Kontribusi Pariwisata dalam PDB Persen 4,80* 4,00 

Tenaga Kerja Pariwisata Juta Orang 12,90* 10,00 

Jumlah Wisatawan Mancanegara  Juta Orang 16,11 2,80-4,00 

Jumlah Wisatawan Nusantara  
Juta 

Perjalanan 
282,93* 

120,0- 

140,0 

Nilai Tambah (PDB) Ekonomi Kreatif Rp Triliun  1.165,30** 1.157,00 

Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif US$ Miliar 22,07** 16,90 

Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta Orang 19,01** 17,25 

Sumber: BPS (2020) dan Kemenparekraf (2020), diolah.  

Keterangan: *) Angka sangat sementara 

 **) Angka sangat sangat sementara  

 ***) Merupakan Angka Revisi Target dengan memperhitungkan dampak COVID-19 

Pencapaian sektor pariwisata didorong oleh fokus pengembangan destinasi 

pariwisata khususnya 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP: Danau Toba, Borobudur 

dskt, Lombok, Labuan Bajo, Madado-Likupang, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, 

Bangka Belitung, Raja Ampat, dan Morotai), disertai dengan pemasaran pariwisata 

yang masif pada segmen pasar-pasar wisatawan melalui branding “Wonderful 

Indonesia” dan promosi 100 event pariwisata Indonesia. Layanan pariwisata juga 

semakin berkualitas seiring dengan peningkatan kapasitas kualitas SDM, keterlibatan 

masyarakat, dan kapasitas industri pariwisata. 

Pesatnya perkembangan sektor pariwisata juga dilengkapi dengan peningkatan 

aktivitas ekonomi digital dan e-commerce di dalam negeri yang semakin intensif. 
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Sektor ekonomi kreatif diproyeksi mampu menciptakan nilai tambah sebesar 

Rp1.165,30 triliun, lebih tinggi dari capaian tahun 2018 sebesar Rp1.105 triliun. Sektor 

ekonomi kreatif juga menjadi sumber lapangan kerja bagi generasi muda, dengan 

proyeksi serapan tenaga kerja mencapai 19,01 juta orang. Nilai ekspor produk kreatif 

diperkirakan sebesar US$22,07 miliar (Tabel 3.9).  

3.8.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

United Nation - The World Tourism Organization (UN-WTO) memprediksi perjalanan 

wisatawan internasional selama 2020 akan turun sebanyak 58-78 persen, atau turun 

sebesar 850 juta hingga 1,1 miliar wisatawan di seluruh dunia. Di Indonesia, pada 

triwulan II tahun 2020, jumlah wisman hanya mencapai 3,09 juta orang kunjungan, 

atau turun sebesar 59,96 persen (YoY). Sampai akhir 2020, jumlah wisman 

diproyeksikan hanya mencapai sekitar empat juta orang. Pandemi COVID-19 

berdampak signifikan pada penutupan industri perhotelan, restoran, biro perjalanan 

wisata, penyelenggaraan on-ground event, dan usaha wisata lainnya. Berdasarkan 

data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), sebanyak 1.642 hotel 

dan 353 restoran yang tutup akibat pandemi dan menyebabkan terjadinya 

pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tenaga kerja di sektor pariwisata. 

Pembatasan aktivitas secara nasional akibat COVID-19 secara langsung berdampak 

pada subsektor ekonomi kreatif. Subsektor seni pertunjukan, kriya, fotografi, fesyen, 

periklanan, film, animasi, dan video merupakan subsektor yang terkena eksposur 

tinggi dari dampak negatif COVID-19. Pembatalan kerja di sektor ekonomi kreatif 

mencapai 50-90 persen sehingga mengakibatkan PHK atau perumahan pekerja 

sementara waktu yang diperkirakan mencapai sekitar 230.000 orang. Dampak COVID-

19 diperkirakan akan mengkoreksi target-target pembangunan ekonomi kreatif. 

 Permasalahan dan Kendala 

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata menghadapi permasalahan dan 

kendala yaitu, pertama, tren penurunan pengeluaran wisman karena rendahnya 

kualitas produk dan layanan pariwisata. Kedua, terbatasnya aksesibilitas ke Indonesia 

dan antarwilayah di Indonesia untuk mendukung perjalanan wisata yang lebih 

panjang. Ketiga, terbatasnya daya dukung destinasi, seperti keterbatasan kurangnya 

pasokan air dan peningkatan tumpukan sampah, serta kesiapan masyarakat sebagai 

tuan rumah yang baik dan pelaku pariwisata yang profesional. Keempat, terbatasnya 

jumlah SDM pariwisata dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri 

pariwisata. Kelima, terbatasnya investasi dan kapasitas industri pariwisata untuk 

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

optimal dalam mendukung kepastian dan kemudahan usaha, serta berkelanjutan 

lingkungan. Ketujuh, masih terbatasnya kesadaran para pelaku pariwisata terhadap 

kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada sektor ekonomi kreatif, tantangan yang 

dihadapi adalah dukungan antarsektor yang perlu peningkatan koordinasi untuk 

mengatasi kendala-kendala (1) terbatasnya akses pembiayaan; (2) rendahnya 

kelayakan usaha; (3) dukungan fiskal yang terbatas untuk mendorong start-up; serta  

(4)  keterbatasan infrastruktur. 
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Pandemi COVID-19 menyebabkan penanganan beberapa kendala dan tantangan 

yang dihadapi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi tertunda. Kondisi 

pandemi dengan pembatasan mobilitas menimbulkan dampak baru berupa 

penghentian aktivitas industri pariwisata dan usaha kreatif. Proses pemulihan akan 

sangat bergantung pada (1) efektivitas penurunan penularan COVID-19, (2) kesiapan 

sistem kesehatan, (3) partisipasi masyarakat dan industri untuk mengikuti protokol 

kesehatan, (4) kesiapan internal dan kesehatan keuangan industri pariwisata dan 

usaha kreatif untuk memulai aktivitas dalam tatanan baru, dan (5) kesiapan sumber-

sumber wisman untuk reaktivitasi perjalanan internasional. Kelima faktor tersebut 

menjadi fokus dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta penerapan 

standar operational prosedur (SOP) dan protokol baru dalam pembangunan 

pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Pemulihan sektor pariwisata di Indonesia sampai akhir tahun 2020 akan bergantung 

pada pasar wisnus, sedangkan pasar wisman diperkirakan baru akan kembali normal 

secara bertahap mulai tahun 2021 sampai, dan kembali normal pada tahun 2023. 

Destinasi pariwisata juga mulai mempersiapkan pemulihan secara bertahap sesuai 

SOP dan protokol kesehatan. Inovasi dan adopsi protokol tatanan baru menjadi kunci 

penting bagi keberlangsungan industri pariwisata dan usaha kreatif agar dapat 

mampu bertahan selama dan pascapandemi. Pemanfaatan digitalisasi di sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif semakin meningkat dan menjadi solusi selama masa 

pandemi dan pemulihan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata difokuskan pada pariwisata 

berkualitas yang ditunjukkan oleh peningkatan lama tinggal dan pengeluaran 

wisatawan. Kebijakan ini didukung dengan aksesibilitas, atraksi dan amenitas, serta 

kualitas SDM pariwisata. Destinasi pengungkit pertumbuhan pariwisata yaitu 10 DPP, 

yang didukung 8 destinasi pengembangan lainnya. Diversifikasi jenis pariwisata yang 

dilakukan mencakup wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan (Meeting-

Incentive-Convention-Exhibition/MICE), wisata kebugaran/wellness tourism, wisata 

kesehatan/medical tourism, dan wisata olahraga). Pengembangan amenitas dan 

atraksi wisata juga melibatkan industri dan partisipasi masyarakat, penguatan rantai 

pasok industri pariwisata, serta pengembangan desa wisata. Kebijakan dan strategi 

ekonomi kreatif dan digital diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan ekosistem 

ekonomi kreatif dan digital, dan difokuskan pada subsektor yang berkontribusi besar 

dalam perekonomian (kuliner, fesyen, dan kriya), serta subsektor yang berkontribusi 

pada peningkatan nilai tambah yang signifikan (film, animasi/aplikasi, dan musik). 

Adanya pandemi COVID-19 mengarahkan kebijakan pengembangan pariwisata dan 

ekonomi kreatif untuk difokuskan pada upaya pemulihan. Pemulihan di sektor 

pariwisata difokuskan pada (1) reaktivitasi pasar wisnus melalui penyediaan insentif, 

dan pasar wisman melalui diplomasi bilateral dengan negara-negara sumber wisman; 

(2) reaktivasi event nasional untuk peningkatan kepercayaan publik yang didukung 

penyelenggaraan acara-acara pemerintah dan BUMN di daerah sesuai kesiapan 

destinasi; (3) pemulihan tenaga kerja pariwisata melalui re-skilling dan up-skilling; (4) 

pemulihan industri pariwisata yang didukung program PEN; (5) kelanjutan 
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pembangunan infrastruktur terutama untuk mendukung aksesibilitas dan sanitasi 

utamanya di lima destinasi super prioritas; (6) penerapan standar kebersihan dan 

keselamatan di setiap destinasi; serta (7) pendampingan investasi pariwisata yang 

sempat tertunda saat pembatasan mobilitas. Pemulihan di sektor ekonomi kreatif 

difokuskan pada (1) pemulihan usaha dengan dukungan PEN dan pemulihan pasar; 

(2) pemulihan tenaga kerja ekonomi kreatif yang didukung pelatihan; dan (3) 

kelanjutan pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif. 

 Perdagangan   

 Capaian Utama Pembangunan  

3.9.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Bidang Perdagangan Dalam Negeri 

Sebelum pandemi COVID-19 di Indonesia, sampai dengan akhir Maret 2020, kinerja 

perdagangan terjaga yang ditunjukkan oleh nilai transaksi Perdagangan Berjangka 

Komoditi (PBK), dan nilai resi gudang mengalami peningkatan. Apabila dilihat rata-

rata per bulannya, sebelum pandemi COVID-19, rata-rata nilai transaksi PBK adalah 

sebesar Rp17,4 triliun/bulan dan rata-rata volume transaksi PBK adalah sebesar 1,18 

juta lot/bulan. Selain itu, rata-rata nilai transaksi resi gudang sebesar Rp12,20 

miliar/bulan. Sepanjang periode Januari 2020 sampai dengan Maret 2020, secara 

kumulatif komponen inflasi pada volatile food relatif tinggi, mencapai 2,80 persen 

(YoY), dan inflasi pada bulan Maret juga mengalami peningkatan dari periode yang 

sama tahun 2019 sebesar 6,50 persen (YoY). 

Bidang Perdagangan Luar Negeri 

Awal tahun 2020 sampai dengan Maret 2020, neraca perdagangan Indonesia 

mengalami surplus didukung oleh surplus pada neraca perdagangan nonmigas. 

Neraca perdagangan Indonesia sebelum pandemi COVID-19 mencapai US$2,60 

miliar dengan surplus pada neraca perdagangan nonmigas sebesar US$5,60 miliar, 

sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar US$3,00 miliar. 

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada Januari 2020 sampai dengan Maret 

2020 mencapai US$41,80 miliar atau meningkat 2,91 persen (YoY). Demikian juga 

ekspor nonmigas mencapai US$39,50 miliar atau meningkat 6,39 persen (YoY). 

Pada tahun 2020, terdapat 13 agenda perundingan perdagangan internasional dalam 

lingkup bilateral dan regional, yaitu: (1) Indonesia-EU Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (IEU-CEPA), (2) Indonesia-Korea CEPA, (3) Indonesia-Tunisia 

Preferential Trade Agreement (PTA), (4) Indonesia-Turkey PTA, (5) Indonesia-

Bangladesh PTA, (6) Indonesia-Iran PTA, (7) Indonesia-Pakistan TIGA, (8) Indonesia-

Marocco PTA, (9) Indonesia-Mauritius PTA, (10) Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP), (11) ASEAN Economic Community (AEC), (12)  ASEAN- India FTA; 

dan (13) ASEAN-Australia-New Zealand FTA. Dari 13 agenda perundingan 

perdagangan internasional tersebut, 3 perundingan (RCEP, Indonesia-Korea CEPA 

dan Indonesia-Tunisia PTA) ditargetkan selesai pada tahun 2020.   
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3.9.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Bidang Perdagangan Dalam Negeri 

Pada masa pandemi COVID-19, inflasi relatif terkendali. Harga sejumlah bahan 

pangan sempat mengalami kenaikan, namun diantisipasi dengan adanya tambahan 

pasokan yang memadai. Kenaikan harga sempat terjadi pada komoditas seperti gula 

pasir, bawang merah, tepung terigu, dan daging sapi. Komoditas lainnya cenderung 

stabil dan bahkan mengalami penurunan seperti cabai dan daging ayam ras. Pola 

inflasi menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya cenderung meningkat 

tidak terjadi pada April 2020 dan Mei 2020. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh 

kebijakan pembatasan sosial dan penurunan daya beli di masa pandemi COVID-19. 

Pada bulan Juni 2020, stabilitas harga terjaga dengan menurunnya inflasi menjadi 

1,90 persen (YoY) dan 0,20 persen dari bulan sebelumnya.   

Nilai transaksi PBK mengalami penurunan, sedangkan nilai resi gudang mengalami 

peningkatan pada masa pandemi COVID-19 dengan rata-rata nilai transaksi resi 

gudang perbulan meningkat 4,60 persen menjadi sebesar Rp12,80 miliar. Pada bulan 

April–Mei 2020 rata-rata nilai transaksi dan rata-rata volume transaksi PBK per bulan 

masing-masing menurun sebesar 0,60 persen dan 17,12 persen dibandingkan pada 

periode Januari–Maret 2020, sebelum masa pandemi COVID-19. 

Bidang Perdagangan Luar Negeri 

Selama pandemi COVID-19, neraca perdagangan Indonesia masih terjaga. Pada April-

Juni 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$2,91 miliar, 

terdiri dari surplus neraca nonmigas sebesar US$3,40 miliar dan defisit neraca migas 

US$482,50 juta. Capaian surplus ini lebih baik dari periode yang sama pada tahun 

2019 yang mengalami defisit US$1,92 miliar. 

Pelemahan ekspor akibat pandemi sudah mulai terasa di Indonesia. Pada April-Juni 

2020, ekspor Indonesia mencapai US$34,65 miliar, turun 14,24 persen dibandingkan 

April-Juni 2019. Ekspor migas periode April-Juni 2020 sebesar US$1,71 miliar atau 

mengalami penurunan 44,00 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, 

sedangkan ekspor nonmigas pada April-Juni 2020 sebesar US$33,00 miliar atau turun 

12,70 persen dibanding tahun 2019. Ekspor pada April-Juni 2020 didominasi oleh 

sektor industri dengan pangsa sebesar 84,30 persen. Namun demikian, ekspor di 

sektor industri mengalami penurunan sebesar 8,04 persen demikian juga sektor 

pertambangan yang turun sebesar 28,82 persen. Sementara itu, sektor pertanian 

adalah satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 2,91 persen 

dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Sejak pandemi COVID-19, beberapa perundingan dan ratifikasi perjanjian 

dilaksanakan melalui digital video conference (dvc). Perundingan tersebut antara lain 

perundingan pada forum ASEAN, G-20, bilateral, RCEP, dan multilateral. Implementasi 

hasil perundingan yang telah ditandatangani, Indonesia melakukan kegiatan ratifikasi 

perjanjian melalui dvc pada perjanjian Indonesia EFTA CEPA, Indonesia–Mozambique 

PTA, ASEAN Agreement on E-Commerce, the 1st Protocol to Amend AJCEP, dan ASEAN 

Framework Agreement on Services (AFAS) Paket Ke-10. 
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Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian IA-CEPA yang tertuang dalam UU No. 

1/2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif 

Indonesia-Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership 

Agreement) pada tanggal 28 Februari 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

kesepakatan pemberlakuan efektif IA-CEPA pada tanggal 5 Juli 2020. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada perdagangan dalam negeri di 

antaranya (1) disparitas harga antarwilayah yang cukup tinggi, terutama di wilayah 

Indonesia Timur, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera; dan (2) efisiensi 

distribusi yang masih rendah yang mendorong perbedaan tingkat harga, terutama 

bagi kebutuhan pokok. 

Pada perdagangan luar negeri, permasalahan utama yang dihadapi adalah 

perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama, berlanjutnya perang dagang 

Amerika dan China serta menurunnya harga komoditas ekspor, terutama pada paruh 

kedua tahun 2019 dimana penurunan terjadi untuk komoditas energi seperti 

batubara. Sementara itu pada awal tahun 2020 peningkatan produksi minyak dari 

negara produsen utama seperti Arab Saudi menyebabkan penurunan pada harga 

minyak dunia yang cukup mempengaruhi kinerja ekspor minyak dan gas (migas) 

Indonesia.  

Status pandemi COVID-19 di Indonesia sejak 12 Maret 2020 mendorong kebijakan 

pembatasan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, sehingga memberi tekanan 

terhadap perekonomian Indonesia termasuk sektor perdagangan. Pandemi COVID-

19 mempengaruhi perdagangan global antara lain (1) perubahan pola perdagangan 

global antara lain sebagai akibat supply-demand yang terganggu, pelarangan ekspor-

impor beberapa komoditas pangan dan kesehatan, serta perubahan pusat rantai 

pasok global dari RRT, AS dan Jerman; (2) peningkatan biaya logistik; (3) kerja sama 

perdagangan tidak berjalan efektif selama pandemi; dan (4) ancaman resesi ekonomi 

global. 

Sementara itu, beberapa dampak pandemi terhadap perdagangan nasional antara 

lain (1) potensi inflasi barang pokok dan penting akibat terganggunya logistik dan 

distribusi; (2) perdagangan antarpulau yang terganggu; (3) perubahan pola konsumsi 

masyarakat dari offline menjadi online; serta (4) daya beli masyarakat yang melemah.  

Dari sisi perjanjian dan perundingan internasional, sejak pandemi COVID-19 melanda, 

hampir semua negara mitra melakukan lockdown atau pembatasan sosial. Beberapa 

agenda sidang atau pertemuan bilateral, regional, multilateral dan organisasi 

internasional lainnya dilakukan melalui dvc. Namun, beberapa perundingan 

mengalami penundaan sampai ada kesepakatan lebih lanjut. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri (PDN) diarahkan untuk meningkatkan efisiensi 

distribusi dan logistik, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi, kebijakan 

pasar digital, sistem informasi perdagangan antarwilayah, dan sistem manajemen 

pergudangan. Sementara itu di bidang perdagangan luar negeri, kebijakan yang 
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ditempuh pemerintah adalah melakukan perluasan akses pasar melalui peningkatan 

perundingan perdagangan, pemanfaatan hasilnya dan juga revitalisasi perwakilan 

dagang di luar negeri serta promosi terintegrasi. Upaya tersebut juga menjadi bagian 

dari kebijakan diplomasi ekonomi secara menyeluruh. 

Seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 di beberapa negara dan dibukanya 

kembali aktivitas perekonomian sejak Mei 2020, Presiden mengarahkan dibukanya 

kembali aktivitas ekonomi secara bertahap. Sektor ekonomi dengan kemungkinan 

penularan COVID-19 yang rendah tapi memiliki dampak ekonomi tinggi harus 

didahulukan untuk dibuka, antara lain sektor pertanian, peternakan, perkebunan, 

perikanan, sektor industri manufaktur, sektor konstruksi, sektor logistik dan 

transportasi barang, serta sektor pertambangan dan perminyakan. Pemerintah juga 

mengeluarkan beberapa kebijakan strategis pemulihan ekonomi nasional baik 

insentif fiskal maupun dukungan dunia usaha.  

Bidang Perdagangan Dalam Negeri 

Pemerintah merelaksasi impor dalam rangka percepatan penambahan pasokan 

dalam negeri. Peraturan ini mengeliminasi Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor 

dalam proses impor bawang putih dan bawang bombai. Untuk menjamin 

ketersediaan pasokan daging, pemerintah melakukan penambahan pasokan impor 

daging kerbau dan daging sapi dengan menugaskan tiga BUMN. Selain itu, 

penugasan BUMN juga dilakukan dalam pemenuhan pasokan gula kristal putih dan 

raw sugar ke pasar. 

Distribusi menjadi salah satu fokus utama pemerintah selain ketersediaan pasokan 

dalam negeri. Dalam rangka menjaga stabilitas distribusi, pemerintah mengeluarkan 

instruksi.  Melalui Surat Edaran Menteri Perdagangan kepada Gubernur DKI Jakarta 

dan para Bupati/Walikota No. 317/M-DAG/SD/4/2020 tanggal 3 April 2020, 

pemerintah mengarahkan (1) pembukaan akses pengantaran (kurir) atau distribusi 

barang; (2) pengaturan jam kerja pasar rakyat dan toko swalayan; dan (3) himbauan 

bagi peritel dan pedagang pasar rakyat untuk menerapkan pembatasan sosial dan 

pelayanan pesan antar. Salah satu BUMN juga ditugaskan untuk terus menyalurkan 

beras medium ke pasar-pasar dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan dan 

stabilitas harga melalui Program KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) 

Beras Medium hingga 31 Desember 2020. 

Bidang Perdagangan Luar Negeri 

Dalam bidang perdagangan luar negeri, pemerintah telah menerapkan beberapa 

kebijakan fasilitasi ekspor di masa pandemi COVID-19. Kebijakan fasilitasi ekspor 

tersebut di antaranya (1) penyederhanaan/pengurangan lartas ekspor dan 

percepatan proses ekspor melalui national logistics ecosystem; (2) pemanfaatan resi 

gudang untuk penyimpanan hasil panen komoditas ekspor seperti kopi dan rumput 

Laut, dengan bantuan dana stimulus ke Perbankan yang selama ini menyalurkan ke 

petani; (3) perwakilan perdagangan Republik Indonesia terus membantu dan 

memfasilitasi Business Matching secara virtual selama pandemi; (4) mengusulkan 

insentif berupa asuransi atau kredit ekspor atau pembiayaan lainya kepada Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI bagi eksportir terdampak COVID-19; dan (5) 
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memfasilitasi kegiatan showcase produk ekspor, melayani dan memfasilitasi informasi 

pasar bagi para eksportir nasional dan pembeli luar negeri. 

Perdagangan luar negeri juga didukung oleh pembangunan Free Trade Agreement 

(FTA) Center dan Customer Service Center (CSC).  Pemerintah membangun FTA Center 

di 5  kota di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makassar. Selain 

itu, FTA Center tersebut dilengkapi dengan Customer Service Center (CSC) untuk 

memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi 

perdagangan ekspor yang terdiri dari layanan online dan offline. 

Dalam forum perundingan perdagangan internasional, Indonesia memanfaatkan 

kerja sama ekonomi dan teknis pada forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 

dan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Pada forum APEC, pemerintah 

melakukan antara lain (1) upaya menyelesaikan prioritas APEC tahun 2020, terutama 

dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, dan (2) disepakati pentingnya kesatuan 

visi, sinergi dan kolaborasi, sebagai kunci utama memitigasi dampak pandemi dan 

menjadi awal kekuatan untuk memulihkan ekonomi dengan berbagi pengalaman 

dalam menangani COVID-19. Dalam forum ASEAN, pemerintah telah menyepakati 

beberapa hal yaitu (1) memberikan perhatian khusus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terkena dampak 

terbesar dari pandemi COVID-19; (2) upaya-upaya untuk memitigasi dampak COVID-

19 melalui pemanfaatan teknologi; serta (3) komitmen ASEAN untuk menjaga pasar 

ASEAN tetap terbuka bagi perdagangan dan investasi.  

  Pertanian  

 Capaian Utama Pembangunan 

3.10.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Penyediaan pangan ditopang utamanya dari produksi beras/padi, jagung, dan 

daging. Produksi beras tahun 2019 sebesar 31,31 juta ton. Sementara produksi pada 

tahun 2018 mencapai 33,94 juta ton gabah kering giling (GKG). Dengan produksi padi 

sebesar 54,60 juta ton diperkirakan terdapat surplus sebesar 1,53 juta ton beras. 

Penurunan produksi padi disebabkan oleh penurunan luas panen dan indeks 

pertanaman menurun 6,2 persen dan produktivitas menurun 1,7 persen. Dengan 

produksi padi sebesar 54,60 juta ton tersebut, diperkirakan terdapat surplus sebesar 

1,53 juta ton beras. Sementara itu, produksi jagung tahun 2019 adalah sebesar 22,59 

juta ton. Produksi daging tahun 2019 sebesar 4,88 juta ton atau meningkat 2,24 

persen dari tahun 2018 (Tabel 3.10). Peningkatan produksi pertanian selain dapat 

mendorong penyediaan bahan pangan, hal tersebut mendukung peningkatan 

kontribusi pertanian terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.  
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Tabel 3.10 

Capaian Produksi Bahan Pangan Utama 

Tahun 2019–2020  

Sasaran/Indikator Satuan 2019  2020 

Produksi Beras Juta ton 31,31** 19,94*** 

Produksi Jagung Juta ton  22,59* 16,38*** 

Produksi Daging Juta ton 4,87* 1,99*** 

Sumber: BPS, Kementerian Pertanian 

Keterangan: *) Angka sementara;  

  **) Angka sangat sementara Kementerian Pertanian; 

  ***) Angka sangat sementara berdasarkan target semester I 2020. 

3.10.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Penyediaan pangan pada masa pandemi COVID-19 di antaranya produksi beras 

ditargetkan mencapai 19,94 juta ton pada semester I 2020. Menurut data produksi 

padi dan persediaan stok beras nasional, surplus beras diperkirakan semakin 

meningkat menjadi sekitar 7,9 juta ton pada Juni 2020 dan 8,3 juta ton pada Juli 2020. 

Produksi jagung ditargetkan mencapai 16,38 juta ton dan produksi daging 

ditargetkan sebesar 1,99 juta ton (Tabel 3.10). Produksi pangan pada masa pandemi 

tetap didorong utamanya melalui produksi dalam negeri untuk mencukupi 

kebutuhan/permintaan pangan. 

Harga bahan pangan dalam negeri sejak pandemi COVID-19 beberapa komoditas 

mulai mengalami kenaikan. Sejak Maret 2020 harga gula pasir, cabai rawit, bawang 

merah, bawang putih, dan telur ayam mulai mengalami kenaikan namun tidak 

signifikan kecuali komoditi gula dan bawang putih. Setiap provinsi mengalami 

kenaikan harga yang berbeda-beda, oleh karena itu pemerintah daerah melakukan 

pemantauan harga pangan. Dengan pemantauan harga, setiap daerah dapat 

melakukan antisipasi terhadap terjadinya kenaikan harga pangan di daerah. Juni 2020 

harga bahan pangan cenderung stabil untuk komoditas beras, daging ayam, daging 

sapi, cabai merah, dan minyak goreng. Harga bawang merah dan bawang putih turun 

signifikan dan harga telah kembali normal. 

 Permasalahan dan Kendala 

Penyediaan bahan pangan dengan mengutamakan produksi dalam negeri masih 

menghadapi berbagai permasalahan teutama pada keterbatasan (1) luas baku lahan 

untuk setiap komoditas, (2) lemahnya keterkaitan hulu hilir di sektor pertanian;  

(3) modernisasi pertanian yang berjalan lambat; (4) ekspor komoditas pertanian masih 

bergantung pada produk primer; (5) rendahnya akses petani terhadap sumber daya 

produktif seperti input berkualitas dan sumber pembiayaan, (6) distribusi pangan 

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

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

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

kelembagaan petani; (3) tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan petani; 
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serta (4) regenerasi petani muda masih menjadi tantangan, dimana pada saat ini 

jumlah petani semakin menurun dan mengalami penuaan. 

Pada masa pandemi COVID-19, pertanian tetap berproduksi untuk kebutuhan 

konsumsi dalam negeri, namun adanya pandemi COVID-19 mengalami masalah  

(1) penurunan permintaan karena turunnya ekonomi secara umum, (2) gejolak harga, 

(3) serangan hama penyakit yang disebabkan oleh menurunnya pengawasan dan 

antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman karena pengurangan kegiatan 

lapangan, (4) meningkatnya biaya logistik, serta (5) impor bahan pangan semakin 

terbatas. 

Beberapa kendala di antaranya (1) kekurangan ketersediaan tenaga kerja pertanian, 

(2) hambatan distribusi input pertanian dan distribusi bahan pangan karena faktor 

tenaga kerja dan transportasi akibat PSBB, (3) tingkat adopsi teknologi, serta  

(4) tingkat resiliensi rendah. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan pangan dan pertanian diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, 

akses dan kualitas konsumsi pangan serta peningkatan nilai tambah. Sebagaimana 

amanat dalam RPJMN 2020-2024, arah pembangunan pangan dan pertanian 

dilakukan melalui (1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan 

biofortifikasi pangan; (2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan 

pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga 

kebutuhan pokok; (3) peningkatan produktivitas keberlanjutan (SDM) pertanian dan 

kepastian pasar; (4) peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian 

dan digitalisasi pertanian; serta (5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. 

Serta untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang bersumber dari 

sektor pertanian adalah peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di 

sektor riil dan industrialisasi melalui peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan 

komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan nonagro yang 

terintegrasi hulu hilir.  

Strategi pembangunan pangan dan pertanian mencakup (1) pengembangan benih 

padi biofortifikasi dan produk rekayasa genetik, fortifikasi beras, pengembangan 

nanoteknologi pangan, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan 

pangan; (2) fasilitasi budi daya padi, jagung, ternak, ikan dan komoditas pangan 

strategis, serta penyediaan input produksi; (3) penguatan basis data petani dan 

nelayan, pembentukan korporasi petani dan nelayan, asuransi pertanian, pembiayaan 

inklusif, pelatihan dan penyuluhan; (4) pengelolaan lahan, termasuk lahan suboptimal, 

lowland, upland, dan lahan kering, efisiensi air, pertanian digital dan penggunaan 

teknologi pesawat nirawak; serta (5) penguatan sistem logistik pangan nasional, 

integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk 

pangan strategis termasuk ikan, platform pangan dan pertanian berbasis data driven, 

pengelolaan sistem pangan berkelanjutan. 

Pembangunan pangan dan pertanian diarahkan untuk revitalisasi sistem pangan 

nasional yang handal dan berkelanjutan melalui (1) produksi domestik berkelanjutan 

dan ketersediaan untuk mencukupi kebutuhan/permintaan pangan berkualitas dan 
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aman, (2) lingkungan kondusif pengembangan industrialisasi pangan lokal, 

 (3) stabilitas akses pangan, (4) penguatan korporasi petani dan efisiensi distribusi 

pangan, serta (5) bantuan pangan untuk rumah tangga rawan pangan.  

Sebagai upaya pemulihan dampak pandemi COVID-19, sebagaimana dicantumkan 

dalam RKP 2021 strategi pembangunan pangan dan pertanian mencakup revitalisasi 

sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja 

pertanian-perikanan, melalui  (1) rantai pasok online dan penguatan logistik pangan, 

termasuk penguatan rantai dingin perikanan; (2) pemenuhan kebutuhan dalam negeri 

dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan/perikanan bernilai tinggi;  

(3) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan 

kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan;  (4) perlindungan bagi nelayan 

dan pembudi daya ikan; (5) pendayagunaan integrasi elektronik data pangan 

mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan; 

serta  (6) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses 

pasar konsumen.  

  Perikanan  

 Capaian Utama Pembangunan 

3.11.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Kontribusi perikanan terhadap perekonomian nasional dapat dilihat melalui 

pertumbuhan PDB perikanan yang mencapai 5,81  persen pada akhir tahun 2019. Laju 

pertumbuhan PDB Perikanan utamanya didukung oleh produksi perikanan. Pada 

tahun 2019, produksi perikanan mencapai 13,95 juta ton atau meningkat 8,73 persen 

dari tahun 2018, yang terdiri dari 7,53 juta ton ikan hasil tangkapan dan 6,41 juta ton 

ikan hasil budi daya. Sementara itu, produksi rumput laut mengalami stagnasi, sedikit 

menurun dari 10,32 juta ton pada tahun 2018 menjadi 9,92 juta ton pada tahun 2019. 

Produksi garam pada tahun 2019 mencapai 2,85 juta ton atau meningkat 4,78 persen 

dari tahun 2018. 

Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut antara lain disebabkan oleh 

 (1) terjadinya kelimpahan ikan di beberapa lokasi dan cuaca yang cukup baik untuk 

melaut sehingga mendukung kegiatan penangkapan ikan; (2) termanfaatkannya 

bantuan sarana prasarana penangkapan dan budi daya ikan, di antaranya meliputi 

kapal perikanan, alat tangkap, ekskavator, dan mesin pakan; (3)  pengembangan 

sistem produksi budi daya ikan di antaranya meliputi peningkatan penggunaan 

teknologi tepat guna, penguatan broodstock centre, kultur jaringan rumput laut, dan 

pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan; serta (4) pengembangan 

kawasan/klaster perikanan budi daya.  

3.11.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pada masa pandemi COVID-19 yang dimulai dari awal tahun 2020, laju pertumbuhan 

PDB perikanan TW I, yaitu sebesar 3,52 persen, mengalami perlambatan apabila 

dibandingkan dengan TW I pada tahun 2019 yang mencapai 5,66 persen. Namun 
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demikian, pertumbuhan PDB Perikanan TW I tahun 2020 tersebut berada di atas 

pertumbuhan PDB nasional yang mencapai 2,97 persen (Gambar 3.6).  

Selanjutnya, perkembangan produksi perikanan mengalami penurunan pada masa 

pandemi COVID-19. Hingga TW I 2020, produksi perikanan mencapai 3,70 juta ton 

yang terdiri dari ikan hasil tangkapan 1,95 juta ton dan ikan hasil budi daya 1,75 juta 

ton, atau meningkat 2,93 persen dari produksi perikanan pada TW I 2019. Produksi 

rumput laut TW I 2020 mencapai 2,47 juta ton atau sedikit meningkat dibandingkan 

TW I 2019 sebesar 0,82 persen. Capaian produksi garam pada tahun 2020 hingga saat 

ini masih belum dapat diukur, mengingat pengukurannya dilakukan secara tahunan. 

Rincian capaian produksi hasil kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

Gambar 3.6 

Laju Pertumbuhan PDB Perikanan Triwulanan ADHK Kumulatif  

Tahun 2019 – 2020 dalam Persen 

 
Sumber: BPS, 2020 

Keterangan: Sampai dengan TW I 2020 

Tabel 3.11 

Produksi Hasil Perikanan dan Kelautan (Juta ton) 

Tahun 2019 – 2020 TW I 

Uraian 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 
TW I 2020 

Produksi Ikan 6,59 7,35 3,70 

1. Perikanan Tangkap  3,72 3,81 1,95 

2. Produksi Perikanan Budi 

daya 

2,87 3,54 1,75 

Produksi Rumput Laut 5,37 4,55 2,47 

Produksi Garam N/A 2,85*) N/A 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020 

Keterangan: *) Angka sementara 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi perikanan dan kelautan 

antara lain (1) masih rendahnya pemanfaatan/penggunaan teknologi tepat guna 

dalam proses produksi; (2) masih tingginya pengaruh perubahan lingkungan, 

terutama wilayah pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, pencemaran, serta 

5,66 

5,95 5,92 5,81 

3,52

 2,00

 4,00

 6,00

 8,00

TW I s.d. TW II s.d. TW III s.d. TW IV

2019 2020
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bencana alam dan perubahan iklim; (3) masih terbatasnya dukungan infrastruktur dan 

masih tingginya ketergantungan terhadap impor pakan/bahan baku pakan; (4) masih 

terbatasnya skala usaha perikanan dan bersifat scattered; dan (5) masih kurangnya 

dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.  

Sementara itu, terkait produksi garam, permasalahan utama yang masih dihadapi 

adalah (1) masih tingginya pengaruh musim hujan/kemarau; dan (2) belum 

optimalnya upaya integrasi lahan garam karena keterbatasan lahan yang tersedia. 

Pada masa pendemi COVID-19, kendala yang dihadapi usaha perikanan adalah tidak 

terserapnya produksi perikanan oleh pasar karena turunnya permintaan terutama dari 

hotel, restoran, katering (horeka), pasar tradisional, dan pasar modern akibat  

penurunan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan adanya perlambatan aktivitas 

ekonomi secara nasional. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam  peningkatan produksi perikanan 

(1) meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam produksi perikanan 

melalui diseminasi, pelatihan dan pendampingan; (2) meningkatkan aksesibilitas 

pelaku usaha perikanan terhadap input produksi seperti: induk/benih, pakan, BBM, 

dan air bersih/es; informasi pasar; dan penguatan keamanan produk pangan 

perikanan; (3) mengembangkan klaster sentra perikanan dan penguatan 

kelembagaan kelompok/korporasi; (4) meningkatkan dan mempertahankan kualitas, 

daya dukung, dan kelestarian fungsi lingkungan laut melalui rehabilitasi kawasan 

pesisir yang rusak dan pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim; dan 

(5) memperluas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

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

nonbank serta Badan Layanan Umum. 

Untuk mendorong peningkatan produksi garam, arah kebijakan dan strategi yang 

ditempuh adalah (1) penguatan manajemen lahan melalui integrasi penggaraman 

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

Gudang Garam Nasional yang menerapkan Sistem Resi Gudang komoditas garam,  

(4) revitalisasi Gudang Raram Rakyat, dan (5) ekstensifikasi lahan dengan melibatkan 

BUMN dan Swasta. 

Selain itu dalam rangka upaya pemulihan dampak COVID-19, arah kebijakan dan 

strategi yang ditempuh terkait kelautan dan perikanan di antaranya (1) meningkatkan 

kegiatan/aktivitas perikanan dan kelautan yang bersifat padat karya; 

(2) meningkatkan akses logistik input produksi dan hasil produksi perikanan dan 

kelautan dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi ikan dan garam sebagai salah 

satu sumber pangan dan meningkatkan penyerapan produksi hasil perikanan dan 

kelautan oleh masyarakat/konsumen; serta (3) meningkatkan pemanfaatan teknologi 

dalam arus informasi dan pemasaran, seperti penggunaan media sosial dan online 

shop.   
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  Kelautan  

 Capaian Utama Pembangunan 

3.12.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Pengelolaan kelautan dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan pada pengelolaan 

ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan serta 

penyelarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Zonasi Kawasan 

Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT). Pembentukan kawasan konservasi 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengelola sumber daya ikan dan 

lingkungannya secara berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2019, luas kawasan 

konservasi perairan telah mencapai 23,14 juta hektar.  

Terkait upaya pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan 

Indonesia, pada tahun 2019 telah dilakukan upaya pemantauan wilayah pengelolaah 

perikanan (WPP) dari kegiatan illegal fishing dengan operasi matra laut dan matra 

udara dengan sarana kapal pengawas, speedboat pengawas dan pesawat patroli 

udara. Sebanyak 3 unit kapal ikan Indonesia (KII) dan 13 unit kapal ikan asing (KIA) 

telah ditangkap di Triwulan I 2020 dengan rata-rata 28 hari operasi. Selain itu juga 

telah disita sebanyak 11 unit alat tangkap ilegal serta memutus 9 rumpon ilegal.  

3.12.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pada TW I 2020, terjadi penambahan luasan kawasan konservasi sebesar 236,26 ribu 

hektar, sehingga total luasan kawasan konservasi menjadi 23,38 juta hektar. 

Pengelolaan kawasan konservasi tersebut terbagi ke dalam pengelolaan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) seluas 5,34 juta hektar, pengelolaan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 44,63 juta hektar, dan pengelolaan 

pemerintah provinsi seluas 13,41 juta hektar. 

Selanjutnya, sampai dengan tahun 2020, KKP telah menyelesaikan penyusunan 

RZWP3K sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah sebanyak 27 provinsi (kumulatif) 

yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Maluku, Maluku Utara, 

Kalimantan Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Jawa 

Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jambi, Papua Barat, Sumatera Selatan, Bangka 

Belitung, dan Aceh. Perencanaan zonasi kawasan laut meliputi Rencana Zonasi KSN,  

KSNT, dan Kawasan Antar Wilayah (KAW). Dari 20 lokasi Rencana Zonasi KAW, status 

saat ini 6 Rancangan Peraturan Presiden dalam permohonan paraf di Setneg dan satu 

lokasi dalam proses pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kemenkumham). Rencana Zonasi KSN, 2 Rancangan Peraturan Presiden 

dalam permohonan paraf di Setneg dan 2 lokasi dalam proses pengharmonisasian di 

Kemenkumham. Rencana zonasi KNST yang berupa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil 

Terluar (PPKT) telah ditetapkan 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk  

4 PPKT dan 3 Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk 8 PPKT 

dalam proses harmonisasi di Kemenkumham. 
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 Permasalahan dan Kendala 

Tantangan yang dihadapi terkait kawasan konservasi perairan adalah belum 

optimalnya pengelolaan kawasan konservasi secara terintegrasi, baik pada saat 

sebelum dan sesudah penetapan, terutama dalam hal penyusunan zonasi dan 

rencana/pelaksanaan pengelolaannya. Sementara itu, kendala yang dihadapi terkait 

rencana zonasi antara lain (1) belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang 

mengatur Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang tata cara 

penyusunan rencana zonasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; (2) proses 

harmonisasi penyusunan rencana zonasi yang memerlukan waktu panjang karena 

terdapat beberapa hal yang harus mendapat kesepakatan antarpengguna ruang di 

laut; dan (3) belum ditetapkannya peraturan pemerintah tentang perizinan lokasi di 

perairan dan laut. Selanjutnya, tantangan pascaterbitnya peraturan zonasi adalah 

implementasi pengendalian pemanfaatan ruang laut, meliputi: kapasitas SDM, 

ketersediaan sarana prasarana, dan Decisison Support System Tools dalam 

implementasi pengendalian pemanfaatan ruang laut. 

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan adalah 

(1) masih maraknya kegiatan illegal fishing khususnya oleh kapal perikanan, dan 

destructive fishing berupa pemboman, peracunan dan penyetruman ikan; 

(2) terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan; serta (3) terbatasnya sumber daya 

manusia dalam hal ini Pengawas Perikanan pada unit kerja yang terletak di wilayah 

perbatasan, terpencil serta unit kerja dengan volume kapal perikanan cukup tinggi. 

Pandemi COVID-19 menghambat penyelesaian rencana zonasi karena kegiatan yang 

bersifat komunal (participatory planning) dan on-site (field survey) tidak dapat 

dilaksanakan. Terhambatnya penyelesaian rencana zonasi dapat menyebabkan 

terhambatnya investasi dan pembanguan ekonomi masyarakat di daerah. Selain itu, 

pada situasi pandemi COVID-19, kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan 

menjadi terbatas karena kesempatan untuk bertemu langsung dengan pelaku usaha 

menjadi terbatas termasuk dengan penerapan protokol jaga jarak pada saat 

melaksanakan kegiatan pengawasan. Keterbatasan juga terjadi pada penanganan 

tindak pelanggaran kapal perikanan berdasarkan hasil pemantauan laut dan udara. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait pengelolaan Kawasan konservasi 

di antaranya (1) penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional 

maupun global kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat 

mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi, (2) meningkatkan 

koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah, pemerintah provinsi, 

kementerian/lembaga terkait, Perguruan Tinggi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 

mitra/Non-Government Organization (NGO), dan (3) meningkatkan kerja sama 

dengan instansi terkait dan mitra potensial dalam rangka alternatif sumber 

pendanaan. 

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan terkait pengawasan kelautan dan 

perikanan adalah (1) menginisiasi kegiatan pengawasan yang bersifat persuasif 

kepada pelaku usaha, di antaranya meliputi sosialisasi secara aktif untuk 
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penanggulangan destructive fishing khususnya di lokasi yang rawan serta 

peningkatan kesadaran masyarakat berupa kampanye dan edukasi dalam rangka 

pengawasan jenis ikan dilindungi; (2) meningkatkan kemampuan pengawasan kapal 

perikanan dan alat penangkapan ikan; dan (3) menyelesaikan NSPK dan supervisi 

pengawasan. Saat ini, kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan didukung oleh 34 unit kapal pengawas dengan dukungan 

pesawat patroli (airborne surveilance). 

Dalam rangka mendukung penyelesaian rencana zonasi laut dan pesisir, upaya yang 

sangat perlu dilakukan adalah percepatan penyelesaian peraturan zonasi sebagai 

dokumen kunci untuk mendorong percepatan investasi di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil dengan mempertahankan kelestarian sumber daya tetap terjaga dan 

berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya. Upaya ini dapat dilakukan 

melalui kegiatan (1) peningkatan kapasitas SDM terkait perencanaan zonasi dan 

pengendalian pemanfaatan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah, 

(2) penyediaan SDM dan sarana prasarana dukungan perizinan, (3) pendampingan 

daerah dalam menyelesaikan aturan pemanfaatan ruang lautnya, dan (4) peningkatan 

koordinasi dengan stakeholder terkait sehingga penetapan rencana zonasi laut dan 

pesisir serta perizinannya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan di tengah pandemi 

COVID-19 dilakukan melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi pelaksanaan 

kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan 

pelaku usaha khususnya oleh Pengawas Perikanan dan Polisi Khusus Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K). Selain itu, dilakukan 

peningkatan pemanfaatan Vessel Monitoring System (VMS) dan penggunakan aplikasi 

on-line dalam pengawasan kegiatan kelautan dan perikanan dalam rangka 

mengurangi pemeriksaan secara tatap muka dengan pelaku 

usaha/pengurus/nakhoda kapal. Protokol kesehatan terkait COVID-19 tetap 

diperhatikan dan dijaga dalam kegiatan pengawasan yang bersifat langsung tatap 

muka. 

  Kehutanan dan Sumber Daya Air  

 Capaian Utama Pembangunan 

3.13.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Sebelum pandemi COVID-19, pariwisata di sektor kehutanan mengalami peningkatan 

kunjungan wisatawan dari 3,48 juta orang pada semester I 2019 dan mengalami 

kenaikan sekitar 10 persen menjadi 3,85 juta orang pada semester II. Karena itu, dari 

pariwisata ini memberikan kontribusi pada penerimaan negara berupa PNBP sebesar 

Rp70,56 miliar pada semester I 2019 dan Rp100,57 miliar atau mengalami kenaikan 

sebanyak 30 persen pada akhir semester II 2019.  

Selain pariwisata, sektor kehutanan juga memberikan kontribusi kepada 

perekonomian negara berupa hasil hutan dalam bentuk kayu maupun bukan kayu. 

Pada semester I 2019, sektor kehutanan telah memproduksi sebanyak 22,55 juta m3 
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hasil hutan berupa kayu, dan mempunyai nilai ekspor US$5,96 miliar untuk produk 

kayu olahan. Peningkatan kinerja yang baik terlihat pada semester berikutnya yang 

ditunjukkan dengan nilai hasil produk kayu olahan naik sebesar 16 persen. Sementara 

itu, ekspor tumbuhan dan satwa liar pada bulan Mei 2019 mencapai Rp1,92 triliun 

dan meningkat hingga Rp8,11 miliar.  

Melalui Program Perhutanan Sosial, pemerintah berupaya memperbaiki akses 

terhadap sumber daya kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pada semester I 2019, telah diberikan hak kelola hutan kepada masyarakat sebesar 

3,25 juta ha, dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman 

Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Pada semester II 2019 total kawasan 

yang sudah diserahkan hak kelolanya mencapai 4 juta ha yang diberikan kepada 

859.809 Kepala Keluarga (Tabel 3.12). 

Tabel 3.12 

Capaian Program Perhutanan Sosial  

Tahun 2019-2020 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Guna mewujudkan Perhutanan Sosial, masyarakat juga perlu akses terhadap modal 

keuangan dan pelatihan peningkatan kapasitas. Sebagai peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam mengelola Perhutanan Sosial, pemerintah telah menyediakan 

1.250 tenaga penyuluh untuk melakukan pendampingan kepada Kelompok Tani 

Hutan (KTH) untuk merencanakan dan mengimplementasikan pengelolaan hutan 

bersama dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Akses terhadap modal 

usaha dan keuangan diberikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 

mengelola Kawasan hutan. Hingga per Juni 2020 telah disediakan 3.853 unit sarana 

prasarana hasil hutan, dan Rp166 miliar kredit usaha kepada KUPS. Dengan program 

Perhutanan Sosial ini, pemerintah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 3 juta 

orang. di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lampung, Program Perhutanan Sosial 

mampu memberikan pendapatan rata-rata sebesar Rp650.000 per kapita, sehingga 

membantu mengurangi angka kemiskinan.  

Dalam upaya menyelesaikan sengketa konflik dalam kawasan hutan dan memberikan 

kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah 

bagi masyarakat, telah dilaksanakan penyediaan kawasan hutan dalam rangka 

reforma agraria. Kawasan hutan untuk sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 

berupa kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan kawasan hutan yang telah 

dikuasai, dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas sosial, 

Capaian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

Luas Kawasan Perhutanan 

sosial 
juta hektar 3,25 4,04 

4,19 

(kumulatif) 

Kelompok Usaha 

Perhutanan Sosial (KUPS) 
kelompok 5.800 6.311 

7.263 

(kumulatif) 

Bantuan Ekonomi Produktif 

KUPS 
unit 2.427 3.235 

3.853 

(Kumulatif) 
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atau lahan garapan. Hingga Mei 2020 perkembangan TORA telah mencapai 2,65 juta 

ha atau 63 persen dari target nasional.  

3.13.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi pembangunan 

kehutanan. Pada saat ini target capaian pembangunan menjadi sedikit terhambat 

akibat dari dampak pandemi yang dapat terlihat dari penurunan capaian kinerja 

bidang kehutanan, khususnya sektor pariwisata kehutanan, perdagangan hasil hutan, 

dan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat. Di sektor kehutanan, ekowisata 

merupakan sub sektor yang mengalami dampak terberat dari pandemi. Namun, di 

sisi lain pandemi memberikan kesempatan untuk alam memulihkan dirinya. 

Fenomena ini terlihat pada sejumlah taman nasional yang menjadi lokasi ekowisata. 

Kunjungan di kawasan ekowisata menurun sebanyak 68 persen pada semester I 2020 

menjadi 1,22 juta orang, dan berdampak kepada penurunan penerimaan negara 

secara signifikan sebesar Rp78,6 miliar atau sekitar 80 persen di semester I 2020. Hal 

ini juga mempengaruhi multiplier effect masyarakat dan perputaran uang atau gross 

product kegiatan wisata alam dengan nilai kehilangan mencapai Rp1,35 - 1,8 triliun. 

Di satu sisi, pandemi juga memberikan kesempatan alam untuk memulihkan 

ekosistemnya, sehingga banyak dijumpai satwa-satwa yang sebelumnya jarang 

terlihat di lokasi wisata alam. Fenomena ini menjadi modal penting dan menjadi nilai 

tambah kawasan konservasi sebagai tujuan destinasi wisata alam (Tabel 3.13).  

Tabel 3.13 

Capaian Pembangunan Ekowisata  

Tahun 2019-2020 

 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tabel 3.14 

Capaian Sektor Kehutanan  

Tahun 2019-2020 

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Pandemi COVID-19 juga memperburuk sektor kehutanan, seperti produksi hasil 

hutan kayu yang mengalami penurunan sebesar 28 persen menjadi 16,20 juta m3, 

Nilai ekspor kayu olahan sampai dengan Juni 2020 juga mengalami penurunan sekitar 

Uraian Satuan 
Semester 

I 2019 

Semester 

II 2019 

Semester 

I 2020 

Penurunan 

(%) 

Jumlah Wisatawan juta orang 3,40 3,80 1,20 68 

PNBP Wisata miliar Rupiah 70,50 100,50 21,90 78 

Uraian Satuan 
Semester 

I 2019 

Semester 

II 2019 

Semester 

I 2020 

Penurunan 

(%) 

Hasil Hutan Kayu juta m3 22,5 24,7 16.2 34 

Ekspor Kayu Olahan miliar US$ 5,9 5,6 4.5 19 

Ekspor Tumbuhan 

dan Satwa Liar 
triliun rupiah 1,92 8,11 1.76 78 
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23 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$4,578 miliar. Penurunan kinerja sektor 

kehutanan ini, dipengaruhi oleh pelemahan negara-negara tujuan ekspor hasil hutan 

yang merupakan negara terdampak COVID-19 di antaranya RRT, Jepang, USA, Uni 

Eropa dan Korea Selatan (Korsel). Nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar sampai 

dengan Mei 2020 juga mengalami penurunan sebesar Rp160 miliar menjadi 

Rp1,76 triliun dan turut menjadi tantangan pada balai konservasi untuk menyediakan 

pangan hewan (Tabel 3.14). 

 Permasalahan dan Kendala 

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, kendala yang dihadapi adalah akses menuju 

kawasan lokasi ekowisata. Terdapat beberapa wilayah kawasan konservasi yang masih 

sulit terjangkau karena aksesibilitas yang kurang memadai maupun jarak tempuh ke 

lokasi yang cukup jauh. Berbeda halnya dengan wisatawan Pulau Jawa , Bali, dan Nusa 

Tenggara Timur yang relatif mempunyai akses yang memadai, sedangkan untuk 

Perhutanan Sosial, permasalahan yang dihadapi adalah pada kurangnya akses modal 

dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha.  

Tantangan pada sektor wisata kehutanan yaitu telah dilakukan penutupan kunjungan 

wisata hingga batas waktu yang belum ditentukan, hal ini didasarkan pada arahan 

langsung Bapak Presiden tanggal 16 Maret 2020 untuk penanganan pandemi COVID-

19. Selain itu, kondisi ekonomi global juga mempengaruhi permintaan terhadap hasil 

hutan kayu. Negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia mengalami pelemahan 

secara nyata sehingga mempengaruhi permintaan pasar, dan juga mempengaruhi 

tenaga kerja sektor kehutanan dari hulu ke hilir. Untuk konservasi satwa, kendala  dan 

tantangan yang dihadapi  pada saat kondisi PSBB yaitu dalam pendistribusian logistik 

dan penyediaan pangan satwa, serta pembatasan mobilisasi manusia mempersulit 

pendistribusian pangan hewan. Selain itu, pemasaran hasil usaha Hasil Hutan Bukan 

Kayu (HHBK) juga terkendala dalam pemasaran produk sebagai dampak dari PSBB 

yang menghambat jalur distribusi hasil hutan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan yang dilakukan untuk pembangunan sektor kehutanan, diarahkan 

dengan membangun sarana-prasarana penunjang ekowisata serta meningkatkan 

promosi. Sementara yang dilakukan pemerintah untuk mendukung masyarakat dalam 

mengembangkan usaha Program Perhutanan Sosial adalah dengan (1) mendorong 

penyerapan KUR ke wilayah kelola Perhutanan Sosial; (2) membangun kapasitas 

kelembagaan dan usaha melalui pendampingan penyuluh dan kerja sama akses 

pasar; serta  (3) memberikan akses permodalan dan alat pendukung kepada KUPS.  

Sebagai bentuk mitigasi pascapandemi untuk sektor wisata, tahap pertama 

pemerintah melakukan kegiatan customer engagement dengan promosi edukasi 

berbasis sosial, pemulihan ekosistem, dan pengamanan kawasan hutan. Selanjutnya 

pada tahap pemulihan pemerintah membuka secara bertahap Taman Nasional 

(TN)/Taman Wisata Alam (TWA) untuk kegiatan pariwisata. Pembukaan TN juga 

diikuti dengan promosi kegiatan di TN serta capacity building untuk persiapan 

pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru.  
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Sementara itu, untuk mempertahankan kinerja sektor riil kehutanan khususnya 

pemanfaatan hasil hutan kayu, stimulus ekonomi diberikan melalui (1) pembayaran 

Dana Reboisasi (DR) dalam mata uang Rupiah; (2) keringanan pembayaran PNBP 

terutang; (3) penghapusan PPn 10 persen; dan (4) penurunan pajak ekspor veneer dari 

15 persen menjadi 5 persen. 

Sebagai bentuk jaring pengaman sosial untuk petani hutan, pemerintah membeli 

produk hasil hutan berupa taman herbal yang kemudian didistribusikan kepada para 

tenaga kesehatan, sedangkan untuk menjaga dinamika dan produktivitas masyarakat, 

dilakukan transformasi digitalisasi mitra UMKM untuk memotong rantai distribusi dan 

melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan secara daring. 

  Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  

 Capaian Utama Pembangunan 

3.14.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki kontribusi yang 

signifikan pada perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan 

UKM, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 57,24 

persen pada tahun 2018. Nilai tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan kontribusi 

UMKM pada tahun 2017 yaitu sebesar 57,08 persen. Di bidang ketenagakerjaan, 

UMKM mampu berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen 

pada tahun 2018, relatif meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 96,82 persen. 

Di sisi lain, motivasi penduduk Indonesia untuk menjadi wirausaha terus meningkat 

yang ditunjukkan dengan naiknya rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,47 persen 

pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 3,27 persen (Sakernas, 

Februari 2020). Capaian ini merupakan hasil sinergi dari seluruh pemangku 

kepentingan.  

Akses UMKM ke lembaga keuangan formal terus menunjukkan peningkatan. Jumlah 

rekening kredit UMKM di bank umum pada tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018 

(YoY) masing-masing sebanyak 15,04 juta dan 14,62 juta (Bank Indonesia, 2020). 

Penyaluran kredit ke UMKM juga menunjukkan peningkatan. Misalnya, penyaluran 

KUR pada tahun 2019 mencapai Rp139,9 triliun atau meningkat 8,76 persen dari 

tahun sebelumnya (Gambar 3.7). Khusus terkait koperasi, pada tahun 2019 

kontribusinya terhadap PDB tercatat sebesar 5,54 persen dengan total volume usaha 

sebesar Rp154,72 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan kontribusi koperasi 

terhadap PDB dan total volume usaha di tahun 2018 yang masing-masing sebesar 5,1 

persen dan Rp145,86 triliun (Kementerian Koperasi dan UKM). 

3.14.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian termasuk 

UMKM di berbagai sektor. Berkurangnya aktivitas masyarakat dan usaha 

menyebabkan penurunan pendapatan, sehingga mengganggu arus kas UMKM. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development and Services 
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Indonesia (ABDSI), lebih dari 90 persen mengalami penurunan penjualan. Selain itu, 

83 persen UMKM mengalami kendala dalam melakukan pengembalian pinjaman. 

Dalam upaya meringankan beban UMKM, pemerintah memberikan keringanan bagi 

UMKM melalui relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami 

kesulitan, berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, dan/atau 

pengurangan tunggakan pokok. Kebijakan restrukturisasi kredit telah direalisasikan 

oleh 99 bank bagi 4,96 juta debitur dengan nilai kredit Rp282,64 triliun. Sementara 

itu, hingga 31 Mei 2020, penyaluran KUR telah mencapai Rp65,8 triliun (Gambar 3.7). 

Kenaikan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam mempermudah akses 

UMKM ke produk pinjaman melalui subsidi bunga pinjaman KUR . 

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi yang 

diatur melalui PP 23 tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah 

satu program utama PEN bagi UMKM adalah subsidi bunga kredit dan penundaan 

angsuran. Total subsidi bunga yang disiapkan sebesar Rp34,15 triliun dengan jumlah 

debitur penerima subsidi bunga sebanyak 60,66 juta rekening. 

Bantuan bagi UMKM juga dilakukan melalui keringanan pajak bagi UMKM di 

antaranya penghapusan PPh final UMKM menjadi nol persen. Penghapusan 

kewajiban membayar pajak ini dilaksanakan selama enam bulan sejak Bulan April 

hingga September 2020. Insentif PPh final untuk UMKM diperkirakan sebesar Rp2,4 

triliun. 

Gambar 3.7 

Total Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Triliun Rupiah) 

Tahun 2015-2020 

Sumber: Kemenko Perekonomian (diolah) 

Catatan: *) Mei 2020 

 Permasalahan dan Kendala 

Tingkat pendidikan pelaku usaha di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan 

pekerja di sektor formal karena sebagian besar merupakan lulusan sekolah dasar (SD), 

terhitung 46,8 persen dari total pelaku usaha (Susenas 2019-diolah). Pemerintah telah 

memperluas jangkauan pendidikan dan pelatihan soft skill dan hard skill melalui 

pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Namun demikian, perbaikan pelatihan bagi 

UMKM terus dilakukan melalui  (1) penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan usaha dan perkembangan pasar; (2) perbaikan kompetensi pengajar; dan 

(3) pelaksanaan pendampingan setelah pelatihan.  

22,75

94,34 96,7

120,35

139,9

65,8
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Permasalahan di bidang koperasi yang dihadapi adalah masih rendahnya kinerja 

koperasi, terbatasnya ketersediaan manajer koperasi, rendahnya serapan tenaga 

kerja, pengelolaan koperasi yang belum optimal, serta kurang adaptifnya sistem 

bisnis koperasi. 

Ketahanan UMKM dalam menghadapi krisis terbukti pada krisis keuangan yang 

menimpa Indonesia di tahun 1997-1998.  Namun, pada krisis pandemi COVID-19, 

UMKM menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dan mengalami tekanan 

akibat gangguan pasar baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Hal ini 

menyebabkan penurunan penjualan sehingga omset menurun, kesulitan bahan baku, 

dan pengurangan pekerja.  

Pemerintah telah memitigasi dampak pandemi COVID-19 bagi UMKM melalui 

stimulus konsumsi berupa bantuan sosial dan stimulus dunia usaha berupa 

restrukturisasi kredit, subsidi bunga hingga insentif perpajakan. Namun, upaya 

tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh UMKM yang mengalami 

dampak negatif dari COVID-19 akibat keterbatasan akses dan skema pembiayaan 

serta keterbatasan data dan informasi. Untuk itu, masih diperlukan fasilitasi bagi 

UMKM melalui penyediaan kredit modal kerja serta pendampingan usaha. Skema 

pembiayaan bagi UMKM disediakan melalui akselerasi program KUR, pembiayaan 

ultra mikro (UMi) serta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) 

Permodalan Nasional Madani (PNM). 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pemerintah berperan dalam membangun iklim usaha melalui kebijakan dan strategi 

baik dari sisi permintaan (kondisi perekonomian nasional) maupun sisi penawaran 

(pelaku usaha) untuk memperkuat bidang kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. 

Kebijakan penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi diarahkan pada 

(1) peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; 

(2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 

(3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) peningkatan 

penciptaan peluang usaha dan start-up; serta (5) peningkatan nilai tambah usaha 

sosial. Kebijakan tersebut perlu didukung dengan upaya sinkronisasi kebijakan antar-

K/L dalam pengembangan UKM dan koperasi, serta pengembangan sistem informasi 

dan basis data terpadu untuk semua sektor, skala dan jenis usaha. 

Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, kinerja UMKM dalam kondisi 

pandemi COVID-19 menjadi perhatian khusus pemerintah. Arah kebijakan dan 

strategi yang dilakukan pemerintah bagi UMKM terdampak COVID-19 difokuskan 

untuk menjaga keberlanjutan usaha dan juga meningkatkan daya beli masyarakat 

melalui stimulus konsumsi dan stimulus dunia usaha baik pada masa pandemi 

COVID-19 maupun setelah pandemi COVID-19. 
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  Sumber Daya Mineral dan Pertambangan  

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian pembangunan sektor mineral dan pertambangan pada tahun 2020 terlihat 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan capaian di 

sektor pertambangan tidak dapat dihindarkan dikarenakan adanya protokoler 

kesehatan yang harus diterapkan di tengah pandemi COVID-19 seperti work from 

home, social distancing, lockdown, dan PSBB. Keharusan penerapan protokoler 

tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi di sektor pertambangan 

dikarenakan industri pertambangan yang sebagian besar dilakukan di lapangan dan 

di lokasi-lokasi tambang yang berada di tempat yang terpencil (remote). 

Gambar 3.8 

PNBP Sektor Mineral dan Pertambangan (Triliun Rupiah) 

Tahun 2019 vs Jan-Mei 2020 

 
  Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM, 2019 dan Laporan Kinerja 

Tengah Tahun Kementerian ESDM, 2020 

Gambar 3.9 

Investasi Sektor Mineral dan Pertambangan (Miliar US$) 

Tahun 2019 vs Jan-Mei 2020 

 
  Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM, 2019 dan Laporan Kinerja 

Tengah Tahun Kementerian ESDM, 2020 
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Berdasarkan Gambar 3.8 terlihat bahwa capaian PNBP di sektor mineral mencapai 

Rp44,9 triliun pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, PNBP pada Mei 2020 baru 

mencapai 40,4 persen dari target sebesar Rp35,93 triliun (sesuai Perpres No. 72/2020) 

yakni Rp14,55 triliun. Untuk Investasi pada Gambar 3.9 juga mengalami perlambatan 

yakni sebesar US$1,15 Miliar atau sebesar 14,84 persen dari US$7,75 miliar. 

3.15.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Produksi batubara pada tahun 2019 mencapai angka 616 juta ton dari target capaian 

sebesar 489 juta ton. Tingginya realisasi produksi batubara dibandingkan target yang 

harus dipenuhi, dalam rangka memenuhi target penerimaan negara yang telah 

ditetapkan. Untuk pemanfaatan batubara dalam negeri atau Domestic Market 

Obligation (DMO), pada tahun 2019 mencapai 22 persen dari target yang ditentukan 

sebesar 26 persen. 

Produksi tembaga mencapai 180.000 ton, emas 108,2 ton, perak 487,8 ton, timah 76,4 

ton, bijih bauksit 16,6 ton, dan bijih nikel 61 juta ton. Produksi olahan, capaian dari 

nikel matte 72.000 ton dan Nikel Pig Iron serta Ferro Nikel sebesar 1.932.000 ton. 

Selain produksi mineral, sektor mineral, dan pertambangan juga melakukan 

peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan fasilitas pengolahan mineral 

(smelter). Pembangunan smelter ini bertujuan untuk mendukung hilirisasi hasil 

pertambangan untuk mendorong multiplier effect ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

Sampai akhir tahun 2019, smelter yang telah terbangun adalah sebanyak 17 smelter 

yang mengelola jenis mineral besi (satu unit), tembaga (dua unit), mangan (satu unit), 

bauksit (dua unit), dan nikel (11 unit). 

3.15.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 di Indonesia yang dimulai pada awal Maret 2020 serta efek dari 

negara-negara tujuan ekspor pada bulan-bulan sebelumnya telah membuat produksi 

batubara mineral menjadi lambat. Adanya pandemi ini membuat perusahaan-

perusahaan eksplorasi dan eksploitasi batubara mineral membuat penyesuaian target 

produksi berdasarkan proyeksi pasar, pergerakan harga serta kesiapan teknis 

operasional sesuai dengan kondisi yang berlangsung. Hingga Mei 2020 capaian 

produksi batubara baru mencapai 41,82 persen atau 230 juta ton dari total target 

yang harus dicapai sebesar 550 juta ton. Untuk penggunaan dalam negeri baru 

mencapai 24 persen. 

Untuk produksi mineral, capaian produksi mineral cenderung mengalami 

perlambatan, tembaga mencapai 119 ribu ton dari 291 ribu ton, emas mencapai 39 

ton dari 71 ton, perak mencapai 203 ton dari 343 ton, timah mencapai 24 ribu ton 

dari 70 ribu ton. Produksi olahan mineral juga menunjukkan perlambatan antara lain 

Nikel matte sebesar 39 ribu ton dari target sebesar 72 ribu ton, Ferro Nikel dan Nikel 

Pig Iron baru mencapai 542,1 ribu ton dan 358,4 ribu ton atau 28 persen dan  

18,56  persen dari target total sebesar 1.930,8 ribu ton.  

Hilirisasi produk pertambangan melalui pembangunan smelter juga mengalami 

perubahan target. Semula di tahun 2020 akan terdapat penambahan jumlah smelter 
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sebanyak 8 unit, namun dengan kondisi yang sedang berlangsung, pembangunan 

smelter hanya 4 unit. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala di sektor mineral dan pertambangan terutama pada 

pemenuhan batubara dalam negeri serta peningkatan nilai tambah mineral yang 

berkelanjutan. Kedua permasalahan tersebut mengalami tantangan berbeda sebelum 

dan sesudah adanya pandemi COVID-19. 

Pemanfaatan domestik batubara masih tergolong rendah dikarenakan pengguna 

batubara dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak 

(BBM). Kewajiban DMO hanya efektif untuk menjamin pasokan batubara untuk 

kebutuhan listrik seperti PT PLN dan Non-PT. PLN serta beberapa pabrik semen, 

pupuk, pulp, serta untuk industri metalurgi dalam negeri. Berikut adalah 

permasalahan dan kendala yang dihadapi (1) perawatan berkala yang dilakukan oleh 

PT. PLN membuat realisasi penyerapan batubara lebih rendah dari kontrak yang 

ditentukan, (2) penurunan penggunaan batubara dalam industri semen, (3) adanya 

force majeure seperti bencana alam yang mengakibatkan banyak PLTU tidak 

beroperasi, serta (4) perusahaan tambang skala kecil cenderung tidak mencapai 

kesepakatan jual beli. 

Pembangunan smelter sebagai kegiatan utama dalam implementasi hilirisasi di sektor 

mineral dan pertambangan menghadapi kendala antara lain (1) investasi smelter yang 

masih mahal dan beresiko tinggi; (2) pasokan energi dan infrastruktur pendukung 

yang masih minim;  (3) belum adanya stimulus insentif fiskal maupun moneter untuk 

menarik investor; serta  (4) belum adanya jaminan pasokan untuk smelter yang tidak 

mempunyai tambang. 

Permasalahan dan kendala setelah adanya pandemi COVID-19 tidak mengalami 

perubahan dan cenderung lebih memburuk serta ditambah lagi dengan 

permasalahan  baru yang muncul akibat dampak dari COVID-19. Permasalahan baru 

yang muncul pada pemanfaatan domestik batubara antara lain (1) turunnya 

permintaan listrik oleh perusahaan-perusahaan padat energi dikarenakan 

menurunnya suplai bahan baku dan permintaan pasar; (1) rendahnya harga minyak 

mentah; dan (3) oversupply batubara mengakibatkan rendahnya harga batubara. 

Ketiga hal tersebut menyebabkan serapan batubara untuk domestik semakin 

menurun. 

Permasalahan dan kendala lainnya yang muncul pada peningkatan nilai tambah di 

sektor mineral antara lain (1) semakin sulitnya smelter mendapatkan bahan baku 

karena adanya pengurangan kegiatan pertambangan; (2) investasi smelter banyak 

yang terhenti dikarenakan ada mitigasi pandemi COVID-19 yang harus dilakukan oleh 

investor; serta (3) menurunnya harga komoditas pertambangan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam rangka menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di 

dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara antara lain isu-isu 

perizinan; pengolahan dan/atau pemurnian (smelter); data dan informasi 
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pertambangan; pengawasan; perlindungan terhadap masyarakat terdampak; dan 

sanksi. Pemerintah bersama DPR RI telah melakukan revisi UU No. 4/2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU No. 3/2020 yang diharapkan dapat 

memperkuat tuntutan pelaksanaan demokratisasi, otonomi daerah, menjamin HAM, 

menjaga lingkungan hidup, serta peningkatan peran swasta dan masyarakat.  

Dalam UU tersebut juga mengatur kebijakan yang tegas tentang pelaksanaan 

kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan 

pemurnian di dalam negeri. Pengaturan dan kebijakan terkait Peningkatan Nilai 

Tambah tersebut konsisten dengan esensi kebijakan Peningkatan Nilai Tambah dalam 

UU No. 4/2009 dan putusan MK No. 10/PUU-XII/2014 bahwa pemegang IUP dan IUPK 

wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta konsisten dengan 

adanya kewajiban pemegang IUPK eksisting untuk membangun fasilitas pemurnian 

paling lambat tahun 2023. 

Arah kebijakan peningkatan pemanfaatan batubara dalam negeri akan dilakukan 

melalui peningkatan industri pengolahan batubara. Beberapa strategi yang akan 

dilakukan antara lain (1) melakukan penetapan harga batubara untuk penyediaan 

tenaga listrik dengan tujuan kepentingan umum;  (2) menetapkan persentase besaran 

penjualan batubara untuk konsumsi dalam negeri; (3) melakukan pengawasan 

terhadap pemenuhan kebutuhan batubara domestik; serta (4) melakukan 

peningkatan nilai tambah melalui gasifikasi batubara, syngas, Direct Coal Liquefaction 

(DCL), kokas, coal upgrading, briket batubara, dan coal slurry/coal water mixture. 

Arah kebijakan optimalisasi mineral dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi 

berkelanjutan yakni (1) peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan 

smelter; (2) penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara untuk 

peningkatan nilai tambah; serta (3) fasilitasi percepatan hilirisasi mineral skala kecil. 

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan nilai tambah mineral melalui 

pembangunan smelter adalah (1) monitoring terhadap laporan kemajuan 

pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, (2) kegiatan peninjauan lapangan 

pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bersama para pakar dan pihak 

terkait, serta (3) mendukung pengolahan dan pemurnian untuk mendapat dukungan 

fiskal berupa tax allowance.  

Arah kebijakan penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara untuk 

peningkatan nilai tambah dilakukan melalui strategi (1) pengembangan dan 

penelitian bauksit residu, skandium, galium oksida lithium karbonat, teknologi 

pirolisis batubara, katelis sintetik, dan prekursor batubara; (2) kajian implementasi 

kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan pengelolaan pertambangan rakyat; 

dan (3) kajian pre-feasilibility study hilirisasi batubara. Arah kebijakan fasilitasi 

percepatan hilirisasi mineral skala kecil dilakukan melalui strategi  (1) karakterisasi 

sumber daya dan cadangan mineral serta (2) penerapan good mining practice. 

Arah kebijakan ketika terjadi pada masa pandemi COVID-19 hampir sama dengan 

sebelum adanya pandemi namun terdapat strategi mitigasi yang perlu diterapkan. 

Untuk pemenuhan batubara domestik, strategi mitigasi yang harus dilakukan adalah 

(1) perubahan Kepmen ESDM No 261K/30/MEM/2019 terkait besaran persentase 

penjualan batubara minimal untuk kebutuhan dalam negeri sesuai turunnya 
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kebutuhan batubara domestik;  (2) peningkatan produksi untuk tahun 2020 dapat 

diberikan terbatas hanya untuk yang sudah memiliki kontrak penjualan; serta  (3) 

pengendalian peningkatan produksi batubara di tahun 2020 dapat dikompensasi 

dengan menaikkan rencana produksi batubara nasional tahun 2021. 

Untuk strategi mitigasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor mineral antara lain  

(1) toleransi terhadap pencapaian kemajuan smelter yang tidak mencapai kemajuan 

pembangunan paling sedikit 90 persen, sehingga masih diperbolehkan untuk 

melakukan ekspor sesuai persetujuan ekspor tanpa dikenakan denda keterlambatan 

20 persen (kecuali untuk nikel dilarang ekspor sesuai Permen ESDM No. 11/2019; 

(2) untuk komoditas nikel, agar memberikan azas keadilan bagi penjualan bijih dalam 

negeri telah diberlakukan Harga Patokan Mineral bijih nikel sebagai floor price 

penjualan di dalam negeri; serta (3) toleransi batasan waktu penyelesaian smelter 

dapat mengikuti ketentuan keadaan kahar dalam Permen ESDM No. 25/2018, 

sehingga penyelesaian smelter akan melampaui batas waktu 11 Januari 2022. 
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BAB 4
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK 

MENGURANGI KESENJANGAN 

DAN MENJAMIN PEMERATAAN



CAPAIAN PEMBANGUNAN

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK

MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

Rasio Gini tahun 2020 

Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Kawasan Perdesaan 

dan Perbatasan (Semester II 2019)

(Semester II 2019)

Kapasitas Pemerintahan 

Daerah

Capaian SPM

Wilayah Metropolitan 
yang Dikembangkan

di Luar Jawa   
  

  

Wilayah Metropolitan 
yang Ditingkatkan

Kualitasnya di Jawa  
  

  

Pengembangan Wilayah

Distribusi PDRB Semester I 2020 (%)

Jawa-Bali 

Sumatera

Kalimantan

Sulawesi 

Nusa Tenggara  

Maluku 

Papua

Maret 2020

0,381

3

3

2
51,94%

60,33

21,44

8,07

6,36

1,50

0,55

1,73

2.665

187

Peningkatan Status    
Desa Mandiri

Peningkatan Kesejahteraan  
Kecamatan Perbatasan

dengan Belanja 

Daerah Berkualitas

dengan Pendapatan

Daerah Meningkat
(Semester I 2019)

301 Pemda

21 Pemda

Pembangunan 

Kawasan Perkotaan
(Realisasi sampai Juni 2020)

Wilayah Metropolitan 
yang Direncanakan 

di Luar Jawa  
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MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI 

KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang diarahkan 

untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan 

sasaran (1) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia/KBI-

Kawasan Timur Indonesia/KTI, Jawa-luar Jawa); (2) meningkatnya keunggulan 

kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses 

pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan (4) meningkatnya sinergi 

pemanfaatan ruang wilayah. 

 Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 4-6 persen per tahun sepanjang 

pelaksanaan RPJMN 2015–2019 memberikan dampak positif dalam penurunan 

ketimpangan antarkelompok masyarakat. Gambar 4.1 terlihat bahwa dalam kurun 

waktu tersebut, perkembangan rasio gini mengalami penurunan hingga mencapai 

0,380 pada akhir September 2019.  

Terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memberikan koreksi 

pada pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh pada capaian target pembangunan 

lainnya. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada Maret 2020, rasio gini tercatat sebesar 0,381. Pandemi 

menyebabkan penurunan aset yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Hal 

ini pada akhirnya akan menyebabkan perubahan capaian rasio gini.  
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Gambar 4.1 

Perkembangan Rasio Gini  

Tahun 2014–2020 

 
Sumber: BPS, 2020 
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pandemi COVID-19, penurunan rasio gini terjadi karena Indonesia mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Penurunan ketimpangan periode September 

2014 sampai dengan September 2019 disebabkan oleh tingkat kesejahteraan 

kelompok menengah yang tumbuh lebih tinggi di atas rata-rata dibandingkan 

kelompok miskin dan kaya. 

4.1.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Rasio gini mengalami kenaikan pada Maret 2020 akibat pandemi COVID-19 yakni 
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angka pada Maret 2019. Selain itu, jika dilihat berdasarkan wilayah, rasio gini di 
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kondisi September 2019 dan tidak berubah dibandingkan dengan kondisi Maret 
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menengah ke bawah, tetapi tidak akan secepat pada kelompok menengah atas 
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 Permasalahan dan Kendala 

Ketimpangan merupakan indikator yang multidimensi yang sangat terkait dengan 

distribusi. Ketimpangan kesejahteraan yang tinggi menunjukkan terdapat perbedaan 

yang nyata pada distribusi kesejahteraan diantara semua populasi. Kendala yang 

dialami adalah kondisi ketimpangan yang relatif tinggi terjadi dalam masyarakat 

dengan angka kemiskinan masih relatif tinggi meskipun ketimpangan di Indonesia 

mengalami penurunan yang konsisten sejak 2015 sampai dengan 2018 dalam 

perspektif ketimpangan relatif. Namun di sisi lain dalam perspektif absolut, 

ketimpangan di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun yang ditunjukkan 

dengan jarak tingkat kesejahteraan rata-rata kelompok kaya dan miskin yang 

melebar.  

Selain itu, jika dianalisis berdasarkan wilayah, ketimpangan di perkotaan lebih tinggi 

dibandingkan di perdesaan. Penyebab hal ini antara lain ketimpangan pendapatan 

dan aset, kesenjangan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan 

sanitasi, ketiadaan jaring pengaman sosial saat terjadi guncangan, serta ketimpangan 

pada kualitas pekerjaan. Pendidikan dan keterampilan yang rendah akan membuat 

masyarakat memperoleh pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang rendah.  

Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi 

yang mengakibatkan turunnya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada seluruh 

lapisan masyarakat. Namun, diperkirakan penurunan aktivitas perekonomian 

berpengaruh lebih besar pada masyarakat menengah ke bawah daripada masyarakat 

menengah ke atas. Dampak lain dari pandemi COVID-19 adalah banyaknya pekerja 

yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut 

dapat mengakibatkan pengeluaran masyarakat akan semakin berkurang dan akan 

berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen terhadap kebijakan pengurangan 

ketimpangan. Strategi pengurangan ketimpangan diperkuat melalui berbagai 

kebijakan, yaitu: (1) pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 

intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah secara menyeluruh; (2) 

pengembangan kesempatan kerja melalui pengembangan pendidikan dan 

peningkatan investasi padat pekerja; serta (3) peningkatan kontribusi ekonomi baik 

kelas menengah dan kelompok ekonomi terendah melalui bantuan sosial yang tepat 

sasaran dan terintegrasi, pemberdayaan ekonomi kelas menengah, dan kebijakan 

fiskal yang memihak pada redistribusi yang merata. 

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, upaya pengendalian rasio gini dilakukan 

melalui sinergitas antarkebijakan yaitu: (1) perluasan pelaksanaan perlindungan sosial 

(bantuan sembako, Program Keluarga Harapan-PKH, Bantuan Pangan Nontunai-

BPNT, subsidi tarif listrik, bantuan iuran jaminan sosial) bagi kelompok menengah ke 

bawah yang terdampak; (2) percepatan pelaksanaan Kartu Pra-Kerja untuk kelompok 

menengah; (3) penyesuaian kebijakan fiskal untuk mendorong keberlanjutan dunia 

usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan (4) penyesuaian 

dan realokasi transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). 
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 Pengembangan Wilayah 

 Capaian Utama Pembangunan 

Sasaran pembangunan kewilayahan adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah 

yang didorong oleh percepatan pertumbuhan di wilayah KTI, yaitu Kalimantan, Nusa 

Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; sementara pada saat yang sama tetap 

menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera (KBI). 

Penurunan kesenjangan antarwilayah tersebut bisa terjadi apabila wilayah-wilayah di 

KTI tumbuh lebih pesat daripada wilayah-wilayah di KBI.  Realisasi pertumbuhan PDRB 

wilayah selama satu tahun terakhir bisa dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1  

Realisasi Pertumbuhan PDRB (persen) 

Tahun 2019–2020 

Wilayah 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

 Papua -21,38 -9,87 3,00 

 Papua Barat -0,37 5,59 2,82 

 Papua -15,74 -5,53 2,94 

 Maluku 6,18 4,99 1,52 

 Maluku Utara 7,59 4,76 1,44 

 Maluku 6,83 4,88 1,48 

 Sulawesi Utara 6,04 5,33 0,09 

 Sulawesi Tengah 6,40 7,88 2,36 

 Sulawesi Selatan 7,00 6,84 -0,51 

 Sulawesi Tenggara 6,36 6,65 0,88 

 Gorontalo 6,73 6,09 1,89 

 Sulawesi Barat 5,54 5,77 2,00 

 Sulawesi 6,61 6,69 0,44 

 Kalimantan Barat 5,14 4,87 -0,31 

 Kalimantan Tengah 6,75 5,60 -0,11 

 Kalimantan Selatan 4,23 3,94 0,67 

 Kalimantan Timur 5,08 4,46 -2,10 

 Kalimantan Utara 7,56 6,29 0,81 

 Kalimantan 5,31 4,69 -1,03 

 Nusa Tenggara Barat 1,91 6,07 0,75 

 Nusa Tenggara Timur 5,84 4,60 0,44 

 Nusa Tenggara 3,54 5,44 0,62 
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Wilayah 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

 DKI Jakarta 5,85 5,93 -1,63 

 Jawa Barat 5,53 4,63 -1,71 

 Jawa Tengah 5,33 5,49 -1,73 

 DI Yogyakarta 7,14 6,08 -3,45 

 Jawa Timur 5,62 5,43 -1,51 

 Banten 5,40 5,66 -2,15 

 Bali 5,85 5,42 -6,13 

 Jawa-Bali 5,63 5,42 -1,81 

 Aceh 3,80 4,49 0,63 

 Sumatra Utara 5,28 5,16 1,11 

 Sumatra Barat 4,95 5,15 -0,58 

 Riau 2,86 2,82 -0,50 

 Jambi 4,77 4,05 0,05 

 Sumatra Selatan 5,75 5,67 1,75 

 Bengkulu 5,04 4,88 1,65 

 Lampung 5,42 5,12 -0,98 

 Kep. Bangka Belitung 3,14 3,51 -1,88 

 Kepulauan Riau 4,72 5,06 -2,32 

 Sumatera 4,60 4,55 0,09 

Sumber : BPS, 2020 

Tabel 4.2  

Distribusi PDRB Menurut Wilayah (persen) 

Tahun 2019–2020 

Wilayah 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

 Papua 1,66 1,75 1,73 

 Maluku 0,53 0,53 0,55 

 Sulawesi 6,24 6,42 6,36 

 Kalimantan 8,11 7,99 8,07 

 Nusa Tenggara 1,47 1,51 1,50 

 Jawa-Bali 60,61 60,54 60,33 

 Sumatera 21,37 21,26 21,44 

Sumber : BPS (diolah), 2020 
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Secara umum telihat tren perlambatan pertumbuhan di semua wilayah kecuali di 

Wilayah Papua. Secara relatif, perekonomian wilayah KBI terdampak lebih parah oleh 

pandemi COVID-19, khususnya perekonomian wilayah Jawa-Bali yang mengalami 

kontraksi pada semester I tahun 2020 dibandingkan semester I tahun 2019. 

Sementara itu wilayah KTI secara keseluruhan masih tumbuh positif pada semester I 

2020 meskipun mengalami pelambatan yang cukup berarti. Dengan kondisi terakhir 

ini pangsa KTI dalam perekonomian nasional mengalami sedikit peningkatan 

meskipun tidak terlalu berarti dari 18,20 menjadi 18,22 persen. Secara kewilayahan, 

pergeseran peran ekonomi sejak semester I tahun 2019 hingga semester I tahun 2020 

terlihat di Wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, sebagaimana pada Tabel 4.2. 

4.2.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19  

Pada tahun 2019 terlihat pelambatan laju pertumbuhan PDRB di KBI, yakni Wilayah 

Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera, sejalan dengan pelambatan pertumbuhan di tingkat 

nasional. Sementara itu di KTI secara keseluruhan sebenarnya terjadi percepatan 

pertumbuhan di tahun 2019, dimana terjadi percepatan pertumbuhan di semester II, 

baik dibandingkan dengan semester I tahun 2019 maupun dibandingkan semester I 

tahun sebelumnya (year on year). Percepatan pertumbuhan di wilayah timur ini 

terutama didorong kinerja perekonomian Wilayah Sulawesi dan Wilayah Nusa 

Tenggara. Di sisi lain, Wilayah Papua meskipun mengalami perbaikan kinerja dari 

semester I ke semester II, dibandingkan tahun sebelumnya masih mengalami 

pertumbuhan negatif. Akselerasi pertumbuhan di KTI ini sedikit meningkatkan 

kontribusi wilayah timur dalam PDB nasional dari 18,0 menjadi 18,2 persen. 

4.2.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19  

Dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian wilayah sudah mulai terekam di 

triwulan I 2020 dimana sebagian besar provinsi mengalami pelambatan. Pada triwulan 

II 2020 perekonomian semua provinsi  sudah mengalami pertumbuhan negatif 

dengan pengecualian kedua provinsi di Wilayah Papua.  Patut dicatat perbaikan 

pertumbuhan ekonomi di Wilayah Papua ini lebih disebabkan karena basis 

pertumbuhan yang rendah di tahun 2019 (terjadi pertumbuhan negatif di tahun 2019) 

dan mulai meningkatnya produksi pertambangan bawah tanah oleh PT Freeport di 

Timika. Secara keseluruhan selama semester I 2020, perekonomian Wilayah Jawa-Bali 

mengalami kontraksi paling dalam akibat pelemahan baik di sisi penawaran, seiring 

penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di kota-kota utama, maupun di sisi 

permintaan akibat penurunan permintaan produk ekspor dan penurunan daya beli 

masyarakat.  Wilayah berikutnya yang juga mengalami kontraksi ekonomi pada paruh 

pertama tahun 2020 adalah Kalimantan yang merupakan salah satu basis komoditas 

ekspor mineral dan perkebunan nasional, sedangkan wilayah-wilayah Sulawesi, Nusa 

Tenggara, Maluku, dan Papua selama periode yang sama masih mencatatkan 

pertumbuhan positif meskipun pada tingkat yang jauh lebih rendah dari tahun 

sebelumnya. 

Jika diamati pada unit yang lebih kecil, maka terdapat 16 dari 34 provinsi yang 

mengalami pertumbuhan negatif selama semester I tahun 2020, yang meliputi semua 

provinsi di Wilayah Jawa-Bali, lima provinsi di Wilayah Sumatera, tiga provinsi di 
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Wilayah Kalimantan, dan satu provinsi di Wilayah Sulawesi.  Secara umum provinsi-

provinsi tersebut adalah daerah relatif padat dan/atau memiliki interaksi kuat dengan 

perekonomian internasional baik melalui jalur perdagangan barang maupun 

pariwisata. Provinsi yang mengalami kontraksi paling dalam adalah Bali yang 

merupakan pintu gerbang pariwisata nasional. Perekonomian daerah Bali yang sangat 

bergantung pada industri pariwisata sangat terpukul dengan menurunnya kunjungan 

wisatawan secara drastis selama pandemi COVID-19. Provinsi berikutnya yang 

mengalami penyusutan output cukup berarti adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, 

yang terdampak pada sektor-sektor terkait pariwisata serta berkurangnya kegiatan 

konstruksi dengan telah selesainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.  

Demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami kontraksi terparah 

ketiga karena pertumbuhan negatif di sektor-sektor konstruksi, transportasi, 

akomodasi, dan perdagangan. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan umum pengembangan wilayah adalah belum terbangunnya struktur 

perekonomian wilayah yang tangguh dan berdaya saing. Penyebabnya antara lain 

tidak seimbangnya distribusi penduduk dan belum terintegrasinya sistem 

infrastruktur wilayah. Ekspansi infrastruktur besar-besaran memang berlangsung 

dalam lima tahun terakhir, namun masih diperlukan upaya lanjutan untuk 

menjangkau lebih banyak wilayah dan menyambungkan pusat-pusat pertumbuhan 

dengan wilayah penyangganya. Akibatnya adalah perdagangan antardaerah dan 

rantai pasok domestik belum efisien serta proses hilirisasi industri berbasis komoditas 

unggulan wilayah belum optimal. 

Adanya pandemi COVID-19 yang direspon dengan pembatasan aktivitas masyarakat 

memberi dampak yang berbeda antarwilayah. Wilayah yang terkoneksi dengan 

perekonomian global baik melalui aktivitas perdagangan, industri, dan terutama 

pariwisata mengalami pukulan yang berat baik dari sisi permintaan maupun 

penawaran. Demikian juga daerah dengan porsi pekerja informal nonpertanian dan 

sektor UMKM turut mengalami dampak yang berarti dengan meningkatnya 

pengangguran dan arus balik ke perdesaan, sedangkan daerah berbasis pertanian 

dan pertambangan merasakan dampak yang relatif ringan, khususnya di sektor 

tanaman pangan yang permintaannya relatif inelastic dan proses budi dayanya relatif 

tidak menuntut physical distancing. Permasalahan berikutnya adalah kebutuhan 

refocusing alokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak 

pada pengurangan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah, 

baik di level pemerintah pusat maupun daerah. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah bertekad melanjutkan ekspansi pembangunan 

infrastruktur secara lebih merata dan terintegrasi. Terintegrasi di sini berarti 

pembangunan infrastruktur diarahkan semakin terpadu antarmoda darat, laut, dan 

udara, serta simpul-simpul utama sistem infrastruktur wilayah terpadu dengan 

kawasan industri pengolahan dan/atau pariwisata unggulan.  Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional yang selanjutnya diharapkan 
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memfasilitasi kelancaran rantai pasok domestik dan pengembangan hilirisasi industri 

di tingkat wilayah. Arah kebijakan ini ditunjang dengan kebijakan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia secara merata di tanah air dengan memperhatikan 

peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor-sektor unggulan wilayah dan 

untuk mendukung transformasi sosial ekonomi wilayah secara umum. 

Dengan adanya pandemi COVID-19, fokus pertama arah kebijakan adalah 

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan pandemi serta 

menekan dan mencegah penularan. Fokus kedua adalah memperkuat modal sosial 

masyarakat di level komunitas untuk memperkuat daya tahan masyarakat 

menghadapi pandemi dengan saling bekerja sama dan saling membantu. Fokus 

ketiga adalah meningkatkan kerja sama antardaerah dalam pengendalian mobilitas 

penduduk dan menjamin kelancaran arus barang antarwilayah khususnya barang-

barang kebutuhan esensial. Fokus berikutnya adalah penyiapan pemulihan 

pascapandemi yang diarahkan untuk penguatan rantai pasok di tingkat wilayah dan 

antarwilayah di level domestik, peningkatan penetrasi digital dan literasi digital secara 

merata antarwilayah, dan digitalisasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah. 

 Kawasan Strategis 

 Capaian Utama Pembangunan  

Capaian utama sasaran pembangunan Kawasan Strategis berdasarkan RPJMN 2020-

2024 dapat dilihat dari rasio pertumbuhan investasi kawasan terhadap wilayah pulau, 

dan jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan, dengan 

indikator sebagaimana Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Capaian Indikator Kawasan Strategis  

Triwulan I 2020 

No Sasaran/Indikator TW 1 2020* 

Berkembangnya Kawasan Strategis berbasis industri dan pariwisata 

1 
Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan** terhadap laju 

pertumbuhan investasi  
 

 

a. Wilayah Pulau Sumatera 0,03 

b. Wilayah Pulau Jawa-Bali 0,43 

c. Wilayah Pulau Kalimantan 0 

d. Wilayah Pulau Sulawesi 0,01 

e. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara 0,16 

f. Wilayah Pulau Maluku 0 

g. Wilayah Pulau Papua 0 

Sumber : 1) BKPM, 2020, 2) Bappenas, 2020 

Keterangan:  *)  Hanya menggunakan angka realisasi investasi KEK dan KPBPB 

**) KEK/KI/KSPN/KPBPB 
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4.3.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19  

Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan pada 

tahun 2020 untuk mendorong pemerataan dan percepatan pertumbuhan wilayah. 

Sampai pada akhir 2019, telah ditetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan 

9 KEK berbasis industri dan 6 KEK berbasis pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus 

tersebut terdiri dari KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang 

Batang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Kendal, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK 

Bitung, KI/KEK Palu, KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK 

Singhasari, KEK Mandalika, KEK Likupang, dan KEK Morotai. Dari 15 KEK tersebut, 

terdapat 11 KEK yang sudah siap menerima investasi. Hasil yang dicapai dalam 

percepatan pertumbuhan wilayah antara lain terbangunnya infrastruktur penunjang 

di 11 KEK yang masih perlu didukung dengan kemudahan perizinan dan promosi 

investasi untuk memastikan berkembangnya industri hilir. Selain itu terdapat dua 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang ditetapkan, yaitu 

KPBPB Sabang dan KPBPB Batam Bintan Karimun. 

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada 

impor, telah ditetapkan pula 27 Kawasan Industri (KI), dengan 9 KI yang diprioritaskan 

dan 18 KI baru yang dikembangkan. Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja 

pariwisata dan jumlah devisa, ditetapkan 18 destinasi pariwisata, dengan 10 lokasi 

Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 8 lokasi Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan 

1 lokasi Revitalisasi Destinasi Pariwisata. 

Perkembangan investasi hingga triwulan IV tahun 2019 ditunjukkan dengan 

banyaknya MoU yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola 

(BUPP) KEK, di antaranya pada KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KEK 

Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, KEK Maloy Batuta Trans 

Kalimantan, KEK Bitung, KI/KEK Palu, KEK Morotai, dan KEK Sorong. KI/KEK Galang 

Batang sendiri merupakan kawasan dengan investor tunggal sekaligus sebagai BUPP, 

yang berkomitmen untuk mengembangkan dan mengelola kawasan. MoU paling 

banyak dilakukan oleh KI/KEK Palu (16 perusahaan), KEK Tanjung Lesung (14 

perusahaan), dan KEK Mandalika (13 perusahaan). 

4.3.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19  

Pandemi COVID-19 memberi dampak yang signifikan bagi sektor industri dan 

pariwisata. Kegiatan di dalam kawasan strategis yang memiliki basis industri dan 

pariwisata berjalan stagnan dan cenderung menurun. Adanya pembatasan mobilisasi 

manusia untuk masuk dan ke luar Indonesia menyebabkan terhambatnya penanaman 

investasi pada kawasan strategis. Perkembangan MoU pada KEK sampai pada 

triwulan I tahun 2020 dilanjutkan oleh KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Likupang, 

dan didominasi oleh penanaman modal asing. Namun, tindak lanjut MoU dan realisasi 

investasi yang telah masuk ke kawasan mengalami penundaan karena pembatasan 

mobilisasi investor dan barang modal untuk masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, 

penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat dicapai dalam pengembangan 

kawasan cenderung mengalami stagnasi dan penurunan karena tertundanya 

pembangunan fisik kawasan maupun operasionalisasi kegiatan dalam kawasan. 

Seperti pada KEK Tanjung Kelayang yang berencana melakukan grand opening Hotel 
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Sheraton di tahun 2020 harus tertunda karena pandemi, yang juga menyebabkan 

beberapa karyawan belum dapat bekerja kembali di dalam kawasan.  

Dalam upayanya untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, 

Pemerintah mempersiapkan fokus di tahun 2021 pada kawasan yang sudah 

ditetapkan dan siap menerima investasi, seperti pada 11 KEK, 2 KPBPB, 5 KI, dan 10 

DPP. Sebelas KEK tersebut adalah KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, 

KI/KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Kendal, KEK 

Mandalika, KEK Bitung, KEK Likupang, KI/KEK Palu, dan KEK Morotai. Dua KPBPB yang 

dimaksud adalah KPBPB Sabang dan KPBPB Batam Bintan Karimun. Sementara itu, 

lima KI yang dimaksud adalah KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Surya Borneo, 

KI/KEK Palu, dan KI Teluk Weda. Destinasi pariwisata yang diprioritaskan adalah 

Danau Toba, Bangka Belitung, Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, 

Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Morotai, dan Raja 

Ampat. 

 Permasalahan dan Kendala 

Pengembangan kawasan strategis berbasis industri masih memiliki beberapa kendala 

di antaranya: (1) lahan di KEK berbasis industri dan KI masih belum seluruhnya 

tersedia dan tersertifikasi; (2) peran Badan Usaha Pembangun dan Pengelola masih 

belum optimal; (3) belum meratanya pembangunan infrastruktur baik di dalam 

maupun di luar kawasan pendukung KEK, KI, maupun KPBPB; (4) masih belum 

optimalnya fasilitas fiskal yang diterapkan dalam KEK berbasis industri dan KI; (5) 

belum ada peraturan teknis yang menjelaskan peraturan terkait penyelenggaraan KEK 

dan fasilitas di dalam KEK; (6) kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam 

mendukung pembangunan KEK, KI, maupun KPBPB; serta (7) masih rendahnya 

kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional 

sesuai dengan bidang usaha industri. 

Sementara itu, kendala yang dialami oleh kawasan strategis berbasis pariwisata 

sebelum pandemi COVID-19 di antaranya (1) lahan di KEK berbasis pariwisata masih 

belum seluruhnya tersedia dan tersertifikasi; (2) belum meratanya pembangunan 

infrastruktur baik di dalam maupun di luar kawasan pendukung KEK berbasis 

pariwisata, serta aksesibilitas menuju DPP yang terbatas; (3) masih belum optimalnya 

fasilitas fiskal yang diterapkan dalam KEK berbasis pariwisata; (4) belum ada peraturan 

teknis yang menjelaskan peraturan terkait penyelenggaraan KEK dan fasilitas di dalam 

KEK; (5) masih belum beragamnya atraksi wisata dan event pariwisata skala nasional 

dan internasional di KEK berbasis pariwisata dan DPP; serta (6) masih rendahnya 

kualitas dan daya saing SDM yang berkualitas dan profesional sesuai dengan bidang 

usaha pariwisata. 

Kendala yang timbul pada masa pandemi COVID-19 dalam pengembangan kawasan 

strategis di antaranya (1) banyaknya tenaga kerja yang terdampak baik di bidang 

industri maupun pariwisata; (2) terhambatnya investor untuk mengunjungi dan 

melihat langsung site atau lokasi yang akan dikembangkan karena adanya 

pembatasan mobilisasi; (3) terhambatnya pembangunan fisik kawasan dan 

pelengkapan dokumen pendukungnya akibat adanya pembatasan mobilisasi dan 
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protokol kesehatan; (4) persyaratan dan dokumen pelengkap protokol kesehatan 

yang masih mahal dan berjangka waktu pendek sehingga menyulitkan pelaku bisnis 

yang akan melakukan mobilisasi; serta (5) turunnya jumlah wisatawan mancanegara 

dan domestik yang juga berimbas pada perekonomian masyarakat yang bekerja di 

sektor pariwisata. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis pada tahun 2020 adalah (1) 

mempercepat pembangunan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dengan 

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan (2) 

meningkatkan nilai investasi kawasan pusat pertumbuhan. 

Strategi pembangunan kawasan strategis dalam rangka mempercepat pembangunan 

kawasan sebagai pusat pertumbuhan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup dilakukan melalui strategi (1) penyiapan dan pemantapan 

rencana induk (masterplan) kawasan sesuai rencana tata ruang wilayah; (2) 

percepatan pembangunan infrastruktur dasar baik di dalam maupun di luar kawasan; 

(3) percepatan pembangunan konektivitas wilayah pendukung kawasan pusat 

pertumbuhan; (4) peningkatan inovasi dan penggunaan teknologi untuk 

pembangunan kawasan; (5) peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk mendukung 

kebutuhan pengembangan kawasan; (6) peningkatan kapasitas SDM pengelola 

kawasan; (7) pelaksanaan rekonstruksi kawasan yang terkena dampak bencana; serta 

(8) pembangunan sinergi dan kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku 

usaha dan masyarakat.  

Strategi pembangunan kawasan strategis dalam rangka meningkatkan nilai investasi 

kawasan pusat pertumbuhan dilakukan melalui strategi (1) pemberian dukungan 

insentif untuk pengembangan kawasan pusat pertumbuhan; (2) peningkatan inovasi 

dan diversifikasi daya tarik kawasan; serta (3) peningkatan kemudahan perizinan dan 

promosi. 

Dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19, arah kebijakan yang ditentukan 

sebagai upaya terus meningkatkan pengembangan kawasan strategis pada masa 

pandemi COVID-19 ini adalah tetap terus meningkatkan pembangunan kawasan 

sebagai pusat pertumbuhan melalui pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. 

Untuk industri dan perdagangan, langkah yang dilakukan adalah (1) pemulihan 

produktivitas; (2) peningkatan ekspor; (3) pengurangan biaya logistik, energi, serta 

melalui optimalisasi insentif fiskal; (4) optimalisasi penggunaan teknologi untuk 

operasionalisasi perusahaan dalam masa pandemi; dan (5) kolaborasi dengan mitra 

strategis.  

Langkah yang dilakukan untuk sektor pariwisata adalah (1) peningkatan aksesibilitas; 

(2) peningkatan wisatawan domestik; (3) peningkatan pemasaran wisata; (4) 

peningkatan event; (5) percepatan kesiapan destinasi melalui akselerasi infrastruktur; 

(6) optimalisasi penggunaan teknologi untuk operasionalisasi perusahaan dalam 

masa pandemi; dan (7) kolaborasi dengan mitra strategis. Dalam rangka menarik 

investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi, langkah yang dilakukan 

adalah (1) penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha; (2) perluasan 
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positive list investasi; (3) percepatan integrasi sistem perizinan; (4) promosi investasi 

terarah; serta (5) pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, 

dan infrastruktur. 

 Sektor Unggulan  

Capaian utama sasaran pembangunan sektor unggulan selama tahun 2019 dan paruh 

pertama 2020 diukur dari indikator pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian, 

kehutanan, dan perikanan. Secara umum terjadi perlambatan pertumbuhan pada 

awal tahun 2020 dibandingkan kondisi pada tahun 2019. Namun demikian terlihat 

pengecualian fenomena perlambatan ini di Wilayah Papua, sebagaimana tersaji 

dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Realisasi Pertumbuhan PDRB (persen) 

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

Tahun 2019–2020 (YoY) 

No. Wilayah 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

1 Papua 0,90 1,24 1,73 

2 Maluku 6,31 3,80 2,09 

3 Sulawesi 4,90 2,50 1,30     

4 Kalimatan 5,33 4,93 1,62 

5 Nusa Tenggara 2,08 2,99 1,36       

6 Jawa-Bali 2,59 0,88 -0,17 

7 Sumatera 3,55 3,51 3,09 

  Sumber : BPS 2020, diolah 

 Capaian Utama Pembangunan 

4.4.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19  

Di sebagian besar wilayah, perlambatan pertumbuhan sektor unggulan telah terjadi 

pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, tercermin dari 

penurunan laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di semester 

II dibandingkan dengan angka di semester I.     

4.4.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19  

Pada semester I tahun 2020 perlambatan laju pertumbuhan sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan masih terjadi di sebagian besar wilayah, kecuali di Papua. 

Di Wilayah Papua justru terlihat perbaikan kinerja, di mana secara tahunan (YoY) 

angka pertumbuhan di semester I tahun 2020 menunjukkan peningkatan 

dibandingkan kinerja di tahun 2019. Sebaliknya di Wilayah Jawa-Bali, sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan secara keseluruhan tumbuh negatif di semester I 2020 

akibat keterlambatan musim panen di triwulan pertama. Secara umum, fakta bahwa 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih tumbuh positif di sebagian besar 
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wilayah pada paruh awal tahun 2020 ini menunjukkan bahwa sektor ini menjadi 

sandaran utama di banyak daerah ditengah terganggunya aktivitas ekonomi di sektor 

sekunder dan tersier. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas unggulan bervariasi  

antarkomoditas, namun secara umum permasalahan yang dihadapi bisa dipilah dari 

sisi permintaan dan penawaran. Untuk komoditas-komoditas perkebunan,  

pelambatan pertumbuhan di negara-negara besar yang dipicu perang dagang 

Amerika Serikat-Tiongkok dan isu Brexit di Uni Eropa mengakibatkan melemahnya 

permintaan atas komoditas unggulan nasional.   

Di sisi lain, dari sisi produksi pelambatan atau stagnasi pertumbuhan diakibatkan 

lambatnya peremajaan (replanting), khususnya pada komoditas kelapa sawit dan 

karet. Upaya peremajaan ini terkendala masalah struktural yaitu kecilnya rata-rata luas 

lahan yang dimiliki atau dikuasai rata-rata petani pekebun. Semakin kecil luasan lahan 

maka semakin mahal ongkos peremajaan. Agar upaya peremajaan tanaman 

memenuhi kelayakan ekonomi maka diperlukan konsolidasi petani-petani di area 

yang sama sehingga terpenuhi luasan minimal untuk peremajaan. 

Sementara itu permasalahan budidaya kopi dan coklat umumnya lebih di sisi suplai, 

yaitu rendahnya produktivitas dan nilai tambah karena belum diadopsinya teknik 

budidaya yang berorientasi kualitas, misalnya penjarangan, budidaya sistem organik 

dan pemanenan pada usia yang tepat, serta proses pascapanen yang masih 

tradisional. 

Di samping itu, perlambatan kinerja pertumbuhan ini juga dipengaruhi iklim yang 

kurang menguntungkan yaitu kemarau panjang di paruh kedua tahun 2019. Akibat 

dari kemarau panjang ini terjadi kelambatan musim tanam dan panen di sebagian 

besar wilayah, khususnya wilayah-wilayah yang merupakan basis komoditas 

hortikultura seperti Wilayah Jawa-Bali.   

Pada semester I 2020 permasalahan melemahnya permintaan di pasar ekspor masih 

berlanjut, bahkan semakin menguat ketika pandemi COVID-19 mulai merebak di 

tanah air.  Disrupsi perdagangan komoditas tak hanya terjadi antarnegara tetapi juga 

antarwilayah dengan dimulainya pembatasan-pembatasan mobilitas penduduk.  Hal 

ini selain mempengaruhi distribusi hasil panen juga mempengaruhi kelancaran rantai 

pasok input pertanian di masa-masa awal pandemi. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pengembangan komoditas unggulan di masing-masing wilayah diarahkan untuk 

mendukung hilirisasi industri wilayah berbasis sumber daya alam, khususnya di luar 

Pulau Jawa. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan wilayah 

akan difasilitasi oleh ekspansi jaringan infrastruktur yang menghubungkan kawasan-

kawasan sentra produksi di perdesaan dengan kawasan pusat industri pengolahan di 

tingkat wilayah. Produksi kelapa sawit dan karet di Wilayah Sumatera diarahkan 

menjadi pemasok industri pengolahan berbasis hasil perkebunan yang 
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dikembangkan di beberapa titik di sepanjang jalur tol Trans Sumatera. 

Pengembangan serupa juga dimulai di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.  

Khusus untuk mendukung peremajaan tanaman perkebunan rakyat, bantuan subsidi 

pemerintah akan dilanjutkan serta didukung dengan pendampingan dan 

pengorganisasian petani khususnya agar bankable dan mampu mengakses sumber 

pemodalan perbankan. 

Selama masa pandemi COVID-19 fokus utama pengembangan sektor unggulan 

adalah tetap mencegah memburuknya risiko penularan dan penyebaran virus. Namun 

demikian budidaya komoditas perkebunan dimungkinkan tetap berlangsung karena 

aktivitasnya relatif jauh dari kerumunan dan tidak padat karya, dengan tetap 

mengadopsi prinsip kehati-hatian dan protokol kesehatan. Permintaan komoditas 

yang berorientasi konsumsi akhir seperti kopi dan buah-buahan diperkirakan tetap 

terjaga selama pandemi. Oleh karena itu rantai distribusi komoditas unggulan dijaga 

agar tetap lancar, serta didukung dengan pengenalan teknologi komunikasi dan 

informasi bagi para petani pekebun untuk meningkatkan akses pasar dan harga yang 

lebih baik. 

 Kawasan Perkotaan 

 Capaian Utama Pembangunan  

Pada periode 2020-2024, pengembangan kawasan perkotaan diarahkan pada lokasi-

lokasi prioritas yang terdiri dari 10 Wilayah Metropolitan (WM); Ibu Kota Negara (IKN); 

52 Kota Besar, Sedang, Kecil; dan empat Kota Baru. Capaian utama pembangunan 

kawasan perkotaan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Capaian Pembangunan Kawasan Perkotaan  

Tahun 2019–2020 

Sasaran/Indikator Satuan 2019 
Semester I 

2020* 

Berkembangnya Kawasan Perkotaan 

1. Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan WM 3 3 

2. Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan WM 3 3 

3. Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan 

kualitasnya 
WM 1 2 

4. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara Ha - 5.600** 

5. Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang 

dikembangkan sebagai PKN/PKW 
Kota 20 5 

6. Jumlah Kota Baru yang dibangun Kota 11*** 4 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 

Keterangan: *) Realisasi sampai dengan Akhir Juni 2020 (pada masa pandemi COVID-19) 

  **) Masih dalam tahap perencanaan (pra Masterplan dan Masterplan) 

  ***) Masih dalam tahap perencanaan (penyusunan RDTR, MPDP, FS dan DED) 



  
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN 4-15 

 

Lokasi-lokasi prioritas dipilih dengan pertimbangan untuk meningkatkan pemerataan 

antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa) serta meningkatkan keunggulan kompetitif 

pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Khusus untuk WM di Jawa, pengembangannya 

lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan perkotaan, yang daya dukung 

lingkungannya semakin menurun.  

4.5.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19  

Hasil yang telah dicapai sampai pada Triwulan IV 2019 meliputi penyusunan Materi 

Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) 3 WM di luar Jawa 

(WM Palembang, WM Banjarmasin, WM Manado); kesepakatan penyelenggaraan 

pengelolaan WM Makassar dan WM Palembang; penetapan Perpres No. 79/2019 

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kedungsepur (WM 

Semarang) dan Perpres No. 80/2019 tentang  Percepatan Pembangunan Ekonomi di 

Kawasan Gerbangkertosusila (WM Surabaya); pelaksanaan peninjauan kembali 

Perpres RTR KSN Jabodetabekpunjur; penyusunan dokumen Studi Kelayakan Teknis 

Pemindahan IKN, Rancangan Undang-Undang IKN, Raperpres Otorita IKN; 

penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 2 Kota Baru 

(Sorong dan Jayapura) yang ditindaklanjuti dengan penyerahan ke daerah; dan 

pelaksanaan pilot project uji coba penyusunan Metropolitan Statistical Area (MSA) di 

WM Bandung.  

4.5.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19  

Pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan pengembangan 

kawasan perkotaan. Capaian semester I 2020 sebagai berikut. 

1. Wilayah Metropolitan di luar Jawa: Fasilitasi legislasi Raperpres RTR KSN dan KLHS 

untuk WM Palembang, WM Banjarmasin dan WM Manado. Secara paralel, 

kegiatan K/L untuk penyediaan layanan dasar perkotaan, seperti transportasi, air 

minum, perumahan, sanitasi, persampahan, energi dan sektor pendukung lainnya 

sudah mulai dilaksanakan di 3 WM tersebut maupun 3 WM lainnya yang sudah 

dalam tahap pengembangan, yaitu WM Medan (KSN Mebidangro), WM Denpasar 

(KSN Sarbagita) dan WM Makassar (KSN Mamminasata).  

2. Wilayah Metropolitan di Jawa: (a) pelaksanaan asistensi kelembagaan 

metropolitan secara paralel juga sedang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi 

untuk WM Bandung, melalui penyusunan Rapermen ATR/BPN tentang Badan 

Pengelola KSN Cekungan Bandung sebagai turunan dari Peraturan Presiden No. 

45 Tahun 2018 tentang RTR KSN Cekungan Bandung; (b) penyusunan Master Plan 

and Development Plan (MPDP) keterpaduan pengembangan metropolitan dengan 

pembangunan infrastruktur di WM Bandung dan WM Surabaya; (c) penetapan 

Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang RTR Jabodetabekpunjur (WM Jakarta).  

3. Ibu Kota Negara: (a) penyiapan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; 

(b) perencanaan infrastruktur dan kawasan IKN; (c) pelepasan Kawasan Hutan 

(seluas 41.405 ha); (d) rehabilitasi Lahan Kritis; (e) penyusunan Rencana Induk; 

(f) penyusunan KLHS untuk Rencana Induk; (g) pemetaan rupa bumi dan toponimi 

1:5.000; dan (h) inventarisasi dan verifikasi Keanekaragaman Hayati Tinggi.  
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4. Kota Besar, Sedang, Kecil: (a) fasilitasi penyusunan RDTR BWP Prioritas 

Pengembangan Ekonomi (Kota Singkawang, Kota Dumai, dan Kota Palopo); 

(b) pelaksanaan Bantuan Teknis (Bantek) Penyusunan Materi Teknis RDTR (Kota 

Langsa dan Kota Pasuruan); (c) peningkatan kapasitas kapasitas penyusunan FS 

dan DED Permukiman sudah dimulai pada bulan Maret/April 2020; serta (d) proses 

penyusunan juknis penerapan prioritisasi dan pembinaan pembangunan.  

5. Kota Baru: penyelarasan rencana pengembangan kawasan bersama dengan 

developer dan rencana pengembangan distrik kreatif (Be Creative District/BCD) 

Maja-Rangkasbitung.   

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk pengembangan kawasan perkotaan 

meliputi beberapa aspek, mulai dari koordinasi, regulasi, kelembagaan, teknis 

pelaksanaan dan rendahnya realisasi penyerapan anggaran.  

Koordinasi dalam wadah Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN), 

utamanya lingkup tugas Pokja I dan Pokja II, telah dijadwalkan secara ketat untuk 

mengawal seluruh Major Project KP Perkotaan yang telah ditetapkan di dalam RPJMN, 

begitu pula rencana revitalisasi TKPPN. Dari sisi regulasi, sejumlah NSPK Bidang 

Perkotaan sedang disusun oleh Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas dan 

Kementerian ATR/BPN, sehingga memerlukan upaya sinkronisasi yang intensif untuk 

memastikan pembagian pengaturan substansi yang jelas. Restrukturisasi K/L 

berdampak pada perubahan tugas dan fungsi juga penanggung jawab kegiatan di 

K/L. Dinamika ini menurunkan kinerja koordinasi yang secara perlahan dapat ditata 

secara bertahap.  

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pencapaian 

sasaran pembangunan perkotaan. Adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan 

menyebabkan pengalihan kegiatan TA 2020 ke TA 2021, selain itu komponen 

kegiatan rapat koordinasi tatap muka serta analisis untuk penyiapan kebijakan yang 

membutuhkan pengamatan langsung di lapangan menjadi tidak dapat dilaksanakan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mencapai sasaran berkembangnya kawasan perkotaan dirumuskan arah 

kebijakan dan strategi sebagai berikut 

Arah kebijakan berdasarkan sasaran lokasi meliputi (1) mengoptimalkan 

metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil di luar Jawa; 

(2) mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan 

untuk metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil di Jawa; dan 

(3) mempersiapkan calon IKN baru di Kalimantan.  

Arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan pada masa pandemi 

tetap difokuskan pada sasaran lokasi yang disebutkan di atas karena pendekatan 

pembangunan kewilayahan akan menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi 

nasional. Arah kebijakan dan strategi tersebut dilengkapi dengan (1) penerapan 

prinsip kota cerdas untuk mendukung aktivitas perekonomian di masa pandemi 
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COVID-19; dan (2) penguatan manajemen bencana khususnya di perkotaan yang 

berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan, dengan jumlah penduduk 

besar, kepadatan tinggi dan investasi besar. 

Strategi khusus yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala 

pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan selama masa pandemi, yaitu 

dengan melakukan berbagai pembahasan secara virtual dalam rangka: (1) koordinasi 

perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan perkotaan; (2) penyusunan 

dan harmonisasi NSPK Perkotaan; (3) penguatan kelembagaan dan koordinasi TKPPN 

melalui dukungan NUDP (National Urban Development Project); (4) integrasi 

pencapaian target SDGs; dan (5) perencanaan Pembangunan IKN. Di samping itu, 

dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di perkotaan, 

dikembangkan platform daring (online) untuk mempermudah pelaporan kegiatan 

oleh K/L terkait.  

 Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 

Pembangunan pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan 

transmigrasi merupakan salah satu strategi pemerataan dalam RPJMN 2020-2024 

yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak 

dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak 

meninggalkan satupun kelompok masyarakat (no-one left behind). 

 Capaian Utama Pembangunan 

4.6.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19  

a. Pembangunan Daerah Tertinggal 

Capaian pembangunan daerah tertinggal hingga akhir tahun 2019, baik yang 

bersumber dari anggaran K/L maupun DAK Afirmasi meliputi berbagai aspek. Capaian 

pembangunan bidang infrastruktur dan konektivitas di antaranya 

pembangunan/peningkatan 655,8 km jalan desa strategis dan pengadaan 667 unit 

moda transportasi darat dan perairan. Capaian utama terkait pengembangan 

ekonomi lokal di antaranya pemberian bantuan peningkatan nilai Prukades di 33 

kabupaten dan pemasaran 20 produk unggulan melalui e-commerce dan penyediaan 

peralatan pascapanen di 23 kabupaten. Capaian terkait penyediaan pelayanan dasar 

di antaranya (1) pembangunan/penyediaan 19 unit sarpras air bersih dan 16.205 unit 

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat/Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik-Setempat (SPALD-T/SPALD-S); (2) penyediaan 1.702 unit alat kesehatan di 

Puskesmas DTPK; dan (3) pembangunan 60 unit ruang kelas baru. Adapun capaian 

peningkatan kapasitas SDM di daerah tertinggal meliputi (1) pelatihan terkait 

kebencanaan untuk 450 orang masyarakat dan aparatur pemda; dan (2) peningkatan 

kapasitas 750 orang tenaga kerja. Selain itu, dihasilkan pula Kepmen Desa PDTT No. 

79/2019 sebagai dasar hukum terkait Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang 

Terentaskan Tahun 2015-2019. 
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b. Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Capaian utama pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2019 adalah rata-rata 

nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan sebesar 0,42 dan peningkatan 

kesejahteraan dan tata Kelola di 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri). Capaian 

pembangunan kawasan perbatasan lainnya di antaranya (1) terkelolanya 7 Pos Lintas 

Batas Negara (PLBN) dan pembangunan PLBN baru yaitu PLBN Sota; 

(2) pembangunan jalan paralel perbatasan (aspal) sepanjang 300,4 km di Kalimantan 

Barat, 3 km di Kalimantan Timur, 226,8 km di Kalimantan Utara, 131,94 km di NTT, 

dan 128,18 km di Papua; (3) pembangunan rumah khusus perbatasan sebanyak 633 

unit dan peningkatan rumah khusus perbatasan sebanyak 1.250 unit; dan 

(4) penandatanganan MoU penyelesaian dua segmen Outstanding Boundary 

Problems (OBP) di Sektor Timur, yaitu OBP Segmen S. Simantipal dan OBP Segmen 

C500-C600. Pada Persidangan ke 43 The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary 

Committee on Survey and Demarcation of International Boundary. 

c. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 

Capaian utama pembangunan desa pada 2019 adalah tercapainya target 

perkembangan status desa pada RPJMN 2015-2019, dimana berdasarkan Indeks 

Pembangunan Desa tahun 2018 jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang 

menunjukkan peningkatan sebesar 6.518 desa, sementara itu jumlah desa 

berkembang menjadi desa mandiri meningkat sebanyak 2.665 desa. 

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat penyesuaian metode yang digunakan menjadi 

Indeks Desa 2019 dengan rincian status desa adalah desa sangat tertinggal sebanyak 

6.180 desa, desa tertinggal sebanyak 12.972 desa, desa berkembang sebanyak 35.763 

desa, desa maju sebanyak 18.528 desa, serta desa mandiri sebanyak 1.444 desa. 

Dalam rangka pembangunan desa dan kawasan perdesaan, intervensi yang dilakukan 

pada saat sebelum pandemi dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan ekonomi masyarakat melalui penguatan 1.272 BUMDes dan 65 BUMDes 

bersama, serta bantuan sarana prasarana baik pelayanan dasar maupun di bidang 

ekonomi pada 125 desa dan 87 kawasan perdesaan. 

d. Revitalisasi Kawasan Transmigrasi 

Capaian utama pada tahun 2019 adalah rata-rata nilai Indeks Perkembangan 52 

Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi sebesar 48,74. Nilai indeks tersebut menjadi 

baseline target untuk capaian RPJMN 2020-2024. Capaian tersebut didukung oleh 

beberapa output prioritas yaitu (1) satuan permukiman (SP) yang sarana dan 

prasarananya dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas sebanyak 67 

SP; (2) kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya sebanyak 26 

kawasan; dan (3) bidang tanah yang difasilitasi penerbitan Sertipikat Hak Milik atas 

tanah transmigrasi sebanyak 68.350 bidang. 

4.6.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19  

a. Pembangunan Daerah Tertinggal 

Dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di masa pandemi 

COVID-19, dilakukan sejumlah terobosan dari berbagai aspek. Upaya pemulihan 



  
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN 4-19 

 

ekonomi lokal dilakukan dengan: (1) pemasaran produk unggulan daerah secara 

digital di 119 kabupaten melalui 4 marketplace; (2) peningkatan ekspor produk 

unggulan daerah tertinggal, seperti kopra ke India dan vanili ke USA; (3) sosialisasi 

terkait pemanfaatan tol laut dan jembatan udara kepada Pemda, offtaker, PT Pelni, 

dan K/L terkait; (4) pengembangan objek wisata di tiga kabupaten; (5) pelaksanaan 

program livelihood bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, terdapat kegiatan 

pembangunan/peningkatan 364,6 km jalan desa strategis yang bersumber dari dana 

cadangan DAK Fisik TA 2020. Peningkatan kapasitas SDM di daerah tertinggal pada 

masa pandemi dilakukan dengan (1) pelatihan inovasi permodalan dan pembiayaan 

melalui crowdfunding dan peer to peer lending yang diikuti 600 pelaku usaha, 

(2) pelatihan agri kursus daring audiovisual kepada 100 orang; (3) pelatihan 

pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar WHO kepada 400 penjahit; dan 

(4) pelatihan kebencanaan kepada masyarakat dan aparatur Pemda. Per semester I 

2020 dihasilkan pula beberapa regulasi sebagai berikut: (1) Perpres No. 63/2020 

tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, dan (2) Permen Desa PDTT 

No. 5/2020 tentang Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan.   

b. Pembangunan Kawasan Perbatasan 

Dalam kondisi pandemi COVID-19, pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan 

yang sudah berjalan  yaitu (1) telah ditetapkannya Perpres No. 43/2020 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi 

Kepulauan Riau sebagai landasan dan pedoman perencanaan pembangunan di 

Kawasan Perbatasan Negara; dan (2) penyusunan Rancangan Inpres Percepatan 

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di tiga PLBN, yaitu (a) PLBN 

Mota’ain di Provinsi NTT; (b) PLBN Aruk di Provinsi Kalimantan Barat; dan (c) PLBN 

Skouw di Provinsi Papua. 

c. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 

Dengan adanya pandemi COVID-19 dilakukan perubahan pada prioritas penggunaan 

dana desa untuk lebih fokus pada penanganan COVID-19, Padat Karya Tunai Desa 

(PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang bertujuan untuk 

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin non PKH/Bantuan 

Pangan non Tunai serta keluarga non penerima Kartu Prakerja, dimana keluarga 

tersebut mengalami kehilangan mata pencaharian akibat dampak dari pandemi 

COVID-19 atau keluarga yang mempunyai anggota rentan sakit menahun/kronis. 

Sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 tercatat total penyaluran BLT DD sebanyak 

Rp4,68 triliun dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD sebanyak 

7.789.711 KK. Pelaksanaan PKTD sudah dialokasikan sebesar Rp2,35 triliun dengan 

jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 840.715 jiwa. Selain itu untuk 

penanganan COVID-19 pada tingkat desa, dana desa sudah dialokasikan sebesar 

Rp3,14 triliun untuk kegiatan desa tanggap COVID-19 dengan jumlah relawan 

sebanyak 1.876.131 orang yang tersebar di 64.852 desa. 

d. Revitalisasi Kawasan Transmigrasi 

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan revitalisasi 

kawasan transmigrasi. Hal ini dapat diketahui dari capaian rata-rata nilai 
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perkembangan 52 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi. Akan tetapi, nilai rata-rata 

indeks tersebut akan diketahui pada akhir semester tahun 2020. Capaian utama 

tersebut didukung oleh beberapa output prioritas hingga semester II tahun 2020 

yaitu: (1) kawasan transmigrasi prioritas yang dikembangkan ekonominya sebanyak 

24 kawasan; dan (2) bidang tanah yang difasilitasi penerbitan Sertipikat Hak Milik atas 

tanah transmigrasi sebanyak 1.169 bidang. Beberapa capaian menunjukkan 

perkembangan lebih lambat dibandingkan periode sebelum pandemi. Adapun untuk 

capaian satuan permukiman (SP) yang sarana dan prasarananya dibangun dan 

fungsional di kawasan transmigrasi prioritas terhambat dalam pelaksanaanya. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan hambatan yang sering menjadi kendala dalam percepatan 

pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi 

adalah (1) masih terbatasnya akses pembiayaan dan akses pasar, konektivitas, dan 

sumber daya manusia di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan 

transmigrasi; (2) kurang optimalnya koordinasi dan sinergitas program/kegiatan 

pembangunan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan oleh 

seluruh stakeholder terkait; (3) rendahnya posisi tawar bagi barang komoditas pangan 

maupun nonpangan yang berasal dari daerah tertinggal terutama di daerah 3T 

disebabkan oleh kualitas produk rendah, tingkat inovasi lemah, produksi yang masih 

terbatas dan tingginya biaya produksi karena ongkos transportasi; dan (4) belum 

terpenuhinya sarana prasarana dasar terutama di kawasan perbatasan. 

Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya permasalahan baru diantaranya adalah 

banyaknya pekerja yang diberhentikan dan berkurang pendapatannya, termasuk 

pekerja yang ada pada perdesaan. Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan 

perdesaan meningkat, berdasarkan rilis data BPS angka kemiskinan perdesaan 

meningkat 0,22 persen dari September 2019 ke Maret 2020 atau bertambah sebanyak 

333,9 ribu orang. Sementara itu, survei Bank Dunia menunjukkan 14 persen pekerja 

sektor pertanian dan 19 persen pekerja perdesaan berhenti bekerja. Selain itu, adanya 

kebijakan refocusing anggaran untuk beberapa K/L mempengaruhi tertundanya 

sebagian besar pelaksanaan kegiatan pembangunan pada daerah tertinggal, kawasan 

perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi, seperti pembangunan sarana prasarana 

dasar, penempatan transmigran, pembangunan permukiman transmigrasi. 

Penundaan pekerjaan pada kegiatan-kegiatan tersebut akan berimplikasi pada 

pencapaian target pembangunan tahun 2020.   

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan 

transmigrasi  pada masa sebelum pandemi COVID-19 sebagai berikut. 

1. Percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pemenuhan sarana prasarana 

pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas melalui integrasi multi-moda, 

pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dan teknologi 

digital, peningkatan kapasitas SDM lokal, dan peningkatan kolaborasi multi pihak 

antaraktor pembangunan.  
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2. Pembangunan kawasan perbatasan melalui pemenuhan sarana prasarana 

pelayanan dasar di kecamatan lokasi prioritas perbatasan; pembangunan Pusat 

Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang difokuskan untuk pemerataan ekonomi 

kawasan perbatasan melalui perwujudan sentra-sentra ekonomi lokal berbasis 

komoditas unggulan; dan penguatan peran camat perbatasan dalam pelayanan 

kepada masyarakat perbatasan. 

3. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui peningkatan kapasitas 

aparatur desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan 

peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan 

desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan yang 

terintegrasi dengan BUMDes dan BUMDes Bersama. 

4. Revitalisasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan dan pengembangan 

kawasan transmigrasi dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai embrio pusat 

pertumbuhan baru yang diwujudkan dengan strategi (a) pembangunan sarana 

dan prasarana kawasan transmigrasi; (b) pengembangan kawasan transmigrasi 

sebagai hinterland dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Wilayah 

(PKW) dalam koridor pengembangan wilayah; dan (c) pemenuhan sertifikat tanah 

transmigrasi. 

Strategi yang dilakukan dalam upaya pembangunan daerah tertinggal, kawasan 

perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 

sebagai berikut. 

1. Percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada pemulihan ekonomi 

melalui peningkatan akses permodalan, nilai tambah dan pemasaran produk 

unggulan daerah berbasis teknologi digital, pengembangan pariwisata lokal, serta 

peningkatan kapasitas SDM lokal termasuk secara daring. 

2. Pembangunan kawasan perbatasan meliputi (a) peningkatan koordinasi antar-K/L 

dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan di 

kecamatan lokasi prioritas (lokpri) serta pembangunan ekonomi di PKSN agar 

dapat dilaksanakan sesuai rencana; (b) percepatan penyusunan Rancangan Inpres 

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di tiga PLBN, 

serta percepatan penyelesaian regulasi pendukungnya; dan (c) percepatan 

penyelesaian permasalahan pembagian kewenangan dalam pembangunan 

kawasan perbatasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

3. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan meliputi (a) ) relaksasi berbagai 

regulasi yang mengatur dana desa, dimana dana desa dapat diperuntukan untuk 

BLT DD, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap COVID-19; dan 

(b) pemanfaatan platform digital untuk peningkatan kapasitas SDM desa dan 

kawasan perdesaan 

4. Revitalisasi kawasan transmigrasi difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, 

peningkatan aksesibilitas, dan aktivitas ekonomi yang mendukung pusat 

pertumbuhan wilayah dengan disertai peningkatan kepastian hukum hak atas 

tanah transmigrasi. Hal ini diwujudkan melalui strategi yaitu peningkatan 

sinergitas pembagian urusan pemerintahan konkuren yang diatur dalam UU No. 
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23/2014 dengan regulasi di bidang ketransmigrasian, terkait pembagian 

kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan transmigrasi. 

 Kelembagaan dan Keuangan Daerah 

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, 

Integratif, dan Spasial (THIS), aspek kelembagaan, aparatur, keuangan daerah, dan 

tata ruang menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam mewujudkan percepatan 

dan pemerataan pembangunan. 

  Capaian Utama Pembangunan  

Capaian utama sasaran pembangunan Kelembagaan dan Keuangan Daerah 

berdasarkan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat dari aspek (1) tata kelola dan kapasitas 

pemerintah daerah yang meliputi kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur; dan 

(2) pengembangan kerja sama antardaerah, peningkatan daya saing, serta 

kemandirian daerah, dengan indikator sebagaimana Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Capaian Utama Pembangunan Kapasitas Pemerintahan Daerah 

Tahun 2019–2020 

No. Sasaran/Indikator Satuan 2019 
Triwulan I 

2020 

1. 
Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan 

keuangan daerah) 

a. 
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima 

berbasis elektronik 

kabupaten/

kota 
542 22  

b. 
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah 

meningkat 
daerah 301* N/A*** 

c. 
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya 

berkualitas 
daerah 21 50 

d. Persentase capaian SPM di daerah persen 51,94  54,19** 

2. 
Berkembangnya kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing 

daerah  

a. 
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepa-

katan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah 
daerah 9  1 

b. 
Persentase jumlah daerah yang memiliki 

indeks inovasi tinggi 
persen 21,9 N/A*** 

c. 

Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ 

harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD 

dalam memberikan kemudahan investasi 

daerah 34 25 

Sumber : 1) DJPK, 2020, 2) EKPKD, 2020, 3) Ditjen Keuda Kemendagri, 2020 

Keterangan:  *) Data semester I 2019 

 **) Data sementara hasil rata-rata capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Provinsi Tahun 2019 pada IKK terkait 6 bidang standar pelayanan minimal (SPM) 

 ***) Data capaian belum dapat diukur 
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4.7.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19  

Dari sisi kapasitas keuangan daerah, capaian peningkatan penerimaan daerah 

ditunjukkan dengan jumlah daerah dengan pendapatan pajak daerah dan retribusi 

daerah yang meningkat tiga persen untuk kabupaten/kota dan lima persen untuk 

provinsi. Berdasarkan capaian semester I tahun 2019 realisasi daerah yang 

pendapatannya meningkat yaitu sebanyak 301 daerah. Di sisi kualitas belanja, diukur 

dari daerah yang belanja APBD nya sudah berorientasi pada pelayanan masyarakat 

dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Pada tahun 2019 terdapat 21 

daerah yang belanjanya sudah berorientasi SPM. Peningkatan kualitas belanja juga 

didukung adanya harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah (PDRD). Pada tahun 2019, sebanyak 34 daerah telah melakukan 

harmonisasi dan perbaikan Perda tentang PDRD, sedangkan di tahun 2020, 

ditargetkan sebanyak 102 daerah lainnya. 

Untuk mendukung peningkatan iklim investasi di daerah, di tahun 2019 telah 

terbentuk kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 542 daerah yang 

terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Untuk prioritas nasional 2019 

terkait kerja sama daerah difokuskan pada pengembangan pendidikan vokasi. 

Capaian pada tahun 2019 telah dilaksanakan sembilan kesepakatan dan perjanjian 

kerja sama, salah satunya adalah kesepakatan bersama di bidang pariwisata oleh 

pemerintah daerah dengan dunia usaha di tiga daerah prioritas yaitu Kawasan 

Kepulauan Seribu, Kawasan Bromo Tengger Semeru, dan Kawasan Wakatobi.  

Capaian penerapan SPM secara umum pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan 

umum, perumahan dan permukiman, trantibumlinmas, dan sosial di tahun 2019 

secara nasional adalah sebesar 51,94 persen di tahun 2019, dengan capaian pada level 

provinsi sebesar 85 persen atau 29 provinsi, sementara pada level kabupaten sebesar 

51 persen atau 210 kabupaten, dan pada level kota sebesar 53 persen atau 49 kota.  

Dilihat dari aspek inovasi daerah, persentase daerah yang memiliki indeks inovasi 

tinggi dari target ditetapkan sebesar 12 persen di tahun 2019, namun mampu dicapai 

dengan persentase sebesar 21,9 persen. Data ini mengacu pada data Nilai Indeks 

Inovasi Daerah 2019 yang diterbitkan oleh Pusat Litbang Inovasi Daerah Kemendagri, 

jumlah daerah dengan indeks inovasi tinggi di tahun 2019 berdasarkan kategorinya 

meliputi (1) kategori “Sangat Inovatif” sebanyak 119 daerah (21,9 persen); (2) kategori 

“Inovatif” sebanyak 32 daerah (5,9 persen); (3) kategori “Kurang Inovatif” sebanyak 

109 daerah (20,11 persen); dan (4) masih terdapat 282 Daerah (52,09 persen) yang 

belum melaporkan data terkait inovasi daerahnya.  

Dalam mendukung pembangunan kelembagaan dan keuangan daerah, capaian 

utama bidang tata ruang pada tahun 2020 di antaranya (1) secara kumulatif 65 Perda 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); (2) secara kumulatif 19 Perpres Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Nasional; (3) penyusunan rancangan Rencana Tata Ruang 

terkait calon Ibukota Negara; dan penyelesaian kasus pelanggaran tata ruang. 

Sementara itu capaian utama bidang pertanahan khususnya dalam meningkatkan 

kepastian hukum hak atas tanah meliputi (1) cakupan peta dasar pertanahan 

kumulatif seluas 33,9 juta ha; (2) cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi 

dan memiliki georeferensi baik kumulatif seluas 17,8 juta ha; dan (3) peningkatan 



4-24 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN 

 

pelayanan kantor wilayah dan kantor pertanahan melalui pelayanan pertanahan 

modern berbasis digital. Capaian utama bidang informasi geospasial dalam 

mendukung pembangunan kelembagaan dan keuangan daerah meliputi 

(1) penyediaan peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 sebesar 1,9 persen 

(40.216 km2) dari luas seluruh daratan Indonesia, (2) delineasi batas 80.300 

desa/kelurahan secara kartometrik yang akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan 

teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan, dan (3) layanan data center yang 

beroperasi selama 360 hari.  

4.7.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19  

Kebijakan penghematan anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 

berimplikasi pada keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 

terkait Kelembagaan dan Keuangan Daerah. Hal ini berimplikasi pada penyesuaian 

beberapa target indikator, khususnya indikator terkait keuangan di antaranya 

(1) Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik dari 181 daerah 

menjadi 34 daerah; (2) Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat, turun 

dari 313 daerah menjadi 157 daerah; (3) Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya 

berkualitas dari 102 daerah menjadi 51 daerah; (4) Jumlah daerah yang melaksanakan 

Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah mengalami penurunan target dari 

sepuluh daerah menjadi 0 daerah; dan (5) Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ 

harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan 

investasi dari 102 daerah menjadi 51 daerah. 

Pelaksanaan kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan pada masa pandemi COVID-

19 tetap berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak 

Presiden bahwa untuk kegiatan PN yang berdampak langsung kepada masyarakat 

tetap harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. 

Namun, terdapat penurunan target kegiatan karena adanya pengalihan anggaran dari 

Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. Kegiatan 

bidang pertanahan yang mengalami penyesuaian target antara lain adalah rangkaian 

sertipikasi tanah, pembuatan peta dasar pertanahan, dan terkait pelayanan 

pertanahan. Begitu halnya dengan bidang tata ruang, hingga Juni 2020 rata-rata 

realisasi kegiatan berkisar antara 27-31 persen, namun diupayakan di akhir tahun 

dapat diselesaikan. Berkenaan refocusing/pergeseran anggaran, target BIG untuk data 

geospasial dasar skala 1:5.000 disesuaikan dari semula 6.865 km2 menjadi 4.903 km2, 

peta Rupabumi Indonesia skala 1:5.000 dari semula 4.099 nomor lembar peta (NLP) 

menjadi 3.355 dataset, dan kesepakatan teknis batas wilayah administrasi 

desa/kelurahan dari semula 625 menjadi 209 kesepakatan teknis. 

 Permasalahan dan Kendala 

Terdapat berbagai permasalahan dan kendala yang dialami dalam meningkatkan 

kapasitas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah. Sebelum masa pandemi 

sendiri, permasalahan dan kendala yang dihadapi lebih kepada kurang optimalnya 

koordinasi dan sinergi antarpusat dan daerah, serta harmonisasi dan sinkronisasi 

regulasi terkait perizinan dan investasi. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur 

juga menjadi permasalahan baik dari kualitas maupun kuantitasnya misalnya saja 
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dalam pemenuhan SPM. Selain itu, kemampuan dukungan APBD di daerah juga 

menjadi masalah lain yang dihadapi.  

Permasalahan utama bidang tata ruang sebelum pandemi COVID-19 antara lain 

(1) terbatasnya ketersediaan Perda RDTR dikarenakan keterbatasan sumber daya 

manusia dan sistem informasi penataan ruang; (2) belum optimalnya pelaksanaan 

pengendalian pemanfaatan ruang dan keterbatasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) bidang penataan ruang; dan (3) belum memadainya kualitas rencana tata 

ruang sehingga kurang operasional sebagai acuan pembangunan sektoral.  

Permasalahan pelaksanaan kegiatan pertanahan antara lain (1) masyarakat pemilik 

tanah terkadang tidak berada pada lokasi tanah tersebut berada sehingga pada saat 

pelaksanaan sertipikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

petugas tidak mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk proses 

pendaftaran tanah; (2) terdapat biaya-biaya yang harus ditanggung masyarakat 

namun belum dibayarkan seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), patok, dan materai; dan (3) terkadang terdapat tumpang tindih penguasaan 

tanah atas satu bidang tanah. Sementara itu beberapa permasalahan dalam bidang 

informasi geospasial adalah: (1) belum mencukupinya ketersediaan data dan 

informasi geospasial dasar; (2) belum memadainya fungsi Jaringan Informasi 

Geospasial Nasional (JIGN); dan (3) belum memadainya proses penyediaan Informasi 

Geospasial Tematik (IGT). 

Kondisi pada masa pandemi COVID-19 memberikan tambahan permasalahan yang 

dihadapi oleh pemerintah khususnya dalam peningkatan kapasitas tata kelola dan 

kapasitas pemerintah daerah. Tambahan permasalahan tersebut adalah refocusing 

anggaran sebagai upaya dalam percepatan penanganan COVID-19. Hal ini 

mengakibatkan proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan daerah menjadi 

terhambat. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan perlambatan pelaksanaan 

kegiatan karena adanya penerapan kebijakan PSBB di beberapa daerah. 

Di bidang pertanahan, kendala pada masa pandemi COVID-19 adalah (1) penerapan 

PSBB pada beberapa wilayah di Indonesia sehingga menghambat pelaksanaan survei, 

pengukuran, dan pemetaan bidang tanah; dan (2) kegiatan sosialisasi dan 

inventarisasi dokumen yang diperlukan bagi pendaftaran tanah tidak lagi dilakukan 

secara massal namun secara selektif sehingga mengurangi kecepatan proses 

sertipikasi tanah. Di bidang tata ruang permasalahan yang diakibatkan oleh 

refocusing/pergeseran anggaran menanggapi pandemi COVID-19, yaitu 

(1) keterlambatan pelaksanaan kegiatan; (2) terhambatnya pelaksanaan survei 

lapangan dalam rangka pengumpulan data; dan (3) beberapa kegiatan tidak dapat 

mencapai target yang semula ditetapkan. Refocusing/pergeseran anggaran bidang 

informasi geospasial juga berdampak pada pengurangan target secara signifikan, 

termasuk target kegiatan Prioritas Nasional. Di samping itu, peraturan PSBB 

menyebabkan terhambatnya pelaksanaan survei lapangan dan tertundanya jadwal 

penyelesaian kegiatan. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pada kondisi sebelum pandemi COVID-19 sejalan dengan sasaran 

pembangunan kewilayahan pada RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan tata kelola 

dan kapasitas pemerintah daerah yang meliputi kelembagaan, keuangan dan SDM 

aparatur serta menata pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerja sama 

antardaerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah. 

Strategi dalam pencapaian arah kebijakan tersebut dilakukan dengan meningkatkan 

tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah serta mendorong penerapan inovasi 

daerah, mendorong percepatan pemenuhan SPM, melakukan penataan regulasi dan 

peningkatan kemudahan perizinan di daerah, dan meningkatkan sinergi 

pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kerja sama 

antarpemerintah daerah, serta pemerintah dengan pihak lainnya. 

Arah kebijakan dan strategi bidang pertanahan sebelum pandemi COVID-19 adalah 

(1) peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui pembuatan peta dasar 

pertanahan dan pemberian sertipikasi hak atas tanah; dan (2) peningkatan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat melalui pelayanan pertanahan modern berbasis 

digital. Arah kebijakan bidang tata ruang adalah (1) mewujudkan perencanaan tata 

ruang yang berkualitas di tingkat nasional dan daerah; dan (2) mewujudkan 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib. Kedua arah 

kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembinaan SDM di bidang penataan ruang, 

optimalisasi sistem informasi, dan penyediaan pedoman. Sementara arah kebijakan 

dan strategi bidang informasi geospasial adalah (1) mempercepat ketersediaan peta 

RBI skala 1:5.000; (2) mempercepat kesepakatan teknis batas wilayah administrasi 

desa/kelurahan; serta (3) mengoptimalkan penyelenggaraan infrastruktur informasi 

geospasial. 

Dalam masa pandemi sendiri, Pemerintah Daerah diarahkan untuk fokus pada 

percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas perencanaan dan 

penganggaran penanganan dampak dari pascapandemi COVID-19. Pemerintah 

Daerah juga diminta agar melakukan pendataan kependudukan daerah terdampak 

pandemi COVID-19 dalam upaya validasi data penerima bantuan sosial, Bantuan 

Langsung Tunai atau Program Pemerintah lainnya agar tepat sasaran. Selain itu, 

harmonisasi regulasi pusat dan daerah dalam upaya percepatan pemulihan daerah 

dampak pandemi COVID-19 juga akan ditingkatkan. Sebagai salah satu sumber 

pembiayaan penanganan dan  stimulus pemulihan (recovery) ekonomi di daerah 

pasca dampak pandemi COVID-19, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) harus 

dapat dimanfaatkan secara optimal, serta Pemerintah Daerah juga didorong untuk 

melakukan inovasi dalam penanggulangan dan percepatan pemulihan dampak 

COVID-19. 

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 untuk 

bidang pertanahan adalah (1) penyesuaian target lokasi kegiatan sertipikasi tanah 

pada lokasi yang aman dari COVID-19 (wilayah zona hijau); (2) memanfaatkan 

bantuan teknologi informasi untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan pertanahan; 

dan (3) untuk pelayanan pertanahan dilaksanakan secara daring sehingga mencegah 

terjadinya kontak fisik. Begitu halnya dengan bidang tata ruang, dalam menyikapi 
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refocusing/pergeseran anggaran, pengurangan jumlah target hanya dilakukan pada 

kegiatan yang bukan prioritas. Dalam menyikapi pandemi COVID-19, arah kebijakan 

dan strategi bidang informasi geospasial dalam mendukung pembangunan 

kelembagaan dan keuangan daerah antara lain (1) penyesuaian target keluaran; 

(2) perubahan metode pelaksanaan; dan (3) penjadwalan ulang pekerjaan yang 

tertunda.  

 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 

Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat diarahkan untuk mengejar 

ketertinggalan, menjamin pelaksanaan Otonomi Khusus berlandaskan pendekatan 

budaya dan kontekstual Papua berbasis ekologis dan wilayah adat, serta mendorong 

transformasi ekonomi kearah yang lebih maju. 

 Capaian Utama Pembangunan  

Capaian utama percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada 2019 dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. Program percepatan Papua dan Papua Barat sesuai Inpres No. 

9/2017, difokuskan pada 5 sektor: (1) pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, 

(2) pendidikan, (3) ekonomi lokal hulu hilir, (4) infrastruktur dasar dan konektivitas, 

serta (5) tata kelola dan kelembagaan. 

Tabel 4.7  

Capaian Utama Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 

Tahun 2019 

Indikator Satuan Semester II 2019 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Provinsi Papua Nilai 60,84 

Provinsi Papua Barat Nilai 64,7 

Pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Papua persen -15,72 

Provinsi Papua Barat persen 8,27 

   Sumber: BPS, 2020 

4.8.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Peningkatan tersebut antara lain 

didukung oleh peningkatan angka harapan hidup dan harapan lama sekolah di kedua 

provinsi tersebut selama tahun 2019. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan dalam 

akses kesehatan dan pendidikan. Persentase penduduk miskin di kedua provinsi juga 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan semester I tahun 2019. 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua terjadi kontraksi  sebesar 15,72 persen pada 

tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi disebabkan oleh penurunan pada sektor 

pertambangan dan penggalian hingga sebesar 43,21 persen dan kemudian 
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berdampak pada menurunnya komponen ekspor luar negeri. Selain itu, industri 

pengolahan juga mengalami penurunan sebesar 1,25 persen. Dari sisi pengeluaran, 

kontraksi disebabkan oleh penurunan pada komponen ekspor luar negeri hingga 

sebesar 69,10 persen.  

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan sebesar 8,27 

persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha informasi dan komunikasi mengalami 

pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 11,5 persen. Dari sisi pengeluaran, 

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor luar negeri yaitu mencapai 

19,43 persen. 

4.8.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19  

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua jika dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya, mengalami kontraksi sebesar 6,77 persen yang disebabkan oleh masih 

menurunnya produksi pertambangan yang merupakan kontributor ekonomi terbesar. 

Namun, dibandingkan dengan triwulan I 2019, pertumbuhan ekonomi Papua 

mengalami pertumbuhan sebesar 1,48 persen yang disebabkan oleh peningkatan 

yang terjadi di sebagian besar lapangan usaha selain pertambangan dan penggalian. 

Meskipun begitu, pertumbuhan ini cenderung melambat sebagai akibat COVID-19 di 

akhir triwulan I 2020.  

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat jika dibandingkan dengan 

triwulan IV 2020, juga mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen akibat penurunan di 

seluruh komponen kecuali komponen konsumsi rumah tangga dan impor luar negeri. 

Namun, secara umum jika dibandingkan dengan capaian triwulan I 2019, 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan sebesar  

5,14 persen. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan hambatan yang sering menjadi kendala dalam percepatan 

pembangunan Papua adalah (1) terbatasnya akses konektivitas, meskipun jaringan 

jalan trans papua telah tersambung, namun masih banyak terdapat titik yang perlu 

dilakukan peningkatan serta masih banyak jembatan penghubung yang belum 

terbangun; (2) terbatasnya jaringan komunikasi, pembangunan palapa ring timur 

telah selesai, namun belum adanya kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan 

Informatika dan penyedia jasa telekomunikasi (provider) yang merata di seluruh 

wilayah Pulau Papua, menyebabkan masih minimnya akses masyarakat terhadap 

informasi; dan (3) faktor keamanan. 

Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 menyebabkan adanya 

kebijakan fiskal untuk refocusing budget pada sektor kesehatan, jaminan sosial, serta 

dukungan usaha dan UMKM. Hal ini juga berdampak pada penyesuaian anggaran 

TKDD yang diarahkan untuk fokus pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi, 

kesehatan dan pendidikan. Selain itu, beberapa kegiatan prioritas 2020 yang 

dilakukan penundaan pelaksanaan hingga tahun selanjutnya, seperti pelaksanaan 

Pekan Olahraga Nasional (PON). Hal ini berakibat pada penundaan pembangunan 



  
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN 4-29 

 

infrastruktur fisik pendukung yang terdampak realokasi anggaran ke sektor layanan 

kesehatan dan jaminan sosial. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pada kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang sejalan dengan 

sasaran pembangunan kewilayahan pada RPJMN 2020-2024, adalah:  (1) percepatan 

pembangunan mengejar ketertinggalan, terutama untuk mendorong transformasi 

perekonomian ke arah perekonomian wilayah yang lebih maju dengan 

pengembangan industri komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan dan 

kehutanan; pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri 

perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui 

pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati; pengembangan 

hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga; serta peningkatan 

kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah 

karbon, serta (2) pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan 

kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan darat.  

Adapun strategi pembangunan Wilayah Papua secara singkat adalah (1) peningkatan 

pelayanan dasar; (2) penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, (3) penataan 

pelaksanaan otonomi khusus; (4) penguatan konektivitas; (5) pengarusutamaan 

penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan (6) penguatan 

koordinasi K/L dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi 

pembangunan di Tanah Papua. 

Dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, strategi percepatan pembangunan 

Papua dan Papua Barat menjadi (1) transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari 

hulu ke hiliir, (2) SDM unggul dan inovatif, (3) infrastruktur dasar dan ekonomi, 

(4) kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta (5) tata kelola 

pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM. Tercapainya strategi 

ini dilaksanakan dengan mendorong penyelesaian regulasi pendukung, antara lain 

Instruksi Presiden Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat untuk tahun 

2020-2024 serta rancangan revisi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua. 
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BAB 5
 MENINGKATKAN SUMBER DAYA

MANUSIA BERKUALITAS DAN 

BERDAYA SAING



CAPAIAN PEMBANGUNAN 

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA 

BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

2,60

(Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 
usia 15-49 tahun)

(Susenas, 2019)

(Target Semester I 2020)

(BPJSK, Juni 2020)

(BPJSK, 2015)

(BPS, Maret 2020)

(BPS, Maret 2015)

(SSGBI, 2019)

(Riskesdas, 2013)

(SKAP, 2019)

(SDKI, 2012)

2,45

Angka Kelahiran Total

2012

2019

37,212013

27,672019

Prevalensi Stunting 
pada Balita (%)

81,86

61,52015

2020

11,22

9,78

Tingkat Kemiskinan (%)

2015

2020

Cakupan Kepesertaan JKN (%)
JKN

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk 
Usia 15 Tahun Ke Atas (Tahun)

8,752019

8,742020
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Kualitas sumber daya manusia Indonesia terus meningkat. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) sudah masuk kategori tinggi, yaitu 71,92 pada tahun 2019, naik dari 

angka 70,18 pada tahun 2016. Angka IPM tahun 2019 terbentuk karena kontribusi 

dari angka harapan hidup menjadi 71,34 tahun; harapan lama sekolah 12,95 tahun; 

rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas 8,34 tahun; dan pengeluaran 

per kapita Rp11,30 juta. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM menghadapi 

tantangan besar pada tahun 2020 karena adanya pandemi global Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

5.1 Kependudukan 

5.1.1 Capaian Utama Pembangunan  

Pembangunan kependudukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) periode 2020–2024 tercantum pada Program Prioritas 

Pengendalian Penduduk dan Tata Kelola Kependudukan. Pembangunan bidang 

kependudukan diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Tata 

kelola kependudukan ditujukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen 

kependudukan khususnya nomor induk kependudukan (NIK) dan akta kelahiran serta 

integrasi sistem kependudukan. 

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat dalam meningkatkan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Perwujudan penduduk tumbuh 

seimbang salah satunya dilakukan melalui Program Keluarga Berencana (KB) yang 

telah berhasil menekan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) pada wanita 

usia subur (15–49 tahun) dari 2,6 di tahun 2012 menjadi 2,45 di tahun 2019 yang 
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tertera dalam Tabel 5.1. Hal tersebut dilakukan melalui pengendalian tingkat 

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

pertama menikah. 

Tabel 5.1 

Capaian Pembangunan Kependudukan 

Tahun 2019–2020 

Sumber: 1) Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP), BKKBN (2019); 

 2) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2019 (2019);  

 3) Target tahun 2020 berdasarkan RKP 2021. 

5.1.1.1 Kondisi Sebelum Pandemi COVID-19  

Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan akta kelahiran 

juga menjadi kunci dari kemudahan akses layanan dasar untuk pembangunan modal 

manusia. Cakupan NIK telah mencapai angka 98,78 persen pada semester I dan 99,04 

persen pada semester II tahun 2019. Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan pada semester II tahun 2019, jumlah penduduk yang sudah terdata 

dalam database kependudukan nasional dan sudah memiliki NIK adalah 267.289.750 

jiwa, yang terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 135.216.153 jiwa 

dan perempuan sebanyak 132.073.597 jiwa. Sementara itu, cakupan kepemilikan akta 

kelahiran penduduk usia 0–17 tahun mencapai 90,53 persen pada semester I dan 

91,00 persen pada semester II tahun 2019 atau sebanyak 74.288.008 jiwa.  

5.1.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19  

Pada masa pandemi COVID-19, data kependudukan dan pencatatan sipil menjadi 

penting sebagai basis data penyaluran bantuan sosial. Data kependudukan 

digunakan untuk verifikasi dalam pemberian layanan publik. Saat ini sekitar 2.258 

lembaga sudah memanfaatkan hak akses verifikasi data kependudukan. Selama 

periode Januari-Juni 2020, data kependudukan telah digunakan untuk verifikasi 

penerima bantuan sosial dan subsidi, verifikasi data pasien COVID-19, basis data 

Sensus Penduduk 2020, dan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Data 

cakupan NIK juga menjadi basis data penanganan COVID-19 di daerah. Selain itu, 

dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa 

daerah menyebabkan terhambatnya akses pasangan usia subur (PUS) terhadap 

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang dapat meningkatkan jumlah kehamilan.  

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020  

Total Fertility 

Rate/TFR  

Anak per 

wanita usia 

subur 

- 2,451) 2,263) 

Cakupan kepemilikan 

NIK 
% 98,782) 99,042) 98,003) 

Kepemilikan akta 

kelahiran penduduk 

usia 0-17 tahun  

% 90,532) 91,002) 92,003) 
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5.1.2 Permasalahan dan Kendala  

Cakupan kepemilikan NIK sudah menunjukkan arah capaian yang positif. Demikian 

pula dengan cakupan akta kelahiran yang telah meningkat signifikan. Meskipun telah 

terdapat inovasi dalam digitalisasi layanan administrasi kependudukan, cakupan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi kendala dalam 

menjangkau wilayah sulit, seperti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), 

maupun penduduk kelompok marjinal. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) pada Maret 2019, masih terdapat sekitar 21,60 persen dari 

kelompok berpendapatan 25 persen terbawah yang belum memiliki akta kelahiran. 

Beberapa kendala terkait pencatatan kelahiran antara lain (1) belum terpenuhinya 

dokumen persyaratan seperti buku nikah dan akta perkawinan orang tua; (2) biaya 

untuk mencapai titik layanan masih relatif tinggi; (3) masih rendahnya pengetahuan 

masyarakat mengenai prosedur pengurusan dan pentingnya kepemilikan dokumen; 

(4) terbatasnya kapasitas fasilitas dan pemberi layanan, baik di kantor maupun 

layanan keliling (Unit Pelaksana Teknis Pencatatan Sipil); dan (5) belum optimalnya 

penerapan prosedur dan standar praktik pelayanan pencatatan kelahiran dan 

dokumen kependudukan lainnya di berbagai daerah. 

Data kependudukan memiliki peranan penting dalam penanganan dampak COVID-

19. Data ini juga bermanfaat dalam penetapan sasaran program-program 

perlindungan sosial yang menggunakan basis data terpadu. Meskipun demikian, 

masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, mencatatkan, atau 

belum memiliki NIK. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut yaitu karena selama 

masa pandemi COVID-19 terjadi perlambatan kinerja pelayanan dokumen 

kependudukan khususnya perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.  

Pengendalian jumlah penduduk juga telah berhasil menurunkan angka TFR dari tahun 

2012 ke tahun 2019. Namun penurunan tersebut masih belum sesuai dengan target 

yang ditentukan sebesar 2,28 per wanita usia subur di tahun 2019. Di samping 

pengendalian jumlah penduduk, pembangunan kependudukan juga menghadapi isu 

peningkatan kualitas penduduk khususnya penduduk usia produktif dan lanjut usia. 

Penduduk usia produktif membutuhkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan 

yang lebih merata serta penyediaan lapangan kerja layak bagi kelompok ini.  

Tantangan dalam pembangunan kependudukan antara lain (1) perlu ditingkatkannya 

sinergi kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh 

seimbang, (2) kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan di pusat dan 

daerah perlu ditingkatkan, dan (3) belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi 

kependudukan.  

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia sebagai implikasi perubahan struktur 

penduduk dapat membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Meningkatnya 

jumlah penduduk lanjut usia dapat berdampak positif apabila penduduk tersebut 

berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Namun, besarnya jumlah penduduk 

lanjut usia dapat menjadi beban jika mereka mengalami penurunan status kesehatan 

dengan tingkat disabilitas yang tinggi. Hal ini mengakibatkan produktivitas menjadi 

rendah, pendapatan tidak memadai, dan biaya pelayanan kesehatan yang cukup 
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tinggi. Terlebih, pada masa pandemi COVID-19 penduduk lanjut usia lebih rentan 

untuk terpapar virus tersebut. 

Permasalahan lain yang juga terjadi pada masa pandemi COVID-19 yaitu 

terhambatnya akses layanan KB di fasilitas kesehatan dan terhambatnya distribusi alat 

dan obat kontrasepsi (alokon) dikhawatirkan akan menyebabkan tingginya angka 

kelahiran pascapandemi COVID-19. 

5.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi  

Kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan untuk mengendalikan jumlah 

penduduk dan menguatkan tata kelola kependudukan. Penguatan tata kelola 

kependudukan dilakukan melalui pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam 

pengendalian penduduk, percepatan kepemilikan dokumen kependudukan, dan 

integrasi sistem kependudukan. Selain itu, penyediaan akses yang memudahkan 

masyarakat memperoleh dokumen kependudukan dan pengembangan statistik 

hayati menjadi fokus kebijakan pembangunan kependudukan. 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan antara lain (1) perluasan 

jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh 

penduduk dan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri; (2) peningkatan 

kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan WNI di luar negeri dalam 

mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; (3) percepatan 

kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan  dan kelompok khusus; 

(4) peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu 

untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (5) penguatan koordinasi, 

kolaborasi, dan sinkronisasi antar-K/L, pemerintah daerah provinsi, pemerintah 

daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan yang terkait layanan 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati; (6) 

penguatan sinergi kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk 

tumbuh seimbang; (7) penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, 

provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan (8) 

pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergi pendataan keluarga. 

Pada masa pandemi COVID-19, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan di 

antaranya (1) penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah; (2) penguatan 

pembinaan keluarga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia dalam menghadapi 

masa pandemi COVID-19; (3) peningkatan pelayanan KB dengan memperhatikan 

protokol kesehatan; dan (4) peningkatan cakupan administrasi kependudukan melalui 

layanan daring (online) dan penjangkauan. 

5.2 Kemiskinan  

5.2.1 Capaian Utama Pembangunan  

Penurunan kemiskinan merupakan salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMN 

2020–2024 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Saat ini, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 9,82 persen 

pada Maret 2018 menjadi 9,78 persen atau 26,42 juta jiwa penduduk miskin pada 
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Maret 2020 (Gambar 5.1). Dalam empat tahun terakhir pemerintah berhasil 

mengentaskan sebanyak 1,59 juta jiwa dari kemiskinan atau menurunkan sebanyak 

1,08 persen poin dari 10,86 persen pada Maret 2016. Adanya pandemi COVID-19 

yang merebak di awal Maret 2020 dan mempengaruhi kondisi perekonomian dan 

sosial masyarakat, berpotensi mengganggu pencapaian target angka kemiskinan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 maupun RPJMN 2020–2024.  

Gambar 5.1 

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia (Juta Jiwa, Persen) 

Tahun 2016–2020 

 
Sumber: BPS, Maret 2016–2020 

Tabel 5.2 

Realisasi Bantuan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan 

Tahun 2019–2020 

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

Program Keluarga 

Harapan (PKH) 
Keluarga 9.841.270 9.640.823 10.000.000 

Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT) 
Keluarga 15,02 juta 11,98 juta 18,83 juta 

Penerima Bantuan 

Iuran (PBI) JKN 
Jiwa 96,80 juta 96,80 juta 96,80 juta 

Program Indonesia 

Pintar (PIP) 
Siswa 15.755.328 18.398.469 3.134.489 

Bansos Sembako 

Jabodetabek 

Keluarga 

(%) 
- - 

Tahap 1-5 :  

1.899.826 KK 

(99,9%) 

 

Tahap 6 : 

1.696.026 KK 

(89,27%) 

Bansos Tunai Sembako 

Non-Jabodetabek 

Keluarga 

(%) 
- - 

7.756.429 

(86,2%) 

Sumber: Kementerian Sosial, 2019-2020 
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Pandemi COVID-19 akan menambah beban masyarakat, terutama penduduk miskin 

dan rentan yang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang. Stimulus 

kebijakan fiskal berupa perluasan besaran dan cakupan bantuan sosial, baik oleh 

pemerintah pusat maupun daerah, diberikan untuk meminimalisir dampak tersebut 

(Tabel 5.2).  

5.2.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Tingkat kemiskinan pada September 2019, masih menunjukkan tren menurun. 

Capaian ini antara lain didukung oleh pelaksanaan berbagai program 

penanggulangan kemiskinan dalam Tabel 5.2 yang cukup baik serta kondisi 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil. Pada semester I 2019, capaian PKH 

mencapai 96,4 persen, BPNT mencapai 76,8 persen, sedangkan PBI-JKN sudah 

mencapai 100 persen. Pada periode Maret–September 2019, tingkat inflasi dapat 

dijaga pada 1,84 persen dan rata-rata konsumsi penduduk miskin pada periode 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,01 persen.  

5.2.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pencapaian target kemiskinan RKP 2020 

sebesar 8,5–9,0 persen. Dampak pandemi COVID-19 pada Maret 2020 terlihat dari 

adanya peningkatan angka kemiskinan menjadi 9,78 persen atau naik sebesar 0,37 

persen poin dari posisi Maret atau 0,56 persen poin dari posisi September 2019.         

5.2.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi sebelum adanya pandemi adalah penurunan kemiskinan 

yang melambat karena semakin banyak provinsi yang telah menyentuh kemiskinan 

kronis. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan penyaluran bantuan sosial, antara 

lain (1) masih terdapat daerah-daerah 3T yang belum sepenuhnya menerima bantuan 

sosial secara nontunai dikarenakan kondisi geografis yang ekstrem dan infrastruktur 

telekomunikasi yang belum memadai, (2) akurasi penetapan sasaran program 

pengurangan kemiskinan yang rendah karena pendataan yang belum termutakhirkan 

dengan optimal. Hal ini antara lain karena mekanisme verifikasi dan validasi yang 

masih belum banyak dipahami serta kurangnya kapabilitas sumber daya manusia 

(SDM), (3) belum terbangunnya mekanisme secara bertahap program-program 

bantuan sosial, dan (4) keterkaitan program yang berbasis bantuan dan pengurangan 

beban ke strategi peningkatan pendapatan yang belum optimal dilaksanakan.  

Dengan adanya pandemi COVID-19, permasalahan yang dihadapi adalah kenaikan 

penduduk miskin. Pembatasan aktivitas penduduk sangat dirasakan dampaknya oleh 

penduduk miskin dan pekerja informal yang umumnya memperoleh pendapatan 

secara harian. Berkurangnya pendapatan atau bahkan hilangnya pekerjaan pada 

akhirnya memperburuk kondisi kesejahteraan mereka, seperti misalnya tidak bisa 

membayar sewa rumah, meminjam uang, atau bahkan mengurangi asupan makanan. 

Selain itu, pendataan yang kurang akurat menjadi persoalan penting yang dalam 

waktu dekat perlu segera ditindaklanjuti. Hal ini sangat terlihat dari banyaknya 

keluhan salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial karena data yang belum 

mutakhir.    
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5.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan ke depan akan mengikuti RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2021 yang 

salah satu fokus pembangunannya terkait pemulihan pascapandemi COVID-19 yaitu, 

reformasi sistem perlindungan sosial. 

Sebelum adanya pandemi COVID-19, beberapa strategi yang menjadi prioritas 

pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan kendala antara lain (1) kerja sama 

pemerintah dan pihak bank untuk memberikan prioritas pemenuhan kebutuhan 

infrastruktur dasar dalam penyaluran bantuan khususnya di daerah-daerah 3T; (2) 

kerja sama antar-K/L untuk mendorong daerah melaksanakan validasi dan 

sinkronisasi data terpadu dengan data kependudukan serta peningkatan kapasitas 

operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di daerah; 

(3) membangun mekanisme dengan tahapan yang jelas untuk setiap program 

bantuan sosial; serta (4) pendampingan dan fasilitasi pendanaan lanjutan bagi usaha 

produktif kelompok miskin dan rentan yang prospektif.    

Melalui reformasi sistem perlindungan sosial, beberapa strategi tambahan untuk 

melengkapi strategi sebelumnya adalah (1) disiplin perbaikan data serta 

pengembangan sistem pendataan terintegrasi menuju registrasi sosial 100 persen, 

sehingga permasalahan data yang tidak akurat bisa dikurangi; (2) pengembangan 

skema perlindungan sosial adaptif terhadap kebencanaan (alam, sosial, ekonomi, dan 

kesehatan); (3) pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan 

berkesinambungan; (4) pengembangan interoperabilitas sistem serta mekanisme 

distribusi untuk memudahkan penerima manfaat mengambil bantuan serta 

penggunaan PT POS maupun ojek online untuk daerah-daerah yang belum 

terjangkau mekanisme digital; dan (5) integrasi dan koordinasi bantuan sosial dan 

jaminan sosial menggunaan satu data paling mutakhir. Sementara untuk mengatasi 

permasalahan bantuan COVID-19 di daerah Jabodetabek, dilakukan melalui (1) 

menyederhanakan jenis barang sembako; (2) menambah vendor penyedia barang 

dan jasa pengiriman; (3) penguatan koordinasi penyaluran di lapangan, termasuk 

bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk distribusi bantuan; serta 

(4) pengerahan pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 

dan karang taruna dalam pendampingan penyaluran bantuan sosial.    

5.3 Pendidikan 

5.3.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan pendidikan bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam 

periode 2020–2024 diarahkan untuk mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, 

adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Sebagai bagian dari upaya pemenuhan 

pelayanan dasar, pemerintah terus berusaha meningkatkan taraf pendidikan 

penduduk, yang antara lain diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

penduduk usia 15 tahun ke atas dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang capaiannya 

dapat dilihat pada Tabel 5.3. 
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Tabel 5.3 

Capaian Indikator Pembangunan Pendidikan 

Tahun 2019–2020 

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020  

Rata-rata Lama Sekolah 

Penduduk Usia 15 Tahun ke 

Atas 

Tahun 8,751) 8,751) 8,744) 

Harapan Lama Sekolah Tahun 12,951) 12,951) 13,244) 

Tingkat Penyelesaian 

Pendidikan 

a. SD/MI/sederajat 

b. SMP/MTs/sederajat 

c. SMA/SMK/MA/ 

sederajat 

% 

 

 

95,481) 

85,231) 

58,061) 

 

 

95,481) 

85,231) 

58,061) 

 

 

92,774) 

85,004) 

66,434) 

Persentase anak kelas 1 

SD/MI/ SDLB yang pernah 

mengikuti Pendidikan Anak 

Usia Dini 

% 63,301) 63,301) 66,494) 

Angka Partisipasi Kasar 

Pendidikan Tinggi (PT) 
% 30,281) 30,281) 33,474) 

Rasio Angka Partisipasi 

Kasar (APK) 20 persen 

termiskin dan 20 persen 

terkaya 

a. SMA/SMK/MA/ 

sederajat 

b. Pendidikan Tinggi 

Rasio 

 

 

 

 

0,771) 

 

0,181) 

 

 

 

 

0,771) 

 

0,181) 

 

 

 

 

0,724) 

 

0,194) 

Nilai rata-rata hasil PISA 

a. Membaca 

b. Matematika 

c. Sains  

 

Skor 

 

3712) 

3792) 

3962) 

 

3712) 

3792) 

3962) 

 

3712) 

3792) 

3962) 

Proporsi anak di atas batas 

kompetensi minimal dalam 

tes PISA 

a. Membaca  

b. Matematika 

c. Sains 

% 

 

 

 

30,102) 

28,102) 

40,002) 

 

 

 

30,102) 

28,102) 

40,002) 

 

 

 

30,102) 

28,102) 

40,002) 

Proporsi anak di atas batas 

kompetensi minimal dalam 

asesmen kompetensi 

a. Literasi 

b. Numerasi 

% 

 

 

 

53,173) 

22,873) 

 

 

 

53,173) 

22,873) 

 

 

 

57,24) 

26,54) 

Sumber: 1)Susenas, 2019; 
 2) Programme for International Student Assessment (PISA), 2018, dilaksanakan tiga tahun 

sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 
 3) Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016;  
 4) Angka target 2020 
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5.3.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Sebagaimana dijabarkan pada Tabel 5.3, pembangunan pendidikan sampai dengan 

akhir tahun 2019 berhasil meningkatkan angka RLS penduduk usia 15 tahun ke atas 

menjadi 8,75 tahun pada tahun 2019, dari capaian tahun 2018 sebesar 8,52 tahun. 

Pada tahun yang sama, HLS sudah mencapai 12,95 tahun. Hal ini didukung dengan 

perbaikan tingkat penyelesaian pendidikan yang pada tahun 2019 mencapai 95,48 

persen untuk jenjang sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI)/sederajat, 85,23 

persen untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah 

(MTs)/sederajat, dan 58,06 persen untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA)/ 

sekolah menengah kejuruan (SMK)/madrasah aliyah (MA)/sederajat. Kesiapan anak 

bersekolah juga membaik ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi anak kelas 

satu SD/MI/sekolah dasar luar biasa (SDLB) yang pernah mengikuti pendidikan anak 

usia dini (PAUD) mencapai 63,3 persen pada tahun 2019. Sementara itu, Angka 

Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (APK PT) pada tahun 2019 mencapai 30,28 persen, 

meningkat dari capaian tahun 2018 sebesar 30,19 persen. 

Pemerintah juga berhasil meningkatkan pemerataan akses pendidikan penduduk 

antarkelompok ekonomi. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) antara penduduk dari 

kelompok 20 persen termiskin dan dari kelompok 20 persen terkaya semakin 

meningkat di semua jenjang. Pada tahun 2019, rasio ini mencapai angka 0,77 untuk 

jenjang SMA/SMK/MA/sederajat dan 0,18 untuk jenjang pendidikan tinggi. 

Sementara itu, jumlah provinsi dengan capaian APK PT di bawah rata-rata nasional 

juga berkurang yakni dari 15 provinsi di tahun 2018 menjadi 13 provinsi saat ini. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan dan 

pemerataan akses, antara lain melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

bagi siswa di sekolah dan madrasah, serta santri di pondok pesantren 

Ula/Wustha/Ulya yang menyelenggarakan pendidikan umum. Sampai dengan akhir 

tahun 2019, sudah disalurkan BOS untuk 44,3 juta siswa SD/SMP/SMA/SMK/SLB 

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan 8,7 juta siswa MI/MTs/MA/ 

Pesantren Ula/Wustha/Ulya melalui K/L, dengan total alokasi Rp59,7 triliun. Pada 

tahun 2019 pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan (BOP) PAUD bagi 8,8 juta peserta didik dan BOP Pendidikan 

Kesetaraan bagi 771.639 peserta didik, dengan total alokasi Rp6,4 triliun. 

Untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok pendapatan, 

pemerintah terus menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi anak usia 16-21 tahun 

yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar. Pada 

tahun 2019, pemerintah telah menyalurkan bantuan KIP kepada 20,5 juta siswa di 

sekolah, madrasah, dan pondok pesantren, dengan biaya satuan sebesar Rp450 

ribu/siswa/tahun untuk SD/MI/sederajat, Rp750 ribu/siswa/tahun untuk SMP/MTs/ 

sederajat, dan Rp1 juta/siswa/tahun untuk SMA/SMK/MA/sederajat.  

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan tinggi, pemerintah menyelenggarakan 

Program Beasiswa Bidik Misi sejak tahun 2010 bagi mahasiswa yang tidak mampu 

secara ekonomi dan berpotensi akademik. Pada tahun 2019, jumlah penerima Bidik 

Misi mencapai 473.565 mahasiswa perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi 

keagamaan dengan total alokasi sebesar Rp4,8 triliun. 
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5.3.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Mulai tahun 2020, penyaluran dana BOS dilakukan langsung ke rekening sekolah 

sehingga dana dapat dimanfaatkan lebih cepat. Kecuali BOS Pendidikan 

Khusus/Layanan Khusus dan BOS SMK, biaya satuan BOS tahun 2020 mengalami 

peningkatan kurang lebih sebesar Rp100 ribu/siswa/tahun untuk seluruh jenjang. 

Total alokasi BOS pada dana transfer daerah pada awal tahun 2020 adalah sebesar 

Rp54,3 triliun, yang terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja. Namun, 

alokasi BOS sesuai Perpres No. 54/2020 turun menjadi Rp53,4 triliun. BOS Reguler 

disediakan bagi 218.510 sekolah dan diharapkan dapat menjangkau 45,7 juta siswa 

di sekolah. Sementara itu, alokasi BOS madrasah/pondok pesantren pada K/L 

mencakup 8,9 juta siswa. 

Untuk membantu pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, 

dilakukan penyesuaian kriteria penyaluran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS 

Afirmasi dan BOS Kinerja yang sebelumnya dialokasikan bagi sekolah negeri, pada 

masa pandemi ini dapat diakses juga oleh sekolah swasta yang terdampak COVID-

19. Porsi pemanfaatan dana BOS untuk pembayaran guru honor juga direlaksasi 

untuk membantu guru honor yang berkurang penghasilannya karena pembelajaran 

di sekolah tidak dilaksanakan. Pada tahun 2020, BOS Afirmasi dialokasikan sebesar 

Rp2,1 triliun dengan sasaran 30.769 sekolah, sedangkan BOS Kinerja dialokasikan 

sebesar Rp1,3 triliun dengan sasaran 32.379 sekolah. 

Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi menyebabkan sebagian orang 

mengalami penurunan penghasilan dan pada akhirnya berkurang kemampuan 

finansialnya untuk membiayai pendidikan anak. Untuk menghindari siswa putus 

sekolah, pemerintah tetap mempertahankan alokasi Program Indonesia Pintar pada 

tahun 2020 bagi 20,5 juta siswa di sekolah/madrasah/pondok pesantren dengan 

alokasi Rp11,1 triliun. Sampai dengan triwulan II tahun 2020, KIP sudah tersalurkan ke 

8,6 juta siswa di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Pada tahun 2020, APK pendidikan tinggi ditargetkan naik menjadi 33,47 persen. 

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pandemi COVID-19 juga berdampak pada 

kinerja pendidikan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi menyuarakan adanya 

mahasiswa yang mengalami ancaman putus kuliah karena kondisi ekonomi keluarga 

menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, sampai dengan triwulan II tahun 2020, 

beasiswa Bidik Misi telah disalurkan bagi 369.704 mahasiswa di lingkungan perguruan 

tinggi umum dan keagamaan atau sekitar 92,7 persen dari total target sebanyak 

399.004 mahasiswa. Sebagai perluasan dari Program Bidik Misi, pemerintah telah 

menetapkan kebijakan KIP Kuliah yang akan dimulai tahun 2020. Di samping sasaran 

reguler bagi 200.000 mahasiswa baru, KIP Kuliah perguruan tinggi umum juga akan 

dialokasikan sebagai bantuan sementara bagi mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang 

berpotensi putus kuliah akibat perekonomian keluarganya terdampak COVID-19. 

Total alokasi KIP Kuliah perguruan tinggi umum tahun 2020 adalah sebesar Rp4,1 

triliun. Sementara itu, KIP Kuliah perguruan tinggi keagamaan disediakan bagi 19.985 

mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp131,8 miliar. 

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui DAK Fisik tetap menjadi 

prioritas pada masa pandemi COVID-19 dan tidak dilakukan penundaan. Melalui 
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alokasi DAK Fisik Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp18,3 triliun, diharapkan dapat 

terbangun 6.473 ruang kelas baru, 2.789 unit perpustakaan, 3.474 unit laboratorium, 

dan terlaksana rehabilitasi 31.009 ruang kelas yang rusak. 

5.3.2 Permasalahan dan Kendala 

Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS)  secara lintas sektor masih 

belum optimal. Penyebab ATS yang sangat beragam membutuhkan kolaborasi lintas 

sektor untuk penanganannya. Belum meratanya layanan PAUD dan masih rendahnya 

kesadaran penduduk akan pentingnya memastikan kesiapan anak bersekolah 

menyebabkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD masih rendah. Kualitas 

layanan pendidikan masih sangat bervariasi antarwilayah, antara lain ditunjukkan oleh 

adanya kesenjangan kompetensi siswa antarwilayah yang diukur melalui asesmen 

kompetensi siswa Indonesia (AKSI). Tidak meratanya ketersediaan dan kualitas 

pendidik antardaerah menjadi salah satu penyebab lebarnya kesenjangan kualitas 

pembelajaran. 

Pada jenjang pendidikan tinggi, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi 

antara lain (1) kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan antarkelompok 

pendapatan yang cukup besar, (2) terdapat diskoneksi antara pendidikan dengan 

kebutuhan dunia kerja, dan (3) daya saing pendidikan tinggi belum optimal 

khususnya dalam menghadapi tantangan dan persaingan global. 

Pada masa pandemi COVID-19, muncul permasalahan baru yaitu pembelajaran yang 

harus dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh belum diikuti dengan 

kesiapan pendidik, peserta didik, maupun infrastruktur pendukung yang memadai. 

Tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan 

pembelajaran daring secara efektif. Tidak semua guru dan siswa memiliki akses 

terhadap bahan belajar daring karena ketiadaan gawai dan/atau jaringan internet 

yang memadai. Di tingkat satuan pendidikan, masih terdapat 5.539 sekolah yang tidak 

memiliki sumber listrik dan 42 ribu sekolah yang tidak memiliki akses internet 

(Kemendikbud, 2020). Gambaran kondisi akses internet di sekolah dapat dilihat pada 

Gambar 5.2. 

Keterbatasan akses siswa terhadap konten-konten pembelajaran serta kurangnya 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh menyebabkan 

penyampaian materi dan umpan balik pembelajaran tidak efektif. Kondisi tersebut 

menyebabkan siswa kesulitan dalam mencapai kompetensi yang optimal yang 

dibutuhkan pada jenjang pendidikan berikutnya, dan dalam jangka panjang akan 

memengaruhi kualitas SDM Indonesia. Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang 

berkepanjangan menyebabkan pembelajaran tatap muka tidak dapat segera 

dilakukan demi kesehatan dan keselamatan siswa dan guru. Untuk menjaga 

kemampuan siswa agar siap mengikuti pembelajaran pada tahap selanjutnya, 

pembelajaran pada tahun ajaran baru memerlukan serangkaian strategi khusus. 

Pandemi COVID-19 juga berakibat pada menurunnya kemampuan finansial keluarga, 

yang dapat berdampak signifikan pada berbagai jenjang, mulai PAUD hingga 

pendidikan tinggi. Ada keluarga yang menunda menyekolahkan anaknya ke PAUD 

karena alasan umur atau belum menjadi persyaratan masuk SD. Dengan biaya 
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pendidikan yang lebih mahal sedangkan kondisi ekonomi yang belum membaik, 

menurunkan harapan keluarga untuk menyekolahkan anak ke pendidikan tinggi.  

Gambar 5.2 

Kondisi Ketersediaan Akses Internet di Sekolah 

 
Sumber: Dapodik Kemendikbud, 2020 

Pembatasan fisik dan pembatasan sosial menghambat pelaksanaan berbagai upaya 

peningkatan kualitas dan penjaminan mutu. Kegiatan peningkatan kompetensi guru 

disesuaikan melalui mekanisme daring, yang membutuhkan kesiapan infrastruktur 

seperti koneksi internet, instruktur, dan modul. Visitasi ke satuan dalam rangka 

akreditasi satuan pendidikan tidak dapat dilakukan. Penilaian hasil pembelajaran 

melalui ujian nasional dan ujian kompetensi keahlian juga tidak dapat dilakukan 

karena akan menyebabkan berkumpulnya siswa dalam jumlah yang besar. Pada 

jenjang pendidikan tinggi, proses penerimaan mahasiswa baru menjadi tertunda 

pelaksanaannya. Kegiatan riset dan praktikum tatap muka antara dosen dan 

mahasiswa menjadi tertunda, khususnya pada program studi sains keteknikan. 

5.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan sebelum pandemi COVID-19 

diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengajaran dan cara pembelajaran, termasuk 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperkuat penerapan 

pembelajaran jarak jauh dan hybrid/blended learning; (2) afirmasi akses dan 

percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, termasuk penyediaan bantuan 

pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat; (3) peningkatan 

kualitas, pengelolaan dan penempatan pendidikan dan tenaga kependidikan; (4) 

penjaminan mutu pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi, serta 

perluasan budaya mutu pendidikan; (5) penguatan pendidikan tinggi berkualitas 

antara lain melalui fasilitasi perguruan tinggi sebagai produsen ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek), inovasi dan pusat keunggulan, peningkatan kualitas dan 

pemanfaatan penelitian, peningkatan kualitas lulusan PT, serta pemantapan otonomi 

PT sebagai institusi ilmiah; serta (6) penguatan tata kelola pendidikan untuk 

pemenuhan standar pelayanan minimum pendidikan, penguatan strategi 

pembiayaan, dan peningkatan sinkronisasi data pokok pendidikan. 
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Selain itu, kebijakan bidang pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk 

mendukung upaya penanganan dan pemulihan kondisi pandemi COVID-19 sebagai 

berikut.  

1. Peningkatan akses dan kualitas pembelajaran jarak jauh, melalui optimalisasi 

pemanfaatan platform pembelajaran daring yang dimiliki K/L (Rumah Belajar dan 

Madrasah e-learning), kerja sama dengan stasiun televisi nasional sebagai 

alternatif pembelajaran bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam 

mengakses internet, penyediaan materi-materi pembelajaran daring dan gratis 

bagi guru maupun siswa, serta peningkatan kompetensi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

2. Afirmasi akses pada jenjang pendidikan tinggi diarahkan untuk meringankan 

beban mahasiswa yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19, yaitu 

melalui skema cicilan uang kuliah tunggal (UKT), penundaan UKT, penurunan UKT, 

dan pemberian bantuan sementara melalui KIP Kuliah khususnya untuk mahasiswa 

semester 3, 5, dan 7 yang terancam putus kuliah. 

3. Melanjutkan program-program pelatihan guru dan tenaga kependidikan melalui 

mekanisme daring yang dapat menjangkau lebih banyak peserta dan 

membutuhkan pertemuan tatap minimal. 

4. Perubahan kebijakan penilaian hasil belajar antara lain penghapusan pelaksanaan 

ujian nasional (UN) dan ujian kompetensi keahlian (UKK), serta pelaksanaan ujian 

sekolah tanpa mengumpulkan siswa dan tidak perlu mengukur capaian seluruh 

kurikulum, untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

5. Penyesuaian kebijakan penyaluran dana BOS langsung ke sekolah penerima 

dengan pemihakan pada daerah paling terdampak COVID-19, dengan 

pemanfaatan yang dibuat lebih fleksibel. Pemerintah melalui perguruan tinggi 

negeri (PTN) juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan 

bantuan pendanaan jaringan/kuota internet untuk melaksanakan pembelajaran 

daring. 

6. Pada jenjang pendidikan tinggi, dilakukan refocusing anggaran untuk mendukung 

upaya-upaya penanganan COVID-19, antara lain penguatan 13 Fakultas 

Kedokteran (FK) dan 13 Rumah Sakit Pendidikan (RSP) sebagai test center dan 

pelayanan pasien COVID-19, mobilisasi relawan COVID-19, serta pengadaan alat 

perlindungan diri (APD) dan fasilitasi penelitian. Selain itu, Pemerintah juga 

mendorong pengembangan penelitian di perguruan tinggi dan pemanfaatan hasil 

penelitian dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Implementasi kampus 

merdeka juga didorong dalam bentuk pengakuan kegiatan relawan COVID-19 

sebagai kegiatan magang/kerja praktik untuk memenuhi kewajiban perkuliahan. 

5.4 Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

5.4.1 Capaian Utama Pembangunan 

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui program 

peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi; percepatan 

perbaikan gizi masyarakat; peningkatan pengendalian penyakit; penguatan Gerakan 
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Masyarakat Hidup Sehat (Germas); serta penguatan sistem kesehatan dan 

pengawasan obat dan makanan yang dijabarkan pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 

Capaian Indikator Pembangunan Kesehatan Tahun 2019–2020 

Uraian Satuan 

2018 -  

Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

Angka prevalensi 

kontrasepsi 

modern/modern 

Contraceptive 

Prevelance Rate 

(mCPR) 

% 57,0
6)

 55,0
6)

 61,787) 

Persentase 

kebutuhan ber-KB 

yang tidak 

terpenuhi  

(unmet need) 

% 12,40
6)

 12,10
6)

 8,607) 

Angka kelahiran 

remaja umur 15- 

19 tahun/ Age 

Specific Fertility 

Rate (ASFR 15-19) 

(kelahiran hidup 

per 1.000 

perempuan usia 

15-19 tahun) 

Angka 30
6)

 33
6)

 257) 

Prevalensi stunting 

(pendek dan 

sangat pendek) 

pada balita 

% 30,79
3)

 27,674) 24,107) 

Prevalensi wasting 

(kurus dan sangat 

kurus) pada balita 

% 10,193) 7,444) 8,087) 

Insidensi HIV (per 

1.000 penduduk 

yang tidak 

terinfeksi HIV) 

Angka 0,241) 0,321) 0,217) 

Insidensi TB (per 

100.000 

penduduk) 

Angka 3165) 3168) 2727) 

Eliminasi malaria Kab/kota 2951) 3001) 3061) 

Persentase 

imunisasi dasar 

lengkap pada anak 

usia 12-23 bulan 

% 57,93) 93,71) 391) 
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Uraian Satuan 

2018 -  

Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

Persentase fasilitas 

kesehatan tingkat 

pertama 

terakreditasi 

% 461) - 551) 

Persentase 

rumah sakit 

terakreditasi 

% 701) - 88,381) 

Persentase 

puskesmas 

dengan jenis 

tenaga kesehatan 

sesuai standar 

% 231) 321) 331) 

Persentase 

puskesmas tanpa 

dokter 

% 151) 121) 101) 

Persentase obat 

memenuhi syarat 
% 96,382) 97,732) 87,072) 

Persentase 

makanan 

memenuhi syarat 

% 82,702) 73,282) 81,752) 

Sumber: 1) Kementerian Kesehatan, 2018-TW I 2020; 

 2) Badan POM, 2018 - TW I 2020;  

 3) Riset Kesehatan Dasar, 2018;  

 4) Survei Status Gizi Balita Indonesia;  

 5) Global TB Report;  
 6) Survei Akuntabilitas Kinerja Program (SKAP) BKKBN;  

 7) Belum tersedia proyeksi 2020, menggunakan angka target 2020; 

 8) Memakai capaian tahun 2018 karena belum tersedia capaian tahun 2019; 

5.4.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat terus meningkat. Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah mencapai target yang 

ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 yaitu AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup 

(2015) dan AKB sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (2017). Untuk menurunkan AKI 

dan AKB selama tahun 2019 telah dilakukan berbagai upaya, antara lain (1) 

peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak berupa peningkatan fasilitas 

kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi, ketersediaan rumah 

tunggu kelahiran, dan pemanfaatan telemedicine; (2) peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan dengan melakukan penempatan dokter spesialis (obgyn, anak, penyakit 

dalam, anestesi, dan bedah), menjamin ketersediaan Unit Transfusi Darah/Bank Darah 

Rumah Sakit, dan penguatan antenatal, persalinan, dan postnatal; (3) pemberdayaan 

masyarakat dengan mendorong pemanfaatan buku KIA, pelaksanaan kelas ibu hamil 

dan ibu balita, revitalisasi posyandu, serta pemanfaatan dana desa dalam 

perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; serta (4) penguatan tata kelola 

terutama dengan penguatan upaya promotif-preventif di puskesmas. 
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Pelaksanaan Program KB juga menunjukan capaian yang cukup baik. Persentase 

kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi turun dari 12,4 persen di tahun 2018 menjadi 

12,1 persen di tahun 2019. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun telah mencapai 

33 dibandingkan dengan target RPJMN 2015-2019 sebesar 38 kelahiran per 1.000 

perempuan usia 15-19 tahun. Jumlah peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP) meningkat dari 23,1 persen pada tahun 2018 menjadi 24,6 persen 

pada tahun 2019. Selain itu, pemenuhan alat/obat kontrasepsi (alokon) di 18.331 

fasilitas pelayanan KB serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi berbasis 

kelompok kegiatan/komunitas melalui 74.491 kelompok kegiatan juga telah 

terlaksana dengan optimal. Untuk meningkatkan pelayanan KB, telah dilakukan upaya 

antara lain melalui penyusunan strategi area perubahan yang meliputi rebranding 

program, penguatan peran petugas lapangan KB dalam optimalisasi dukungan 

terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, implementasi kegiatan inovatif di 

Kampung Berkualitas/Kampung KB, serta kebijakan terkait mekanisme pelayanan KB 

dan jenis alokon baru. 

Upaya perbaikan gizi telah berhasil menurunkan prevalensi stunting pada anak balita 

dari 37,21 persen (Riskesdas, 2013) menjadi 27,67 persen (SSGB, 2019), demikian juga 

apabila dibandingkan dengan data prevalensi stunting pada balita (Riskesdas, 2018), 

yaitu 30,8 persen.   

Pendekatan penurunan stunting telah mengkombinasikan intervensi spesifik 

(intervensi langsung ke sasaran) yang umumnya dilakukan sektor kesehatan dengan 

intervensi sensitif (intervensi tidak langsung) yang umumnya dikerjakan oleh sektor 

di luar kesehatan. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, intervensi 

terintegrasi tersebut difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki prevalensi 

stunting tinggi, jumlah anak balita banyak, angka kemiskinan tinggi, komitmen dan 

praktik baik, serta pemerataan lokus setiap provinsi. Pada tahun 2020 kegiatan fokus 

penurunan stunting terintegrasi dilakukan pada 260 kabupaten/kota. 

Gambar 5.3 

Status Gizi Anak Balita Tahun 2007 – 2019  

 
Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007-2019 dan Survei 

Status Gizi Balita Indonesia 2019 

Upaya untuk mencegah dan menurunkan Tuberkulosis (TB) telah dilaksanakan secara 

terus menerus dengan strategi berupa (1) peningkatan jangkauan kasus;  
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(2) peningkatan kepatuhan pengobatan TB melalui keterlibatan kader, peran 

keluarga, dan petugas puskesmas; (3) penanggulangan TB melalui perluasan 

pembentukan kelompok peer group bagi pasien dan mantan pasien; (4) peningkatan 

kemitraan; (5) peningkatan kemandirian masyarakat; (6) penguatan sistem teknologi 

informasi dalam manajemen data TB; (7) kolaborasi program TB dengan riset 

kesehatan lain; dan (8) penguatan sistem kesehatan lainnya baik SDM, logistik, 

pembiayaan, regulasi, dan litbang. 

Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular diperkuat dengan penguatan 

implementasi Germas. Gerakan ini memberikan kontribusi untuk mencegah dan 

menurunkan faktor resiko penyakit tidak menular, seperti darah tinggi dan obesitas. 

Germas juga ditujukan untuk mengendalikan konsumsi rokok dan tembakau, 

mempromosikan upaya mengurangi makanan tinggi lemak, gula dan garam, serta 

meningkatkan aktivitas fisik dan melaksanakan deteksi dini penyakit. Kegiatan 

Germas juga didukung oleh Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 

(PIS-PK). 

Pencapaian akses dan mutu pelayanan kesehatan tercermin dari peningkatan capaian 

Rumah sakit terakreditasi dari 53,3 persen (2017) menjadi 70 persen (2019). Dalam 

upaya pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, capaian puskesmas tanpa 

dokter menurun dari 15 persen (2018) menjadi 12 persen (2019). Keamanan obat 

beredar dan memenuhi syarat selama lima tahun terakhir berada pada rentang 97,73-

99,18 persen. Capaian ini didukung oleh percepatan perizinan obat dan makanan, dan 

digitalisasi  pengawasan dan penindakan obat dan makanan.  

5.4.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pada masa pandemi COVID-19, pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada 

penanganan COVID-19 tanpa mengabaikan pembangunan aspek kesehatan lainnya. 

Beberapa upaya yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 di antaranya (1) 

efisiensi, refocusing, dan realokasi anggaran K/L dengan memprioritaskan kegiatan 

yang menjadi prioritas nasional dan untuk mendukung penanganan COVID-19; (2) 

penyusunan protokol kesehatan pada tempat kerja, kantor, industri, dan tempat 

umum untuk new normal life; (3) penetapan RS rujukan penanganan COVID-19; (4) 

pengadaan alat dan reagen Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk percepatan 

pengujian COVID-19; (5) hilirisasi hasil penelitian menjadi produk inovasi yang 

diproduksi oleh industri alat kesehatan dalam negeri; (6) percepatan produksi Reagen 

PCR dan Rapid Diagnostic Test (RDT) Immunoglobulin G (IgG)/ Immunoglobulin M 

(IgM) COVID-19 dalam negeri; (7) pemberdayaan pelayanan kesehatan jarak jauh 

(telemedicine); (8) peningkatan kapasitas kantor karantina kesehatan di pintu masuk 

negara; (9) penguatan kualitas metode surveilans berbasis laboratorium; (10) 

perluasan dan peningkatan jumlah BTKLPP yang mampu testing COVID-19; (11) 

optimalisasi pemanfaatan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk diagnosa COVID-19; (12) 

penggerakan Tim Gerak Cepat (TGC) di setiap level provinsi; (13) mobilisasi relawan 

tenaga kesehatan; (14) pembangunan ruang isolasi pada rumah sakit rujukan COVID-

19 serta pemenuhan peralatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

pasien COVID-19; (15) dukungan laboratorium dalam percepatan pengujian COVID-

19; (16) launching pedoman/informasi obat dan makanan dalam rangka penanganan 
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COVID-19; (17) percepatan pelayanan publik dalam kondisi pandemi COVID-19. Di 

masa pandemi, program dan kegiatan prioritas kesehatan non-COVID-19 lainnya 

tetap berjalan. Lebih lanjut, pelaksanaan pelayanan KB di masa pandemi tetap 

dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan serta diarahkan pada 

penggunaan metode kontrasepsi non-MKJP. 

5.4.2 Permasalahan dan Kendala 

Berbagai permasalahan dan kendala, antara lain (1) sistem rujukan maternal, tata 

laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi 

yang belum optimal; (2) jumlah pengguna kontrasepsi modern menurun, khususnya 

di kelompok usia produktif/pasangan usia muda dan akses yang terbatas terhadap 

informasi yang akurat dan terpercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat 

kontrasepsi modern); (3) prevalensi stunting masih tinggi yang disebabkan 

pemahaman pola asuh, kesehatan lingkungan, serta kemampuan menyediakan 

makanan bergizi masih rendah; (4) masih tingginya faktor risiko perilaku dan 

lingkungan yang menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat 

penyakit tidak menular; (5) belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas 

pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan pulau 

terluar; dan (6) sistem pengawasan obat dan makanan terutama di tingkat 

kabupaten/kota yang belum optimal. 

Adapun permasalahan yang terjadi saat pandemi COVID-19, antara lain (1) kurang 

optimalnya pelayanan kesehatan akibat adanya keterbatasan kapasitas sistem 

kesehatan; (2) kurang optimalnya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas 

kesehatan terutama untuk pelayanan KB MKJP; (3) terbatasnya komunikasi, informasi, 

dan edukasi (KIE) pada masyarakat sebagai bagian dari pembatasan sosial; (4) 

kurangnya kapasitas tes dan laboratorium kesehatan; (5) surveilans realtime penyakit 

yang belum optimal; (6) belum optimalnya upaya karantina kesehatan pada pintu 

masuk negara; serta (7) ketergantungan terhadap obat dan alat kesehatan dari luar 

negeri. 

5.4.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat 

kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk (1) 

peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi melalui peningkatan 

pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan, perluasan cakupan imunisasi 

dasar lengkap, serta perluasan akses dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 

melalui promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, 

pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB 

pascapersalinan (KB PP); (2) percepatan perbaikan gizi masyarakat terutama melalui 

percepatan penurunan stunting; (3) peningkatan pengendalian penyakit terutama 

dengan pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit; (4) penguatan Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat; dan (5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat 

dan makanan termasuk penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan 

pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 
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Merespon kondisi pandemi COVID-19, penguatan pelayanan kesehatan akan 

difokuskan pada reformasi sistem kesehatan yang mencakup delapan area kunci, 

yaitu: (1) pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan; (2) penguatan puskesmas; 

(3) peningkatan rumah sakit dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, 

perbatasan, dan kepulauan; (4) kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (5) ketahanan 

kesehatan (health security); (6) pengendalian penyakit dan imunisasi; (7) pembiayaan 

kesehatan; serta (8) teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, 

terkait penguatan pelayanan KB dilakukan (1) optimalisasi pemberian alat/obat 

kontrasepsi non-MJKP seperti pil, suntik, dan kondom untuk meminimalisir 

kunjungan ke fasilitas kesehatan selama masa pandemi dan (2) pemberian alat 

pelindung diri bagi petugas pelayanan KB. 

5.5 Pemuda dan Olahraga 

5.5.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan 

partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Upaya ini dilakukan melalui 

berbagai kegiatan yang memberikan kesempatan bagi pemuda untuk terlibat aktif 

dalam kegiatan organisasi; fasilitasi wirausaha; pengembangan wawasan, kapasitas, 

kepedulian, kesukarelawanan, dan kreativitas; kepemimpinan dan kepeloporan; serta 

pengembangan pendidikan kepramukaan. 

Sementara itu, pembangunan olahraga bertujuan meningkatkan budaya dan prestasi 

olahraga di tingkat regional dan internasional. Upaya ini dilakukan melalui berbagai 

kegiatan untuk mendorong penduduk untuk berolahraga; pembinaan dan 

pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan 

olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus; penguatan induk cabang olahraga; 

penyediaan sarana dan prasarana olahraga; pembibitan dan pengembangan prestasi 

olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; penerapan iptek olahraga 

dan kesehatan olahraga; serta penguatan pembinaan dan pengembangan 

olahragawan andalan. 

5.5.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Beberapa capaian pembangunan kepemudaan sebelum pandemi COVID-19 pada 

tahun 2019 di antaranya (1) meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dari 

49,33 pada tahun 2017 menjadi 51,50 pada tahun 2018; (2) menguatnya pelaksanaan 

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui 

pengesahan Permenpora No. 12/2018; (3) terbentuknya 3.910 Kader Inti Pemuda Anti 

Narkoba; (4) terfasilitasinya 5.100 kader kewirausahaan; (5) meningkatnya 

keterampilan seni, budaya, dan ekonomi kreatif 12.850 pemuda; serta (6) 

meningkatnya pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan 1.800 

pemuda. 

Hasil yang dicapai dalam pembangunan keolahragaan sebelum pandemi COVID-19 

pada tahun 2019 antara lain (1) peringkat ke-4 pada Southeast Asian Games 2019 di 

Filipina dengan perolehan 72 emas/84 perak/111 perunggu; (2) terlibatnya 75.280 
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peserta didik berolahraga pada tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi 

dalam olahraga pendidikan; (3) sebanyak 265.520 orang berpartisipasi dalam 

olahraga massal, tradisional, petualang, tantangan, dan wisata; (4) terbinanya 2.000 

olahragawan andalan nasional; (5) terfasilitasinya 780 pelatih dan instruktur; dan (6) 

terfasilitasinya 1.650 siswa atlet di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa 

(PPLM)/Sekolah Khusus Olahraga (SKO)/Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga 

Pelajar (PPLP). Adapun capaian pembangunan bidang pemuda dan olahraga tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 

Capaian Pembangunan Pemuda dan Olahraga 

Tahun 2019 dan 2020 

Uraian Satuan 2019  2020* 

Fasilitasi Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Pemuda 3.910 1.500 

Fasilitasi Kader Wirausaha Pemuda  Pemuda 5.100 5.000 

Peningkatan Keterampilan Seni, Budaya, dan 

Ekonomi Kreatif 
Pemuda 12.850 9.000 

Pengembangan Kepedulian, Kesukarelawanan, 

dan Kepeloporan 
Pemuda 1.800 1.800 

Southeast Asian Games di Filipina 

Emas/ 

Perak/ 

Perunggu 

72/ 

84/ 

111  

- 

Keterlibatan Peserta Didik Pada Tingkat 

Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi dalam 

Olahraga Pendidikan 

Siswa 75.280 17.000 

Jumlah Partisipasi dalam Olahraga Massal, 

Tradisional, Petualang, Tantangan, dan Wisata 
Orang 265.520 14.020 

Pembinaan Olahragawan Andalan Nasional Orang 2.000 1.000 

Fasilitasi Pelatih dan Instruktur Orang 780 1.000 

Fasilitasi PPLM/ SKO/ PPLP Orang 1.650 1.501 

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga 

Keterangan: *) Data target capaian tahun 2020  

5.5.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Adapun upaya yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 untuk pelaksanaan 

kegiatan kepemudaan (1) penyesuaian kegiatan fasilitasi, pelatihan, dan workshop 

tatap muka menjadi pertemuan virtual dan webinar; (2) penyesuaian seleksi pasukan 

pengibar bendera pusaka (Paskibraka) yang bertugas dari semula mewakili seluruh 

provinsi dengan seleksi berjenjang menjadi hanya delapan orang; (3) realokasi 

anggaran untuk bantuan Alat Bantu Kesehatan dan Penunjang kepada alumni 

kegiatan fasilitasi, pelatihan dan workshop; dan (4) pelaksanaan kampanye publik dan 

penyesuaian kegiatan kepemudaan secara virtual untuk kegiatan penyadaran, 

pengembangan dan pemberdayaan pemuda.  
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Beberapa penyesuaian program olahraga dilakukan melalui (1) training center 

Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) untuk olahragawan dari tiga cabang olahraga 

tetap berjalan, yaitu bulutangkis, angkat besi, dan voli; (2) peningkatan prestasi 

olahraga di tingkat Internasional dengan target pencapaian dua medali emas pada 

event Olimpiade di Tokyo tahun 2021, melalui (a) pelaksanaan kejuaraan 

internal/home tournament PBSI dalam rangka persiapan Olimpiade Tokyo tahun 

2021; (b) pelaksanaan test event PABBSI Pelatnas Olimpiade tanggal 22 Juli 2020 dan 

akan dilakukan setiap bulan untuk mengukur prestasi dan mengatasi kejenuhan atlet 

karena tidak ada kejuaraan selama pandemi; (c) virtual training PSSI untuk persiapan 

Pelatnas FIFA World Cup U-20 tahun 2021 di Indonesia; (3) penundaan 

penyelenggaraan multievent olahraga nasional seperti Pekan Olahraga Nasional 

(PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua ke tahun 2021; (4) 

pelaksanaan pembelajaran dan pembinaan latihan jarak jauh untuk para atlet di  SKO 

dan PPLP; dan (5) kampanye olahraga dilakukan melalui Lomba Senam Stay at Home 

(SAH) dan Senam Duduk dan Berdiri bagi Lansia di Rumah (DUILAH). 

5.5.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang 

pemuda dan olahraga, di antaranya (1) belum optimalnya pelaksanaan koordinasi 

strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai Perpres No. 

66/2017; (2) intervensi pembangunan kepemudaan umumnya belum mengacu 

capaian indikator IPP; (3) masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan olahraga; (4) terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; (5) belum 

masifnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar 

internasional; (6) belum optimalnya penerapan iptek olahraga; (7) belum optimalnya 

pembinaan olahraga nasional sesuai Perpres No. 95/2017 tentang Peningkatan 

Prestasi Olahraga Nasional; dan (8) masih terbatasnya pengembangan industri dan 

promosi olahraga.  

Pada masa pandemi COVID-19, kondisi ini menghadapi permasalahan lebih lanjut 

mengingat dengan diterapkannya kebijakan PSBB maka kegiatan tatap muka menjadi 

sangat terbatas sehingga berdampak pada (1) keterbatasan partisipasi pemuda dalam 

rangka mengembangkan jiwa kesukarelawanan dan kreativitas; (2) lemahnya 

kemandirian pemuda akibat terhambat atau hilangnya pekerjaan; (3) terhambatnya 

pembudayaan olahraga karena pembatasan kegiatan olahraga secara massal; (4) 

seleksi, training, dan pembinaan atlet yang tidak dapat berjalan optimal; dan (5) 

pembatalan Asean Para Games di Filipina, serta pelaksanaan Olimpiade dan 

Paralimpiade di Tokyo yang ditunda ke tahun 2021.  

5.5.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan pemuda dan olahraga sebagai bagian dari 

pembangunan SDM diarahkan sebagai berikut. 

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas melalui (a) penguatan 

koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan 

dengan pemerintah pusat dan daerah; dan (b) peningkatan Indeks Pembangunan 

Pemuda.  



5-22 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING 

 

2. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan melalui (a) 

pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreativitas 

pemuda; (b) peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan, 

dan kepeloporan. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga melalui (a) 

penguatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan 

layanan khusus melalui Gerakan Nasional Masyarakat Sehat; dan (b) penguatan 

regulasi dalam rangka mendukung dan mengajak masyarakat dalam kegiatan 

berolahraga. 

4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui (a) 

pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan; (b) 

penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional, terutama 

melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); (c) pemanduan bakat 

dalam rangka mendukung pembibitan olahragawan berprestasi; (d) optimalisasi 

penerapan iptek dalam olahraga; (e) peningkatan efisiensi dan efektivitas 

peningkatan prestasi olahraga nasional sesuai Perpres No. 95/2017; dan (f) 

pengembangan industri dan promosi olahraga.  

Kebijakan bidang pemuda dan olahraga juga diarahkan untuk mendukung upaya 

penanganan dan pemulihan kondisi pandemi COVID-19, sebagai berikut. 

1. Meningkatkan partisipasi pemuda pascapandemi COVID-19, seperti (a) 

penyusunan panduan mekanisme pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi 

termasuk proses monitoring dan evaluasi, (b) menjaga keberlanjutan intervensi 

positif terhadap pemuda seperti pertemuan virtual dan webinar, dan (c) 

penyusunan database kegiatan kepemudaan. 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga pascapandemi 

COVID-19 melalui Lomba Senam SAH dan Senam DUILAH.  

3. Menjaga keberlanjutan upaya peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional 

dan internasional dengan (a) pembinaan olahraga berjenjang dan berkelanjutan, 

baik secara virtual maupun tatap muka dengan memperhatikan protokol 

kesehatan; (b) penyesuaian agenda Pelatnas bagi olahragawan disabilitas dalam 

rangka persiapan keikutsertaan di Asean Para Games; dan (c) memanfaatkan 

momentum keikutsertaan/penyelenggaraan event olahraga untuk 

pengembangan pariwisata dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat dunia, di 

antaranya melalui penyelenggaraan The Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) U-20 World Cup di Indonesia pada tahun 2021. 

5.6 Kesejahteraan Sosial  

5.6.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan kesejahteraan sosial (kesos) merupakan pelaksananan arahan presiden 

dalam pembangunan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, 

kualitas, dan kelangsungan hidup setiap warga negara.  Pembangunan Kesos 

dilaksanakan melalui program-program rehabilitasi sosial (rehsos), pemberdayaan 
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sosial, perlindungan sosial korban bencana, dan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) yang dijabarkan pada Tabel 5.6. 

Tabel 5.6 

Capaian Program Kesejahteraan Sosial 

Tahun 2019 dan 2020 

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020  

Rehabilitasi dan 

Perlindungan Sosial 

Anak 

Jiwa 2.619 106.737 31.962 

Resos Lanjut Usia Jiwa 27.073 70.320 28.887 

Resos Penyandang 

Disabilitas (PD) Fisik, 

Mental, Sensorik & 

Intelektual 

Jiwa 2.183 49.827 1.936 

Literasi khusus bagi PD 

Netra 

Jenis/ 

Eksemplar 
11 35  11.210 

Resos KP-Napza Jiwa 8.553 19.270 9.958 

Resos ODHA Jiwa 263 950 1.102 

Rehabilitasi Sosial 

Korban Perdagangan 

Orang  

Jiwa 2.701 4.556 3.541 

Pemberdayaan 

Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) 

Keluarga 681 1.997 279 

Masyarakat yang 

memiliki kesiapsiagaan 

di lokasi rawan bencana 

alam 

Jiwa 88.534 278.443 19.177 

Korban bencana alam 

yang mendapatkan 

pemenuhan kebutuhan 

dasar 

Jiwa 5.437 18.920 473.807 

Lokasi yang 

mendapatkan 

penguatan dalam 

pencegahan konflik 

sosial dan pencegahan 

terorisme 

Kabupaten

/Kota 
0 250  100  

Perlindungan sosial 

korban bencana sosial 
Jiwa 76.549 124.522 110.357 
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Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020  

Cakupan kepesertaan 

Program Jaminan 

Kesehatan Nasional 

(%) 83,00 83,47 81,86* 

Cakupan kepesertaan 

Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

a. Pekerja Formal 

b. Pekerja Informal 

(%) 

 

 

61,61 

2,61 

 

 

66,08 

3,66 

 

 

58,76** 

2,94** 

Sumber : Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri, BPS 

Keterangan: *) Realisasi sampai dengan Akhir Juni 2020 

        **) Realisasi sampai dengan Akhir Mei 2020 

5.6.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Program rehabilitasi sosial (rehsos) dilaksanakan terhadap penduduk rentan Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat bermasyarakat dan melaksanakan 

fungsi sosial dengan optimal. PPKS di antaranya adalah anak, penyandang disabilitas, 

lanjut usia, orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune 

Deficiency Syndrome (AIDS), korban penyalahgunaan NAPZA, serta korban 

perdagangan manusia (termasuk pekerja migran). Selama 2019, pelaksanaan 

perlindungan korban bencana berfokus pada penduduk terdampak bencana alam, di 

antaranya bencana gempa di Lombok dan Halmahera serta banjir di berbagai wilayah 

di Indonesia. 

Tujuan utama pelaksanaan jaminan sosial adalah mempertahankan tingkat 

kesejahteraan masyarakat pada masa sulit akibat berbagai risiko siklus kehidupan. 

Hingga tahun 2019, pelaksanaan SJSN berfokus pada perluasan cakupan penduduk 

sebagai peserta JKN dan para pekerja sebagai peserta Jamsos Ketenagakerjaan. 

Memasuki tahun kelima RPJMN 2015-2019, pelaksanaan SJSN juga diiringi perbaikan 

di berbagai bidang meliputi keberlanjutan dan peningkatan layanan. 

5.6.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Layanan terhadap kelompok rentan pada masa pandemi COVID-19 tetap dilanjutkan. 

Namun beberapa layanan rehsos dalam institusi ditiadakan dengan mengembalikan 

pemerlu layanan kepada keluarga untuk menghindari penularan. Perlindungan 

korban bencana juga diutamakan pada penduduk terdampak bencana nonalam 

wabah COVID-19, terutama yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat 

yang kehilangan mata pencaharian dan rentan jatuh miskin. 

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap keberlanjutan pembayaran iuran 

kepesertaan Program Jamsos. Pada Tabel 5.6 dapat terlihat bahwa capaian Program 

JKN pada semester I 2020 menurun 1,61 persen dibandingkan semester II 2019 yakni 

menjadi sekitar 81,86 persen. Kepesertaan pekerja formal dan informal dalam 

Program Jamsos Ketenagakerjaan menurun 7,32 persen dan 0,91 persen menjadi 

58,76 persen dan 2,94 persen pada periode yang sama. Keberadaan Jamsos menjadi 
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penting ketika terjadi bencana kesehatan yang diikuti dengan guncangan ekonomi. 

Pemerintah memberikan kelonggaran berupa subsidi premi JKN kelas III bagi 

kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) dan kelompok bukan pekerja (BP). 

Selain itu, pemerintah memberikan kelonggaran berupa relaksasi pembayaran iuran 

dan denda Program Jamsos Ketenagakerjaan. Seluruh peserta juga dipastikan dapat 

menerima haknya ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan 

sementara. 

5.6.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan pelaksanaan kesos antara lain (1) belum tersedianya data lengkap 

kelompok rentan seperti komunitas adat terpencil, anak korban kekerasan, korban 

NAPZA, penderita HIV/AIDS, dan korban perdagangan manusia; (2) belum semua 

penduduk yang membutuhkan memiliki nomor indentitas kependudukan (NIK); 

sehingga sulit memperoleh bantuan sosial (3) kapasitas Lembaga Kesejahteraan 

Sosial (LKS) dan SDM pekerja sosial belum terstandarisasi dan tersertifikasi; (4) belum 

adanya pengarusutamaan kelompok rentan dan sebaliknya layanan publik belum 

inklusif; serta (5) kesempatan kerja dan usaha belum inklusif sehingga kelompok 

rentan seperti penyandang disabilitas tidak dapat bekerja. 

Permasalahan dalam pelaksanaan JKN antara lain (1) besaran iuran dan tarif 

pelayanan belum sesuai harga keekonomian, (2) defisit Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan terus meningkat, (3) ketidakpatuhan peserta dalam mendaftar dan 

membayar iuran, (4) distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan tidak merata, dan (5) 

penjangkauan sektor informal yang belum optimal. 

Permasalahan yang terjadi dalam program Jamsos Ketenagakerjaan yaitu (1) 

pemahaman masyarakat terhadap program masih rendah, (2) peraturan terkait 

Jamsos Ketenagakerjaan masih belum sinkron, (3) skema manfaat pasti program JP 

dan penarikan dini program JHT berisiko mengancam keberlanjutan program, (4) data 

ganda, dan (5) penciptaan program baru yang berpotensi tumpang tindih. 

Pada masa pandemi COVID-19, beberapa permasalahan kesos menjadi semakin 

terekskalasi karena (1) layanan publik dan lingkungan bekerja yang belum inklusif 

memperbesar kerentanan kelompok rentan, terutama lansia dan penyandang 

disabilitas yang bekerja di sektor informal; (2) protokol kesehatan yang belum inklusif 

sehingga masih diperlukan penjelasan melalui interaksi fisik; (3) dokumen 

kependudukan yang masih belum dimiliki sebagian penduduk sehingga menyulitkan 

memperoleh bantuan sosial dampak COVID-19; (4) belum adanya protokol 

penanganan bencana yang mempersulit koordinasi peningkatan cakupan dan 

integrasi program perlindungan sosial; serta (5) kelas menengah dan pekerja sektor 

informal yang terdampak COVID-19 tidak seluruhnya terdata sehingga menghambat 

proses perluasan bantuan.  

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kemampuan membayar iuran jaminan 

sosial. Jumlah peserta yang tidak mampu membayar iuran JKN dan Jamsos 

Ketenagakerjaan meningkat. Selain itu, pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya 

pergeseran jumlah kepesertaan antarsegmen baik pada pekerja formal, informal, 

maupun PBI.  
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5.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan kesos dilaksanakan melalui peningkatan layanan bagi kelompok 

rentan terutama penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia, penguatan cakupan 

Jamsos baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, serta pengembangan peta jalan 

perlindungan sosial adaptif. 

Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan yaitu (1) penguatan skema pendataan 

bagi PPKS yang belum terdata; (2) peningkatan sosialisasi, advokasi, dan proses 

pendaftaran penduduk yang mudah diakses; (3) peningkatkan standar kualitas 

layanan melalui balai, panti, pendamping program, dan akreditasi LKS serta sertifikasi 

SDM pekerja sosial untuk pendampingan kelompok rentan; (4) peningkatan 

pengarusutamaan kelompok rentan melalui: perluasan pencegahan dan penanganan 

kekerasan pada anak, pelaksanaan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), 

implementasi perencanaan dan penganggaran inklusif penyandang disabilitas, serta 

penetapan dan pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan; dan (5) peningkatan 

keikutsertaan penyandang disabilitas dan lansia dalam aktivitas ekonomi dan 

pembangunan melalui: pengembangan mekanisme layanan terintegrasi berbasis 

manajemen kasus, pemenuhan kuota pekerja disabilitas sesuai dengan regulasi, dan 

pengembangan skema Perawatan Jangka Panjang (PJP).  

Arah kebijakan program JKN yaitu meningkatkan mutu pelayanan. Strategi yang 

dilakukan yaitu (1) tinjauan berkala iuran dan manfaat, (2) pemetaan pergeseran 

peserta antarsegmen, (3) penyusunan kajian dan peraturan terkait Kebutuhan Dasar 

Kesehatan dan Kelas Standar JKN, (4) integrasi data Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial (BPJS) Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam 

Negeri serta penerapan interoperabilitas data untuk meminimalisasi potensi fraud, 

dan (5) integrasi kader JKN dan agen BPJS Ketenagakerjaan.  

Arah kebijakan program Jamsos Ketenagakerjaan yaitu meningkatkan mutu 

pelayanan dan kepesertaan. Strategi yang dilakukan yaitu (1) implementasi strategi 

komunikasi untuk meningkatkan kepercayaan publik, (2) sinkronisasi peraturan 

Jamsos Ketenagakerjaan, (3) tinjauan berkala iuran dan manfaat program, (4) 

penjangkauan peserta sektor informal dengan pendekatan digital dan komunitas, 

serta (5) pengembangan PBI JKK dan JKM. 

Merespon kondisi pandemi COVID-19 saat ini, arah kebijakan dan strategi kesos 

diarahkan dengan penyesuaian kebijakan yang mencakup (1) perluasan kesempatan 

kerja dan usaha ekonomi yang lebih inklusif; (2) menjamin ketersediaan layanan 

dengan pengembangan platform digital yang memungkinkan layanan virtual dan 

mengurangi interaksi fisik, serta memastikan hal tersebut dapat diakses oleh semua 

kelompok rentan, termasuk lansia dan penduduk dengan ragam disabilitas; (3) 

perluasan cakupan dokumen kependudukan berdasarkan hasil Sistem Informasi 

Lanjut Usia (SILANI), dan penyaluran bansos COVID-19, penyediaan data makro 

disabilitas sesuai regulasi, serta pengintegrasian data kelompok rentan dalam Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Administrasi Kependudukan 

(Adminduk); (4) pengembangan perlindungan sosial adaptif kebencanaan yang 

menjadi bagian dari reformasi perlindungan sosial, termasuk penyusunan protokol 

perluasan bantuan sosial pada situasi bencana, serta penguatan kapasitas dan 
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ketahanan bagi kelompok rentan; serta (5) reformasi perlindungan sosial melalui 

perbaikan dan perluasan DTKS menjadi registrasi sosial serta transformasi digital 

penyaluran bantuan sosial nontunai, untuk mempermudah proses perluasan bantuan 

sosial nontunai dalam kondisi darurat untuk penduduk terdampak bencana.      

Pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi iuran dan tunggakan untuk program JKN 

yaitu (1) bantuan iuran bagi kelompok PBPU dan BP di Kelas III sepanjang tahun 2020; 

(2) relaksasi tunggakan iuran bagi kelompok PBPU dan Pekerja Penerima Upah (PPU) 

atau hanya melunasi tunggakan selama enam bulan; serta (3) pengenaan denda 

sebesar 2,5 persen untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan 

setelah kepesertaan aktif kembali. 

Terkait program Jamsos Ketenagakerjaan, Pemerintah sedang menyiapkan 

Rancangan Peraturan Perundangan (RPP) Relaksasi Iuran dan Denda. RPP ini 

mengatur keringanan iuran Program JKK dan JKM, penundaan pembayaran iuran 

Program JP sehingga peserta hanya membayar antara 1-30 persen dan sisanya 

ditunda pembayarannya, keringanan denda keterlambatan pembayaran iuran JKK, 

JKM, JHT, dan JP menjadi 0,5 persen, serta perpanjangan tenggat waktu pembayaran 

iuran hingga tanggal 30 bulan berikutnya. 

5.7 Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender 

5.7.1 Capaian Utama Pembangunan 

Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak 

kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan 

perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan 

perempuan di dalam pembangunan. Untuk itu, Pengarusutamaan Gender (PUG) 

menjadi strategi di dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan 

dan seluruh proses pembangunan. 

5.7.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Secara umum, perlindungan anak dan perempuan telah menunjukkan kemajuan 

(Tabel 5.7). Berdasarkan data Susenas, angka perkawinan anak menurun dari 11,54 

persen di tahun 2017 menjadi 11,21 persen di tahun 2018. Pada 2019 juga telah 

ditetapkan UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang 

Perkawinan yang menegaskan kenaikan batasan minimal usia kawin menjadi 19 tahun 

bagi laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh terbitnya 

PERMA No. 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta 

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang menjadi acuan bagi seluruh 

pihak di dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Dalam hal perlindungan anak 

dan perempuan dari kekerasan, data Survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 

(2018) menunjukkan bahwa prevalensi anak laki-laki dan perempuan usia 13-17 tahun 

yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya masing-masing adalah 61,7 

persen dan 62,0 persen. Sementara itu, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 

pada tahun 2019 adalah 431.471 kasus meningkat dari tahun 2018 sebanyak 406.178 
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kasus (Komnas Perempuan, 2020). Melalui perbaikan pencatatan dan pelaporan kasus 

serta meningkatnya cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), angka kekerasan 

terhadap anak dan perempuan diharapkan terus menurun. Selain itu, capaian utama 

lainnya adalah terbitnya PP No. 59/2019 tentang Koordinasi Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak serta meningkatnya kabupaten/kota yang menginisiasi 

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan peringkat KLA yang dicapai. 

Tabel 5.7 

Capaian Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender 

Tahun 2017–2020 

Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 

Prevalensi Perkawinan Anak % 11,54 11,21 10,59*) 10,19*) 

Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) 
Nilai 90,96 90,99 91,07 91,21*) 

Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG) 
Nilai 71,74 72,10 72,97*) 73,24*) 

Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) Perempuan 
% 50,89 51,88 51,89 52,51*) 

Sumber: BPS dan KemenPPPA (Berbagai Tahun) 

Keterangan: *) Angka target 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dan perempuan antara lain 

(1) peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan dari 

kekerasan; (2) percepatan pembentukan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak; (3) peningkatan peran masyarakat dalam 

upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan 

terutama di perdesaan melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM) dan pengembangan desa-desa PATBM di 131 kabupaten/kota; 

dan (4) peningkatan sarana dan prasarana publik yang ramah anak antara lain melalui 

penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang ramah anak.  

Kemajuan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditandai 

dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan. IPG 

mengalami peningkatan dari 90,99 di tahun 2018 menjadi 91,07 di tahun 2019 yang 

artinya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin 

mengecil. IDG juga meningkat dari 71,74 di tahun 2017 menjadi 72,10 di tahun 2018 

yang artinya perempuan semakin berdaya secara politik dan ekonomi. Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja perempuan meningkat meski tidak signifikan, yaitu dari 

51,88 persen di tahun 2018 menjadi 51,89 persen di tahun 2019 sebagaimana 

tercantum pada Tabel 5.7. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain (1) 

penguatan kelembagaan PUG di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (2) 

penguatan proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 

(PPRG) untuk memastikan aspek gender terintegrasi di sektor-sektor yang strategis; 
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dan (3) pelaksanaan berbagai upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, 

utamanya di kesehatan, pendidikan, politik, dan ekonomi. 

5.7.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Adapun upaya yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 antara lain (1) 

pembebasan/pemulangan 992 Anak Berhadapan dengan Hukum dari Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (data pertengahan Juni 2020, Kemkumham); (2) penyaluran 

bantuan spesifik bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya berupa 

multivitamin, susu, makanan bergizi, biskuit, dan kebutuhan khusus lainnya yang 

dipilah menurut usia anak balita, anak, remaja perempuan, serta lansia, termasuk anak 

dan perempuan dengan disabilitas; (3) penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi 

melalui berbagai media dan sarana mengenai pencegahan dan penanganan COVID-

19 pada anak, perempuan, dan keluarga; (4) penguatan akses layanan kekerasan 

terhadap anak dan perempuan yang adaptif melalui penyediaan berbagai protokol 

perlindungan perempuan dan anak lintas sektor di masa pandemi COVID-19; (5) 

penyediaan layanan pendampingan Sehat Jiwa (Sejiwa); serta (6) penguatan 

koordinasi multisektor lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan 

masyarakat melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak) dalam rangka 

mencegah dan menangani dampak COVID-19. 

5.7.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam perlindungan anak dan perempuan 

di antaranya (1) belum optimalnya upaya perlindungan anak dan perempuan untuk 

bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk TPPO; (2) masih terbatasnya akses dan 

belum optimalnya kualitas layanan untuk anak dan perempuan korban kekerasan; (3) 

disharmonisasi antarperaturan perundang-undangan/kebijakan, antara pusat dan 

daerah, dan belum lengkapnya aturan turunan dari undang-undang; (4) belum 

optimalnya koordinasi antarkementerian/lembaga/perangkat daerah dan antara 

pusat-daerah; serta (5) terbatasnya ketersediaan data dan informasi mengenai 

pemenuhan hak tumbuh kembang maupun layanan khusus untuk anak rentan. 

Adapun permasalahan yang dihadapi di dalam pembangunan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan utamanya adalah (1) kurangnya pemahaman dan 

komitmen K/L dan pemerintah daerah mengenai PUG dan signifikansinya di dalam 

pembangunan; (2) terbatasnya ketersediaan data terpilah gender dan analisisnya; 

serta (3) masih lemahnya kapasitas K/L dan pemerintah daerah di dalam 

melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang 

berkualitas.  

Selain berbagai permasalahan di atas, pelaksanaan kebijakan PSBB saat pandemi 

COVID-19 menjadikan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan 

terdampak COVID-19, ditunjukkan dengan (1) meningkatnya beban ganda 

perempuan di dalam rumah tangga seperti dalam mengasuh anak dan mendampingi 

anak belajar di rumah; (2) meningkatnya jumlah perempuan yang kehilangan 

pekerjaan dan penghasilan; (3) meningkatnya isu kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk kekerasan seksual; 

(4) meningkatnya isu perkawinan anak dan pekerja anak; (5) terganggunya berbagai 
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aspek di dalam tumbuh kembang anak, seperti kognitif, fisik, sosial, dan emosi; serta 

(6) meningkatnya risiko anak terpapar konten pornografi dan menjadi korban 

eksploitasi di ranah daring akibat anak mengakses internet lebih lama.  

5.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak dan perempuan 

meliputi (1) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 

(2) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) penurunan pekerja anak; 

dan (4) pencegahan perkawinan anak. Kebijakan dan strategi dalam rangka 

mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

diarahkan pada (1) penguatan kebijakan dan regulasi; (2) penguatan pelembagaan 

PUG dan PPRG; (3) peningkatan pengetahuan seluruh pihak mengenai kesetaraan 

gender; (4) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, 

terutama di ekonomi, tenaga kerja, serta politik dan pengambilan keputusan; serta (5) 

peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

masyarakat, pers, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. 

Merespon kondisi pandemi COVID-19, pembangunan perlindungan perempuan dan 

anak diarahkan untuk (1) peningkatan peran perempuan, anak dan penyandang 

disabilitas dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya 

terkait dengan upaya kesehatan keluarga, pendidikan, pencegahan dan penanganan 

COVID-19; (2) perlindungan anak dari berbagai dampak negatif COVID-19, seperti 

diskriminasi, perlakuan salah, stigma, kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan 

kehilangan pengasuhan karena terpisah dengan orang tua/pengasuh utama; (3) 

perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, 

dan perdagangan orang; (4) penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi 

perempuan; serta (5) penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan 

perempuan dan anak.  

5.8 Ketenagakerjaan 

5.8.1 Capaian Utama Pembangunan 

Memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2005–2019, tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) berhasil diturunkan hingga 5,28 persen, sedikit di atas target yang 

ditetapkan sebesar 4,8–5,2 persen. Penurunan TPT utamanya disebabkan oleh 

penciptaan lapangan kerja baru sebesar 2,51 juta. Pada Februari 2020, sebagaimana 

kecenderungan yang biasa berlangsung, TPT menurun dibandingkan angka Agustus, 

menjadi 4,99 persen. Proporsi pekerja formal juga mengalami peningkatan menjadi 

44,28 persen atau bertambah sekitar 2,5 juta pada Agustus 2019 dibandingkan tahun 

sebelumnya. Proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi pun terus 

meningkat menjadi 40,60 persen pada tahun 2019. Kenaikan pekerja berkeahlian 

belum signifikan, meskipun upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga 

kerja terus diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama 

industri. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja terampil sesuai permintaan pasar 

kerja dapat terpenuhi.  
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Gambar 5.4 

TPT dan Penciptaan Kesempatan Kerja 

(Persen, Juta Orang) 

Tahun 2019–2020 

 
Sumber: Sakernas BPS, diolah 

Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil juga perlu diiringi dengan reformasi 

ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi yang pada akhirnya 

memperluas kesempatan kerja. Reformasi ketenagakerjaan tersebut ditempuh 

melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan hubungan 

industrial yang harmonis, serta perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri. 

5.8.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Upaya peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui 

pelatihan vokasi pada tahun 2019 di 11 kementerian/lembaga (K/L) dengan jumlah 

peserta pelatihan lebih dari satu juta orang. Upaya tersebut juga mencakup 

pelaksanaan sertipikasi kompetensi, yang mencapai 911.152 orang. Namun, jumlah 

ini diperkirakan masih belum memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi, terutama 

bagi tenaga kerja berkeahlian menengah dan tinggi.  

Lebih lanjut, upaya mewujudkan reformasi ketenagakerjaan, antara lain melalui 

pembinaan hubungan industrial, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta 

penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan. Tantangan dihadapi dalam upaya 

meningkatkan hubungan industrial yang harmonis mengingat kasus perselisihan 

hubungan industrial meningkat dari 723 kasus pada semester I tahun 2019 

bertambah menjadi 863 kasus sehingga total 1.568 kasus pada akhir tahun 2019 

sebagaimana tercantum pada Gambar 5.5. 

Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan dilakukan dengan penyusunan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) Klaster 

Ketenagakerjaan yang memperbaiki ketentuan mengenai upah minimum, pesangon, 

waktu kerja, perizinan tenaga kerja asing, dan munculnya konsep program jaminan 

kehilangan pekerjaan yang semakin menguatkan perlindungan terhadap pekerja, 

khususnya pekerja yang mengalami PHK. 
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Gambar 5.5 

Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (Kasus) 

Tahun 2019–2020 

 

Sumber: Ditjen PHI dan JSTK Kemnaker sampai dengan Juni 2020 

Keterangan: *) Kasus baru pada masing-masing semester 

5.8.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan 

Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan social distancing dan PSBB, 

menyebabkan pelaksanaan pelatihan dan sertipikasi tatap muka menjadi sangat 

terbatas. Pada periode Januari–Juni 2020, pelaksanaan pelatihan vokasi di 10 K/L baru 

mencapai sekitar 145.683 orang. Pelaksanaan pelatihan vokasi di beberapa K/L tidak 

berjalan akibat ketidaksiapan lembaga pelatihan dalam melakukan kegiatan secara 

daring. Sementara itu, pelaksanaan sertifikasi kompetensi relatif tidak terdampak 

karena telah tersedia mekanisme assessment jarak jauh. Hingga Juni 2020, jumlah 

tenaga kerja yang disertifikasi mencapai 205.910 orang.  

Kebijakan pencegahan penularan COVID-19 yang berdampak pada penurunan 

aktivitas ekonomi mengakibatkan banyak pekerja yang mengalami PHK atau 

dirumahkan. Hingga Mei 2020, tercatat sebanyak 1,7 juta orang pekerja terdampak 

(dirumahkan atau terkena PHK) masing-masing 1,4 juta orang dari sektor formal dan 

318 ribu orang dari sektor informal. Penambahan penganggur ini diperkirakan akan 

menaikkan TPT hingga mencapai 8,1–9,2 persen pada akhir tahun 2020.  Pandemi 

COVID-19 juga berdampak pada penghentian sementara layanan penempatan 

terhadap 37.379 Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai upaya pencegahan 

penyebaran COVID-19.  

Merespon kondisi di atas, penyempurnaan terhadap aturan ketenagakerjaan sangat 

diperlukan agar memberikan kepastian hukum dan mendorong akselerasi perluasan 

kesempatan kerja. Sejak selesai disusun pada akhir 2019, RUU Cipta Kerja telah 

diserahkan kepada DPR untuk dibahas bersama pemerintah. Pada awal pandemi 

COVID-19 pembahasan RUU sempat tertunda, namun telah kembali dibahas mulai 

pada April 2020. 

5.8.2 Permasalahan dan Kendala 

Meskipun kondisi makro ketenagakerjaan sebelum pandemi COVID-19 relatif baik, 

namun kebutuhan tenaga kerja terampil dan adaptif belum dipenuhi secara optimal. 

723

863
837

650

700

750

800

850

900

Semester I 2019 Semester II 2019 Semester I 2020*

Ju
m

la
h

 K
a
su

s



MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING 5-33 

 

Rendahnya kualitas tenaga kerja dan belum mampu merespon perkembangan pasar 

kerja menjadi salah satu penyebab produktivitas dan daya saing Indonesia masih 

tertinggal. Untuk merespon perkembangan pasar kerja, dibutuhkan sistem 

pendidikan dan pelatihan vokasi yang efektif dan menuntut kolaborasi 

antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia 

usaha dan industri, lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta peserta didik. 

Kolaborasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi tantangan tersendiri 

dalam pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama  

industri. 

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia mempengaruhi 

kualitas daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya menyebabkan 

lambatnya penciptaan lapangan kerja formal. Belum tersedianya informasi pasar kerja 

yang handal dan minimnya keterlibatan industri menyebabkan masih terjadinya 

mismatch antara penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan 

kebutuhan pasar kerja. Konflik hubungan industrial dan demonstrasi tuntutan pekerja 

yang kerap terjadi pun masih menjadi persoalan. 

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia masih disebabkan oleh 

permasalahan yang sama, yaitu: (1) tingginya jumlah angkatan kerja dengan tingkat 

pendidikan SMP ke bawah sebesar 56 persen atau 75 juta orang pada tahun 2019; (2) 

besarnya proporsi pekerja pada lapangan kerja informal yang mencapai 55,72 persen 

pada tahun 2019; dan (3) terbatasnya akses angkatan kerja terhadap pelatihan 

keahlian. Tantangan lain yang juga masih dihadapi dalam reformasi ketenagakerjaan, 

antara lain (1) terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan; (2) masih tingginya 

permasalahan hubungan industrial; dan (3) penolakan terhadap perubahan aturan 

ketenagakerjaan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan pekerja. 

Pekerja dengan produktivitas rendah menjadi kelompok yang terdampak langsung 

setelah adanya pandemi COVID-19. Persoalan diperdalam dengan ketidaksiapan 

sistem informasi pasar kerja yang seharusnya menjadi basis intervensi kebijakan 

ketenagakerjaan. Ketidaksiapan ini menyebabkan tidak optimalnya intervensi 

kebijakan ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19, seperti program Kartu 

Prakerja yang mengalami kesulitan dalam memperoleh data riil pekerja yang 

terdampak sebagai target intervensi. 

Penyaluran bantuan kepada pekerja terdampak juga terhambat akibat adanya 

pembatasan kegiatan sosial, misalnya tidak dapat dilaksanakannya pelatihan tatap 

muka. Kondisi ini menuntut adanya inovasi pelaksanaan kegiatan agar bantuan 

penanganan pandemi COVID-19 dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan 

protokol kesehatan.  

5.8.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi ketenagakerjaan difokuskan pada reformasi pendidikan 

dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dalam rangka meningkatkan 

produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Untuk menjawab tantangan pasar kerja 

dalam menghadapi persaingan global, perkembangan industri 4.0, dan lesson-learned 

dari pandemi COVID-19, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi diarahkan 
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pada peningkatan keahlian tenaga kerja yang mendukung industri 4.0 melalui 

pelaksanaan kegiatan berbasis digital dengan didukung sistem informasi pasar kerja 

yang kredibel. 

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas angkatan kerja, strategi 

reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, 

meliputi (1) peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan 

pelatihan vokasi; (2) memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam 

reformasi penyelenggaraan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi; (3) sinkronisasi 

berbagai program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang efektif dan 

efisien; (4) penguatan sistem sertifikasi kompetensi kerja, terutama dengan 

pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; dan (5) pemetaan 

kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja. 

Reformasi ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan iklim ketenagakerjaan 

yang kondusif didukung oleh hubungan industrial yang harmonis melalui (1) 

penguatan perundingan kolektif; (2) peningkatan peran pemerintah daerah, terutama 

di wilayah industri untuk mendorong penguatan lembaga hubungan industrial; (3) 

penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif; dan (4) pembenahan 

sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran. 

Arah kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan menuntut adanya 

penyesuaian dan inovasi setelah pandemi COVID-19, terutama terkait perlindungan 

tenaga kerja terdampak dan pelaksanaan program/kegiatan pada masa tatanan 

normal baru. Berbagai inovasi kebijakan yang dilakukan, antara lain (1) melaksanakan 

kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) Tanggap COVID-19 bagi pekerja terdampak; (2) 

mengembangkan mekanisme blended training; (3) melaksanakan pendataan pekerja 

terdampak pandemi COVID-19 (dirumahkan dan/atau di-PHK); (4) memperluas 

kesempatan kerja melalui program padat karya tunai dan pembekalan keterampilan 

wirausaha; (5) membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja 

terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan; (6) mengembangkan sistem 

perlindungan pekerja yang terintergrasi; dan (7) mengembangkan Sistem Informasi 

Ketenagakerjaan (Sisnaker) untuk memberikan layanan ketenagakerjaan secara 

integratif dalam keseluruhan ekosistem ketenagakerjaan. 

Salah satu instrumen kebijakan ketenagakerjaan pada masa pandemi COVID-19 

adalah program Kartu Prakerja yang beralih menjadi program peningkatan 

keterampilan sekaligus instrumen penyaluran bantuan sosial (safety net) dengan 

memprioritaskan pekerja terkena PHK dan dirumahkan sebagai penerima. Penerima 

Kartu Prakerja mendapatkan pelatihan secara daring dan insentif untuk membantu 

biaya hidup dan mencari pekerjaan. Lebih lanjut, terbitnya serangkaian Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja dan keberlangsungan usaha 

semakin memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi masa pandemi COVID-

19. 

Terkait perlindungan bagi PMI, perlindungan terpadu dan menyeluruh dilakukan baik 

bagi PMI yang tertunda keberangkatannya, PMI yang tertahan di negara 

penempatan, dan PMI yang kembali ke Indonesia. Perlindungan ini dilakukan dengan 

serangkaian upaya, antara lain (1) membentuk Tim Gugus Tugas Penanganan  
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COVID-19 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memastikan 

percepatan penanganan PMI; (2) menetapkan protokol kepulangan PMI; (3) 

menangani kepulangan PMI di sejumlah pelabuhan dan bandara; serta (4) 

membentuk media center dan crisis center perlindungan PMI pada masa pandemi 

COVID-19. 

5.9 Inovasi dan Teknologi  

5.9.1 Capaian Utama Pembangunan 

Perubahan kondisi lingkungan strategis yang sangat dinamis membutuhkan peran 

iptek dan inovasi. Saat ini, dunia sedang menghadapi permasalahan mendasar 

kesehatan. Pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan baik yang tergabung 

dalam skema akademisi, bisnis, dan pemerintah serta organisasi dunia berkolaborasi 

ingin segera mencari solusi dan mengembangkan skema untuk keluar dari pandemi 

ini dan memulihkan kegiatan ekonomi. 

Keinginan kolaborasi ini sudah dimulai saat K/L terkait melakukan serial meeting 

untuk menyusun flagship Prioritas Riset Nasional yang merupakan kolaborasi riset 

antara pemerintah (diwakili oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian), perguruan 

tinggi, dan industri khususnya BUMN. Hasil kesepakatan rencana tersebut masuk 

dalam indikator RPJMN 2020–2024 serta disahkan dalam Permenristekdikti No. 

38/2019 tentang Prioritas Riset Nasional 2020–2024. 

5.9.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Dalam mengantarkan proses kolaborasi tersebut pada tahun 2019 pemerintah telah 

menyelesaikan pembangunan i-lab untuk bio material di kawasan Cibinong Science 

Center – Botanical Garden LIPI (CSG-BG LIPI) serta sarana Cibinong Science Technopark 

untuk gedung pembelajaran dan residential technopreneur. Dengan sarana yang telah 

dibangun dan kegiatan penelitian yang dilakukan, pemerintah telah menghasilkan 9 

lisensi, 257 paten terdaftar, dan 12 hak cipta yang siap didaftarkan.  

Pada tahun 2019, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan pabrik garam 

industri yang bekerja sama dengan swasta. Pembangunan pabrik garam industri ini 

bertujuan untuk mengolah garam rakyat yang selama ini harganya merosot. Pabrik 

garam industri ini diharapkan mampu menemukan proses produksi yang efisien 

sehingga dapat menghasilkan garam industri yang murah dan berkualitas. Selain itu, 

untuk menjaga nilai ekonomi garam produksi dalam negeri, perlu regulasi yang 

melindungi petani garam melalui pengenaan bea masuk impor garam. Selain pilot 

garam industri, pemerintah juga berhasil mengembangkan inovasi pembangkit listrik 

tenaga sampah dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah khususnya di 

daerah perkotaan, inovasi teknologi pengolahan emas bebas merkuri untuk 

penambang emas skala kecil, inovasi teknologi implan tulang dan gigi, inovasi 

teknologi Diagnostic Kit Dengue, inovasi teknologi sistem navigasi laut, inovasi 

pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), dan inovasi operasional drone alap-alap.  

Di bidang radioisotop dan radiofarmaka, pemerintah berhasil mengembangkan 

Samarium untuk terapi paliatif kanker (SUNTIK) yang meringankan rasa sakit yang 
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hebat pada penderita kanker. Inovasi pemerintah ini mampu menggantikan peran 

morfin digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada penderita kanker sehingga 

dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Inovasi teknologi nuklir bidang pertanian telah 

menghasilkan 3 varietas unggul baru yang diberi nama Rojolele Srinuk, Rojolele Srinar 

dan Lampai Sirandah dalam rangka mendukung swasembada pangan. Inovasi 

teknologi di bidang keamanan juga sudah menguji coba dua radiation portal monitor 

(RPM) produksi dalam negeri. 

Capaian utama pemerintah dalam hal pengawasan tenaga nuklir antara lain (1) terkait 

pelayanan perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif telah diterbitkan Ketetapan Tata 

Usaha Negara (KTUN) sebanyak 8.500 KTUN untuk bidang industri dan penelitian, 

8.004 KTUN untuk bidang kesehatan, dan surat izin bekerja (SIB) bagi 2.192 petugas 

radiasi; (2) terkait perlayanan perizinan instalasi dan bahan nuklir telah diterbitkan 10 

KTUN untuk Instalasi Nuklir Non Reaktor (INNR), 340 SIB petugas instalasi bahan 

nuklir (IBN), dan 14 KTUN fasilitas radiasi risiko tinggi; (3) terkait fasilitas radiasi dan 

zat radioaktif telah dilakukan inspeksi ke 927 fasilitas kesehatan dan 478 fasilitas 

industri dan penelitian; (4) laporan hasil inspeksi (LHI) terhadap 68 bidang instalasi 

dan bahan nuklir; (5) operasionalisasi 29 unit Radiological Data Monitoring System 

(RDMS), dan survei calon lokasi tapak RDMS sebanyak 15 unit. 

Dalam bidang kedirgantaraan Pemerintah telah melakukan transfer of technology 

untuk pengembangan pesawat N-219 dan LSA-02 yang merupakan sarana 

penguasaan teknologi pesawat terbang, berikut konsep roket Sonda Dua Tingkat 

RX452, termasuk pengadaan peralatan pengujian prauji terbang dan tracking roket. 

Selain itu pemerintah juga telah melakukan pengujian darat dan peluncuran roket 

RHan 122B sebanyak 120 buah. Pemerintah telah melakukan penyediaan data citra 

satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi bagi K/L dan masyarakat umum yang 

memerlukan. Data citra satelit ini digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian 

seperti fase pertumbuhan padi dan kegiatan nelayan untuk data zona perikanan. 

Selain itu, data satelit juga digunakan untuk memberi peringatan daerah rawan 

bencana dan data area yang terkena bencana, serta menjaga kondisi lingkungan 

seperti enam daerah aliran sungai: Ciliwung, Serayu, Bengawan Solo, Berantas, dan 

Cisadane yang berguna untuk menjaga masyarakat dari banjir. Pemerintah juga 

berhasil membangun empat sistem pendukung keputusan dinamika atmosfer 

ekuator untuk kebencanaan, kemaritiman, dan lingkungan atmosfer. 

Salah satu perkembangan kolaborasi riset antara K/L, PT, pemda, dan BUMN/swasta 

telah melahirkan bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit. Pengolahan minyak 

kelapa sawit ini menjadi tonggak penting karena menjadi solusi untuk memanfaatkan 

minyak kelapa sawit yang dilarang diekspor ke Eropa. Pengolahan minyak kelapa 

sawit menjadi bahan bakar ini juga dapat mendorong pengurangan ketergantungan 

akan impor migas melalui pengembangan peluang untuk menjadi bahan bakar 

pesawat yang dapat mengurangi biaya operasional penerbangaan. 

5.9.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Namun dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 terjadi perubahan arah 

penelitian yang difokuskan untuk penanganan COVID 19. Beberapa kegiatan tersebut 

antara lain pemberian pelatihan intensif personil terkait laboratorium dengan bio 
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safety level (BSL) untuk menjamin keamanan dan standar operator di berbagai BSL-2 

yang ada. Sejak tanggal 31 Maret hingga Juli 2020 telah ada 908 peserta yang 

mengikuti pelatihan ini. Pemerintah juga fokus dalam pengembangan Herbal 

Immunomodulator untuk penanganan COVID-19. 

Beberapa inovasi lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain (1) PCR 

Test Kit yang dikembangkan pemerintah bersama dengan swasta dan BUMN, yang 

telah memiliki izin edar dan telah diproduksi perdana sebanyak 100 ribu kit, dan siap 

diproduksi secara komersial oleh Biofarma; (2) RDT IgG/IgM yang dikembangkan oleh 

pemerintah bersama dengan beberapa perguruan tinggi dan swasta, untuk 

membantu deteksi dan pemeriksaan dengan menggunakan prinsip imunologi, dan 

telah divalidasi dengan spesifikasi dan sensitivitas tinggi, serta telah diproduksi 

perdana secara massal sebanyak 20 ribu unit dan siap diproduksi secara komersial; 

(3) emergency ventilator, dikembangkan oleh pemerintah bekerja sama dengan mitra 

industri yang sudah mendapatkan ijin edar dari pemerintah dan  siap untuk 

komersialisasi; (4) aplikasi Artificial Intelligence (AI) untuk analisis data citra dan 

noncitra medis guna penegakan diagnosis COVID-19; (5) Mobile Lab Biosafety Level II 

TFRIC-19, yang dilengkapi dengan peralatan standar pemeriksaan RT-PCR, 

kemampuan pengujian 120 spesimen/12 jam, dan menjadi ujung tombak proses 

deteksi dini COVID-19; dan (6) aplikasi COVID Track merupakan inovasi teknologi 

khusus untuk membantu dokter memantau dan melaporkan pasien berbasis aplikasi 

mobile dan keruangan, yang telah diluncurkan pada tanggal 9 April 2020 dan 

diserahkan kepada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Semua produk tersebut 

di atas telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 Mei 2020 bersamaan 

dengan Hari Kebangkitan Inovasi Indonesia. 

Beberapa capaian pemerintah dalam pengawasan tenaga nuklir setelah COVID-19 

antara lain (1) perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif sebanyak 1.756 KTUN untuk 

bidang industri dan penelitian, 3.216 KTUN untuk bidang kesehatan, dan SIB untuk 

381 petugas radiasi; (2) perizinan instalasi dan bahan nuklir untuk tujuh KTUN INNR; 

(3) terkait fasilitas radiasi dan zat radioaktif telah dilakukan inspeksi ke 76 fasilitas 

kesehatan dan 10 fasilitas industri dan penelitian; (4) laporan hasil inspeksi LHI 

terhadap 18 bidang instalasi dan bahan nuklir; dan (5) telah terpasang tujuh RPM 

sampai dengan Juni 2020. 

Dalam bidang kedirgantaraan proses penelitian dan pengembangan yang 

membutuhkan kehadiran fisik tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian beberapa 

hal yang berhasil dikembangkan antara lain (1) 3 sistem pendukung keputusan 

dinamika ekuator untuk keselamatan transportasi, ketahanan pangan, dan perubahan 

iklim; (2) 4 HKI sistem otomatisasi pengolahan data dan 3 HKI sistem informasi 

webservices; dan (3) total sertifikasi/comformity pesawat N219 telah mencapai 80,63 

persen. 

5.9.2 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan iptek sebelum 

pandemi COVID-19 antara lain (1) masih tersebarnya anggaran riset yang membuat 

visi riset tidak sampai tahap komersialisasi, (2) belum munculnya skema perencanaan 
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kolaborasi yang melibatkan masyarakat/industri/swasta, (3) belum terbentuknya 

ekosistem pendanaan dari angel investor/philantropis dan pendanaan gotong royong 

untuk mendorong tahapan commercial readiness level (CRL) produk riset, (4) belum 

adanya kelembagaan untuk pendanaan abadi untuk riset, serta (5) belum optimalnya 

dukungan regulasi terutama kemudahan izin usaha bagi technopreneur yang 

melakukan komersialiasi hasil riset dan pengembangan.  

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi pada masa pandemi COVID-19 antara 

lain (1) terbatasnya anggaran riset dan peralihan anggaran untuk menangani COVID-

19 membuat banyak kegiatan penelitian terhenti, (2) target riset terpaksa dipindahkan 

ke tahun selanjutnya sehingga menambah beban anggaran dan target lembaga 

penelitian dan peneliti, (3) pembatasan aktivitas laboratorium penelitian semasa 

pandemi membuat penelitian tidak optimal, (4) kerja sama penelitian dengan industri 

dan swasta banyak berkurang karena industri atau swasta mendahulukan pemenuhan 

kebutuhan internal seperti mempertahankan karyawan, (5) penyelenggaraan kegiatan 

penelitian terkendala bahan dan alat terutama bahan impor, dan (6) pembangunan 

sarana riset tertunda karena ketersediaan pekerja dan penyesuaian rencana 

pembangunan sarana riset. 

5.9.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan pada tahun 2019 sebelum pandemi 

COVID-19 antara lain (1) penyusunan skema flagship (kolaborasi perencanan terpadu) 

Prioritas Riset Nasional yang melibatkan semua pihak termasuk industri dengan 

target hasil riset berupa produk riset dengan skala nasional, (2) pembentukan 

lembaga pendanaan inovasi yang menangani kesiapan komersialisasi hasil riset, dan 

(3) penyiapan regulasi yang mendukung semangat riset dan memudahkan 

pertanggungjawaban kegiatan riset.  

Merespon adanya pandemi COVID-19, arah kebijakan dan strategi di bidang inovasi 

dan teknologi yang dilakukan antara lain (1) mengoptimalkan proses koordinasi lewat 

video conference dalam menajamkan perencanaan dan eksekusi pelaksanaan riset; (2) 

memilah proses riset yang bisa dikerjakan di rumah dan yang dikerjakan di 

laboratorium sehingga pelaksanaan riset bisa tetap berjalan; (3) mengadakan 

dukungan sarana untuk peneliti agar bisa bekerja di semua lokasi; (4) menyusun 

perencanaan ulang dan review pelaksanaan flagship Prioritas Riset Nasional agar lebih 

realistis sesuai kapasitas lembaga penelitian dan peneliti; dan (5) melakukan 

pertemuan intensif bisnis dengan industri dan swasta untuk mendapatkan peluang 

kerja sama riset baru. 
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Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam 

memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan untuk 

mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Revolusi 

mental merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, dan 

perilaku melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, 

keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara, 

sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Selain itu revolusi mental dan pembangunan 

kebudayaan diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, 

memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan, dan meningkatkan 

budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. 

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan semakin meneguhkan Indonesia 

sebagai negara-bangsa majemuk dengan memperkuat kohesi sosial, kerukunan, 

toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi 

keberhasilan pembangunan nasional. Namun pada tahun 2020, revolusi mental dan 

pembangunan kebudayaan menghadapi tantangan pandemi global Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan kegiatan dan interaksi sosial di ruang publik 

untuk menekan penyebaran virus, turut berdampak pada perlambatan pelaksanaan 

gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang melibatkan kerumunan 

massa dan interaksi antarmanusia.  
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 Revolusi Mental 

 Capaian Utama Pembangunan 

Berdasarkan Inpres No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), 

revolusi mental dilaksanakan melalui lima program, yakni: Program Gerakan 

Indonesia Melayani, Program Gerakan Indonesia Bersih, Program Gerakan Indonesia 

Tertib, Program Gerakan Indonesia Mandiri, dan Program Gerakan Indonesia Bersatu. 

Lima program GNRM ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2020-2024 dan arahan 

utama Presiden yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan 

infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi 

ekonomi. 

Gerakan Nasional Revolusi Mental telah mampu membawa perubahan mendasar 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan Indonesia Melayani, 

Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu. Hal tersebut ini terlihat dari Indeks Capaian 

Revolusi Mental (ICRM) yang dikembangkan secara khusus untuk mengukur capaian 

program GNRM. Berdasarkan Tabel 6.1 nilai ICRM tahun 2018 sebesar 67,01 dan 

diproyeksikan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 68,30 dan pada tahun 2020 

menjadi 69,57.  

Tabel 6.1. 

Indeks Capaian Revolusi Mental (Nilai) 

Tahun 2018–2020 

No Dimensi 2018 2019*) 2020*) 

1 Gerakan Indonesia Melayani 78,90 78,98 79,06 

2 Gerakan Indonesia Bersih 67,99 68,98 69,97 

3 Gerakan Indonesia Tertib 75,50 76,42 76,96 

4 Gerakan Indonesia Mandiri 47,25 50,08 53,46 

5 Gerakan Indonesia Bersatu 65,42 67,03 68,40 

Indeks Capaian Revolusi Mental 67,01 68,30 69,57 

 Sumber: Kemenko PMK, BPS, 2019 

 Keterangan: *) Angka proyeksi berdasarkan baseline 

Capaian tiap-tiap dimensi ICRM menunjukkan, Dimensi Indonesia Melayani 

menempati peringkat paling tinggi dengan nilai 78,90 dan diproyeksikan terus 

meningkat pada tahun 2019 menjadi 78,98, dan tahun 2020 menjadi 79,06. 

Peningkatan nilai Dimensi Indonesia Melayani menunjukkan pelaksanaan GNRM 

memberikan perubahan signifikan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, 

sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dan 

transformasi pelayanan publik. 

Sementara itu, Dimensi Indonesia Mandiri menempati peringkat paling rendah 

dengan nilai 47,25. Meski demikian nilai Dimensi Indonesia Mandiri diproyeksikan 

meningkat pada tahun 2019 menjadi 50,08, dan pada tahun 2020 menjadi 53,46. 

Rendahnya nilai Dimensi Indonesia Mandiri menunjukkan bahwa upaya membangun 
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ekonomi kerakyatan, mengembangkan etos kerja dan semangat kewirausahaan 

masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan GNRM. Berbagai upaya transformasi 

ekonomi sebagaimana arahan Presiden perlu terus diperkuat dalam GNRM. 

6.1.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Dalam menjalankan lima program GNRM tiap-tiap kementerian/lembaga (K/L) dan 

pemerintah daerah telah membentuk gugus tugas. Saat ini telah terbentuk 21 gugus 

tugas di tingkat provinsi dan 75 gugus tugas kabupaten/kota yang berperan sebagai 

pusat perubahan pelaksanaan GNRM di daerah. Adapun capaian Program GNRM 

sebagai berikut.  

1. Gerakan Indonesia Melayani dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya antara lain melalui (a) 

pengembangan 24 Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah akses 

pelayanan terhadap masyarakat baik pelayanan administrasi, perizinan dan 

lainnya; (b) pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis online 

(web) pada institusi pemerintahan yang mempermudah masyarakat 

menyampaikan laporan pengaduan. 

2. Gerakan Indonesia Bersih dilaksanakan antara lain melalui gerakan edukasi bersih 

lingkungan kerja, pendidikan, dan masyarakat sebagai upaya pembudayaan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

3. Gerakan Indonesia Tertib dilaksanakan antara lain melalui (a) penggunaan sistem 

tilang elektronik untuk meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat 

dalam lalu lintas; dan (b) penataan sistem layanan transportasi commuter line yang 

menumbuhkan sikap dan perilaku disiplin bagi para pengguna dan menciptakan 

ketertiban sosial; (c) pengembangan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk  

mempermudah keperluan masyarakat dalam pelayanan data kependudukan dan 

catatan sipil; (d) pengembangan daerah bebas pungli sebagai wujud komitmen  

pemerintah untuk menciptakan zona integritas menuju daerah bebas korupsi.  

4. Gerakan Indonesia Mandiri antara lain dilaksanakan melalui program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah bagi 18 juta debitur. 

5. Gerakan Indonesia Bersatu antara lain dilaksanakan melalui (a) penguatan 

pendidikan karakter pada generasi muda melalui Permendikbud No. 23/2015 

tentang Penumbuhan Budi Pekerti dan pembentukan Pusat Penguatan Karakter; 

(b) penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) untuk 

memperkuat persatuan  bangsa   dengan  melibatkan elemen masyarakat  yaitu  

tokoh  agama, tokoh adat, pelajar, dan aparatur sipil negara (ASN).  

6.1.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Meskipun banyak kendala di masa COVID-19, Gugus Tugas Nasional (GTN) GNRM 

tetap melakukan kegiatan kolaborasi dengan K/L dan pemerintah daerah melalui 

media daring untuk memperkuat pusat-pusat perubahan revolusi mental dengan 

capaian sebagai berikut. 



6-4 REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 

 

1. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan revolusi 

mental di bidang pendidikan, ekonomi kerakyatan, ketahanan keluarga, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembinaan ideologi 

Pancasila.  

2. Mendorong pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya 

menghambat penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja, ruang publik, dan 

keluarga. 

3. Memperkuat promosi nilai-nilai gotong royong, semangat kekeluargaan, dan kerja 

sama antarwarga melalui saluran media sosial dan forum diskusi.  

 Permasalahan dan Kendala 

Dalam upaya pelaksanaan revolusi mental sebagai suatu gerakan sistemik, kolektif, 

dan masif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, masih menghadapi 

permasalahan dan kendala utama yakni belum optimalnya sinergi perencanaan dan 

pelaksanaan kebijakan revolusi mental antara para pemangku kepentingan, baik di 

tingkat pusat maupun daerah.  

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan GNRM sampai dengan 

tahun 2019 antara lain (1) masih belum semua K/L dan pemerintah daerah 

membentuk gugus tugas GNRM sesuai dengan amanat lnpres No. 12/2016 tentang 

GNRM; (2) masih terbatasnya agen-agen perubahan revolusi mental untuk 

menanamkan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong di tengah 

masyarakat; dan (3) masih belum optimalnya kerja sama dan kemitraan para 

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GNRM. 

Pada masa pandemi COVID-19 program GNRM dalam bentuk aksi nyata bagi 

masyarakat kurang optimal dilakukan dikarenakan adanya pembatasan interaksi 

sosial di ruang publik. Sementara refocusing program GNRM di masa pandemi tidak 

sepenuhnya bisa terealisasi dengan baik karena beberapa pihak yang terlibat 

kesulitan melakukan kegiatan berbasis daring. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, kebijakan dan strategi revolusi 

mental diarahkan untuk meningkatkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan gerakan 

revolusi mental secara menyeluruh dan terpadu. 

Arah kebijakan dan strategi sebelum pandemi COVID-19 antara lain (1) meningkatkan 

koordinasi dan konsolidasi dengan K/L dan pemerintah daerah terkait dengan 

pembentukan gugus tugas pelaksana GNRM; (2) meningkatkan peran gugus tugas di 

K/L dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan GNRM sesuai dengan amanat RPJMN 

2020-2024; dan (3) memperkuat kolaborasi dengan agen-agen perubahan di semua 

lapisan masyarakat. 

Arah kebijakan dan strategi pada masa pandemi COVID-19 antara lain (1) 

meningkatkan peran GNRM dalam mempromosikan dan membudayakan cara kerja 

dengan adaptasi kebiasaan baru; (2) meningkatkan kesadaran publik untuk terlibat 

dalam kegiatan GNRM melalui sinergi dengan K/L, pemerintah daerah dan 
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masyarakat dalam kehidupan sosial, sistem pendidikan, ekonomi dan pemerintahan 

berbasis daring/digital; dan (3) memperkuat pusat-pusat perubahan revolusi mental 

berbasis digital untuk melaksanakan program GNRM pascapandemi COVID-19 atau 

pada masa adaptasi kebiasaan baru secara lebih aman, sehat, dan produktif. 

 Kebudayaan 

  Capaian Utama Pembangunan 

Indonesia sebagai negara majemuk dengan keanekaragaman ras, suku, agama, dan 

budaya memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Khazanah budaya tersebut bila 

dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar 

pembangunan. Pembangunan kebudayaan telah mampu meningkatkan peran 

kebudayaan dalam pembangunan. Khazanah budaya bangsa yang bersumber dari 

nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa dikembangkan dan 

dimanfaatkan untuk memperkaya keberagaman budaya, memperkuat karakter dan 

jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang telah menyusun Indeks 

Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang berpedoman pada Cultural Development 

Indicators (CDIs) yang telah dikembangkan oleh UNESCO. Capaian pembangunan 

kebudayaan yang terus meningkat ditunjukkan pada Tabel 6.2. 

Pada tahun 2018 nilai IPK sebesar 53,74, dan diproyeksikan meningkat pada tahun 

2019 menjadi 55,23, dan pada tahun 2020 menjadi 56,72. Dimensi Ekonomi Budaya 

menempati peringkat paling rendah dengan nilai 30,55. Namun nilai Dimensi 

Ekonomi Budaya diproyeksikan terus meningkat meskipun lambat, yakni menjadi 

33,79 pada tahun 2019, dan 37,03 pada tahun 2020. Berdasarkan data ini, khazanah 

budaya bangsa belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kebudayaan 

memiliki peran penting dalam menjalankan arahan Presiden untuk melakukan 

transformasi ekonomi, dengan mendukung pengembangan destinasi unggulan 

berbasis pariwisata budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif.  

Dimensi IPK lainnya yang masih rendah dan perlu terus ditingkatkan, yakni Dimensi 

Ekspresi Budaya dengan nilai 36,57, dan Dimensi Warisan Budaya dengan nilai 41,11. 

Meskipun diproyeksikan terus meningkat dari tahun ke tahun, capaian Dimensi 

Ekspresi Budaya dan Dimensi Warisan Budaya masih di bawah nilai IPK. Rendahnya 

nilai Dimensi Ekspresi Budaya dan Dimensi Warisan Budaya menunjukkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya dan upaya pelestarian budaya masih 

perlu terus ditingkatkan.   

Sementara itu Dimensi Ketahanan Sosial Budaya menempati peringkat tertinggi 

dengan nilai 72,84. Nilai Dimensi Ketahanan Sosial Budaya diproyeksikan terus 

meningkat, pada tahun 2019 menjadi 73,36, dan tahun 2020 menjadi 73,88. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat cukup baik dalam menjaga harmoni 

dan kohesi sosial, serta mempertahankan dan mengembangkan identitas, 

pengetahuan, dan praktik budaya yang relevan dengan perkembangan zaman.  
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Tabel 6.2. 

Indeks Pembangunan Kebudayaan (Nilai) 

Tahun 2018–2020 

No Dimensi 2018 2019*) 2020*) 

1 Ekonomi Budaya 30,55 33,79 37,03 

2 Pendidikan 69,67 69,98 70,28 

3 Ketahanan Sosial Budaya 72,84 73,36 73,88 

4 Warisan Budaya 41,11 43,86 46,61 

5 Ekspresi Budaya 36,57 36,97 37,38 

6 Budaya Literasi 55,03 57,70 60,37 

7 Kesetaraan Gender 54,97 55,10 55,23 

Indeks Pembangunan Kebudayaan 53,74 55,23 56,72 

Sumber: Bappenas, Kemendikbud, BPS, 2019 

Keterangan: *) Angka proyeksi berdasarkan baseline 

6.2.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya 

pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang 

berkelanjutan, serta tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien. Berbagai 

upaya untuk meningkatkan tata kelola pembangunan kebudayaan sebagai berikut. 

1. Mendata dan menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) oleh 

pemerintah daerah yang menunjukkan semakin banyaknya daerah yang 

berkomitmen dalam peningkatan mutu tata kelola kebudayaan. 

2. Menyelenggarakan Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK), yaitu program fasilitasi 

langsung atas kegiatan-kegiatan pemajuan kebudayaan yang diinisiasi oleh 

masyarakat. Pelaksanaan FBK disiapkan sebagai mekanisme pemanfaatan dana 

hasil dari pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan. 

3. Mengembangkan Festival Indonesiana sebagai platform pengelolaan festival 

kebudayaan di daerah secara terintegrasi agar membawa dampak lebih besar bagi 

pelestarian budaya dan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2018 Indonesiana 

dilaksanakan melalui 9 festival seni budaya.  Pada tahun 2019 semakin banyak 

pemerintah daerah yang berminat untuk bergabung dengan platform 

Indonesiana, sehingga penyelenggaraan Indonesiana dilaksanakan melalui 17 

festival antara lain: Festival Sindoro Sumbing di Wonosobo, Festival Danau Ranau 

di OKU Selatan, Festival Inerie di Ngada, Festival Panji di Jawa Timur, Festival Silek 

di Sumatera Barat, Festival Reog di Ponorogo, dan Festival Foho Rai di Belu, 

Festival Budaya Saman di Gayo Lues, Festival Gemala di Tanjung Pinang, dan 

Festival Rera Tumding di Halmahera Barat. Penyelenggaraan festival Indonesiana 

tersebut melibatkan 13.127 penampil, dan dihadiri oleh 342.995 pengunjung dari 

dalam dan luar negeri. 
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4. Penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) sebagai pagelaran karya 

budaya bangsa yang dilahirkan dari ajang kompetisi dan edukasi secara 

berjenjang dan berkelanjutan melalui 27 pameran, 36 konferensi, 10 workshop 

budaya, 10 kompetisi seni budaya dengan melibatkan 3.265 penampil dan 

menghadirkan 253 ribu pengunjung dari dalam dan luar negeri. 

6.2.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pelaku budaya merupakan salah satu pihak yang terdampak pandemi COVID-19. 

Kebijakan pembatasan interaksi antarmanusia dan berkerumun di ruang publik juga 

turut membatasi ruang gerak bagi para pelaku budaya dan masyarakat untuk 

melakukan kegiatan kebudayaan seperti pertunjukan seni dan penyelenggaraan 

festival budaya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani 

dampak pandemi COVID-19 di bidang kebudayaan sebagai berikut. 

1. Melakukan pendataan bagi 38.011 pelaku budaya terdampak COVID-19, dan 

sampai Juli 2020 telah disalurkan bantuan bagi 11.627 pelaku budaya terdampak 

COVID-19.  

2. Mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Teknis 

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi 

Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. 

Protokol ini disusun secara sinergi antarkementerian untuk mempersiapkan 

pekerja seni dan budaya dalam menjalani masa adaptasi kebiasaan baru. 

3. FBK terus diselenggarakan melalui sejumlah pendampingan, sehingga ide-ide 

pemajuan kebudayaan tetap dapat difasilitasi dengan berbagai penyesuaian 

situasi pandemi. 

4. Mengembangkan platform media pertunjukkan dan pelatihan berbasis daring 

dengan melibatkan 1.352 seniman/budayawan, dan 57 kelompok seni dan 

budaya. 

5. Mengembangkan konten pembelajaran berbasis seni budaya untuk mendukung 

program belajar dari rumah yang disiarkan melalui TVRI. 

6. Mengembangkan program “Rekam Pandemi COVID-19” sebagai upaya 

mendokumentasikan sejarah manusia dan masyarakat dalam menghadapi 

pandemi terbesar dalam kurun waktu satu abad terakhir. Program ini 

menghasilkan 2.400 menit video pendek dengan berbagai isu, meliputi tema 

belajar di rumah, religi dan mitos, lebaran, usaha mandiri, perubahan perilaku 

keluarga, gotong royong, kreativitas, dan isu lingkungan dari Aceh sampai ke 

Papua. 

 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan kebudayaan masih dihadapkan permasalahan dan kendala dalam 

upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan 

sesuai dengan amanat UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dengan 

didukung berbagai penguatan atas implementasi UU No. 33/2009 tentang Perfilman, 

UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, dan PP No. 66/2015 tentang Museum. 
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Permasalahan dan kendala yang dihadapi sampai dengan tahun 2019 antara lain (1) 

masih perlunya sinergi antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan 

daerah dalam pembangunan kebudayaan; dan (2) belum terbangunnya pusat data 

terpadu di bidang kebudayaan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan. 

Pandemi COVID-19 yang mewajibkan pembatasan interaksi antarmanusia 

berdampak pada penutupan pusat-pusat layanan kebudayaan seperti museum, situs 

cagar budaya, galeri seni, taman budaya, dan sanggar. Larangan berkerumun di ruang 

publik juga turut membatasi ruang gerak bagi para pelaku budaya dan masyarakat 

untuk melakukan kegiatan kebudayaan seperti pertunjukan seni dan 

penyelenggaraan festival budaya. Ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan 

memungkinkan para pelaku budaya dapat terus berkarya dan memperoleh apresiasi 

dari masyarakat pada situasi pandemi COVID-19 belum terbangun dengan kokoh. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, kebijakan dan strategi 

pembangunan kebudayaan diarahkan pada upaya meningkatkan pemajuan 

kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu.  

Arah kebijakan dan strategi sebelum pandemi COVID-19 antara lain (1) memperkuat 

koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebudayaan secara 

berjenjang berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok 

Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk 

Pemajuan Kebudayaan; (2) menyelenggarakan DAK Museum dan Taman Budaya; (3) 

menyelenggarakan FBK sebagai mekanisme pemanfaatan dana hasil dari pengelolaan 

Dana Abadi Kebudayaan; (4) mengembangkan festival Indonesiana sebagai platform 

festival pendukung kegiatan kebudayaan nusantara yang berkembang, berjejaring 

dan berkelanjutan; dan (5) mengembangkan sistem pendataan kebudayaan terpadu 

sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebudayaan sesuai 

dengan amanat UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Arah kebijakan dan strategi pada masa pandemi COVID-19 antara lain (1) 

melaksanakan Program Bantuan Pemerintah Pemberian Layanan Pelaku Budaya 

Terdampak COVID-19; (2) mengeluarkan SKB tentang Panduan Teknis Pencegahan 

dan Pengendalian COVID-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19; (3) Terus 

menyelenggarakan FBK melalui sejumlah pendampingan; (4) mengembangkan 

platform pertunjukan seni dan budaya berbasis daring; dan (5) mengembangkan 

program belajar dari rumah melalui konten kebudayaan yang disiarkan melalui 

stasiun televisi. 

 Perpustakaan 

  Capaian Utama Pembangunan 

Budaya gemar membaca terus mengalami kemajuan sebagai syarat menuju 

masyarakat berpengetahuan dan modern. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai 
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Indeks Kegemaran Membaca dari 52,92 pada tahun 2018 menjadi 53,84 pada tahun 

2019. Indeks Kegemaran Membaca mengukur (1) frekuensi membaca per minggu; (2) 

lama waktu membaca per hari; dan (3) jumlah buku dibaca per 3 bulan terakhir. 

Meningkatnya Indeks Kegemaran Membaca menunjukkan keberhasilan 

pembangunan perpustakaan dalam upaya meningkatkan budaya literasi masyarakat 

yang dilaksanakan antara lain melalui perluasan layanan mobil perpustakaan keliling 

(MPK), bantuan bahan bacaan, safari budaya baca, pengangkatan duta baca daerah, 

serta pendidikan dan pelatihan kepada tenaga perpustakaan dan pegiat literasi di 

daerah. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di Indonesia, 

saat ini sebanyak 81 persen dari jurnal yang diterbitkan di Indonesia dapat diakses 

secara terbuka dan diterbitkan dengan lisensi terbuka serta didistribusikan secara 

bebas. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara peringkat pertama di 

dunia dengan akses jurnal terbuka menurut majalah Nature, sebuah majalah ilmiah 

terbesar berbasis di Amerika Utara pada tahun 2019. 

6.3.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Sejak tahun 2018, Pemerintah melaksanakan kebijakan transformasi perpustakaan 

berbasis inklusi sosial. Kebijakan ini dirancang untuk mengembangkan transformasi 

pengetahuan kepada masyarakat sehingga memperoleh pengetahuan yang bersifat 

praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Berbagai kegiatan 

yang dilakukan antara lain pelatihan komputer, menjahit, membuat kue, bercocok 

tanam, beternak ayam dan ikan lele, mengolah limbah menjadi produk bernilai guna, 

mengemas produk rumahan bernilai tambah, pemasaran daring dan lain-lain sesuai 

dengan potensi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Sampai dengan tahun 

2019, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial telah dilaksanakan 

di 681 perpustakaan provinsi, kabupaten, dan desa.  

Dalam upaya memperkecil kesenjangan bahan bacaan bagi masyarakat di daerah, 

sampai dengan tahun 2019 pemerintah telah memperluas bantuan bahan bacaan 

bagi masyarakat melalui semua jenis perpustakaan di wilayah Indonesia yang 

dipadukan dengan berbagai jenis layanan berikut. 

1. Memperluas layanan perpustakaan bergerak, terdiri dari 768 unit mobil 

perpustakaan keliling, 70 unit motor pustaka keliling, dan 8 unit kapal 

perpustakaan terapung. 

2. Meningkatkan bantuan bahan bacaan masyarakat melalui perpustakaan, antara 

lain bantuan bahan bacaan perpustakaan kepada 1.034 pondok pesantren, 21.281 

perpustakaan desa/kelurahan, 337 perpustakaan lembaga pemasyarakatan, dan 

300 perpustakaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.  

6.3.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pada masa penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

perpustakaan tidak dapat memberikan layanan kunjungan langsung. Namun 

masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 tetap dapat berkunjung dan 

memanfaatkan layanan Perpusnas dengan mengakses portal web 

www.perpusnas.go.id. Jumlah kunjungan online masyarakat terus mengalami 

http://www.perpusnas.go.id/
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peningkatan. Jika pada tahun 2018 pemustaka yang mengakses Perpusnas secara 

daring sebanyak 5.980.466 orang,  meningkat tahun 2019 menjadi 9.793.174 orang.  

Untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai 

pengetahuan, kualitas layanan perpustakaan secara daring ditingkatkan melalui 

berbagai aplikasi perpustakaan digital berikut. 

1. Aplikasi e-mobile library i-Pusnas (www.ipusnas.id) dengan koleksi sejumlah 

50.438 judul buku digital dalam jumlah 591.739 salinan dari berbagai penerbit 

ternama di Indonesia. 

2. Portal web penjelajahan pengetahuan Indonesia OneSearch (IOS) 

(www.onesearch.id) sebagai pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari 

seluruh perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia dengan 

koleksi jejaring sebanyak 12.831.793 entri.  

3. Sumber daya elektronik dalam bentuk buku elektronik dan jurnal elektronik 

(http://e-resources.perpusnas.go.id/) dengan koleksi lebih dari 13 miliar artikel 

yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan peneliti dalam menyusun berbagai 

kajian strategis. 

4. Koleksi naskah dan berbagai jenis bahan pustaka khas nusantara dalam format 

digital dapat diakses di portal web Khastara (http://khastara.perpusnas.go.id/). 

 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan perpustakaan masih dihadapkan pada permasalahan dan kendala 

utama yakni masih perlunya pemerataan pelayanan perpustakaan yang berkualitas 

sesuai standar di tingkat provinsi/kabupaten/kota. 

Permasalahan dan kendala yang dihadapi sampai dengan tahun 2019 antara lain (1) 

masih terbatasnya infrastruktur penyedia literatur berbasis IT untuk mendukung 

pengembangan e-library; (2) masih terbatasnya SDM perpustakaan yang berkualitas 

dimana saat ini rasio SDM perpustakaan dengan perpustakaan adalah 1:200 yang 

artinya 1 pustakawan mengelola 200 perpustakaan. Sementara idealnya 1 pustakawan 

mengelola 1 perpustakaan; dan (3) masih belum optimalnya perlindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan naskah nusantara (manuskrip), dari 11.745 naskah 

yang terhimpun, baru 1.849 naskah yang terdigitalisasi, dan 3.466 naskah yang dikaji. 

Pada masa pandemi COVID-19 terjadi lonjakan pemustaka melalui aplikasi e-mobile 

library i-Pusnas (www.ipusnas.id). Pada April 2020 jumlah pengguna yang registrasi i-

Pusnas tercatat sebanyak 94.833.  Angka tersebut naik enam kali lipat dibandingkan 

tahun 2018, atau tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi COVID-

19. Namun peningkatan jumlah pemustaka secara daring tersebut tidak diikuti 

dengan penambahan jumlah koleksi digital secara memadai. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Pembangunan perpustakaan sebelum masa pandemi COVID-19 diarahkan untuk 

meningkatkan akses pelayanan perpustakaan yang berkualitas sesuai standar 

terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar melalui (1) meningkatkan sarana 

http://www.ipusnas.id/
http://www.onesearch.id/
http://e-resources.perpusnas.go.id/
http://khastara.perpusnas.go.id/
http://www.ipusnas.id/
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dan prasarana perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota dengan penyaluran 

Dana Alokasi Khusus (DAK); (2) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis 

inklusi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat; dan (3) 

meningkatkan layanan perpustakaan bergerak (mobil perpustakaan keliling, kuda 

pustaka, perahu pustaka, motor pustaka, dll). 

Kebijakan penguatan layanan perpustakaan untuk masyarakat di masa pandemi 

COVID-19 sebagai berikut. 

1. Mengintensifkan layanan perpustakaan melalui i-Pusnas. Aplikasi i-Pusnas 

(www.ipusnas.id) dengan koleksi sejumlah 50.438 judul buku digital dalam 591.739 

salinan. Semua koleksi buku yang ada di iPusnas dapat dipinjam dan dibaca oleh 

masyarakat layaknya di perpustakaan.  

2. Meningkatkan literasi informasi tentang pandemi COVID-19 dengan 

mengembangkan satu fitur khusus yang menghadirkan e-pustaka CoronaPedia. 

Fitur ini menghadirkan berbagai buku dan artikel yang mengupas tentang virus 

Corona, penyakit dan langkah-langkah pencegahannya. CoronaPedia terdapat 45 

judul buku seperti Buku Pencegahan dan Penatalaksanaan COVID-19, Berhenti 

Menyentuh Wajah, Pentingnya Social Distancing. Selain itu, ada juga komik Kita si 

Binsa: Tetap Tenang Hadapi COVID-19. 

3. Mengembangkan fitur livechat Tanya Pustakawan sebagai inovasi layanan 

Perpusnas yang diluncurkan pada masa pandemi COVID-19, untuk merespon 

kebutuhan masyarakat dalam mencari pengetahuan melalui buku referensi yang 

tersedia di Perpusnas. Pemustaka umumnya menanyakan berbagai hal untuk 

menyelesaikan tugas sekolah, kuliah, bahan presentasi, atau penelitian di masa 

pandemi COVID-19. Fitur ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 17 Maret 2020, 

saat layanan Perpusnas ditutup.  

4. Mengembangkan layanan pendaftaran keanggotaan secara online. Dengan 

layanan ini, selama belajar dan bekerja dari rumah, masyarakat tetap bisa 

mendaftar menjadi anggota Perpusnas secara online. Pendaftaran dapat dilakukan 

dengan mengakses laman http://keanggotaan.perpusnas.go.id dengan 

menyiapkan file kartu tanda penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang 

belum memiliki KTP. Jumlah pemanfataan layanan keanggotaan online hingga 

semester I (Juni) tahun 2020 sebanyak 193.313 pendaftar. Jumlah ini telah 

melewati setengah dari pencapaian tahun 2018 dan 2019, yang dalam dua 

semester pada tahun 2018 jumlah pendaftar keanggotaan online mencapai  

303.365 dan pada tahun 2019 mencapai 319.905 pendaftar online. Selama 

pandemi COVID-19, tercatat sebanyak 53.698 orang mendaftar melalui 

keanggotaan online. 

 Agama 

 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam rangka peningkatan pembangunan agama, pemerintah dalam RPJMN 2020-

2024 memiliki Program Prioritas Penguatan Moderasi Beragama. Moderasi beragama 

http://www.ipusnas.id/
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merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk 

meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, yang dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan prioritas: (1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama 

dalam perspektif jalan tengah; (2) penguatan harmoni dan kerukunan umat 

beragama; (3) penyelarasan relasi agama dan budaya; (4) peningkatan kualitas 

pelayanan kehidupan beragama; dan (5) pengembangan ekonomi dan sumber daya 

keagamaan. 

Berbagai upaya nyata telah dilakukan dalam rangka peningkatan pembangunan 

bidang agama. Salah satu capaian yang menonjol pada tahun 2019 adalah 

meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji, yang tercermin melalui 

peningkatan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) sebagaimana 

digambarkan pada Gambar 6.1. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) 

tersebut mencapai angka tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, yakni 

85,91 (sangat memuaskan) pada tahun 2019 atau naik dari tahun 2018 sebesar 85,23. 

Peningkatan indeks ini sejalan dengan berbagai peningkatan pelayanan yang telah 

dilakukan antara lain proses pendaftaran yang semakin terintegrasi, penambahan 

jumlah manasik haji, akomodasi para jemaah haji setara hotel bintang tiga, hingga 

peningkatan pola penempatan jemaah di Makkah dengan sistem zonasi berbasis 

embarkasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara konsisten dan terus 

menerus berusaha untuk meningkatkan pelayanan bagi para jamaah haji agar dapat 

menjalankan aktivitas keberagamaannya dengan baik, tertib, dan lancar. 

Penyelenggaraan ibadah haji ini merupakan salah satu proyek prioritas di dalam 

RPJMN 2020-2024.  

Gambar 6.1 

Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia 

Tahun 2014–2019 

 

           Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 

6.4.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Pemerintah telah berusaha membumikan pesan damai ajaran agama melalui 

berbagai langkah substantif. Dalam hal penguatan cara pandang, sikap, dan praktik 

beragama dalam perspektif jalan tengah, telah dilakukan pendidikan dan pelatihan 

bagi para ASN sebanyak 53.000 orang terdiri dari guru, penyuluh, pengawas, dan 

penghulu. Pada saat yang sama, secara khusus para penyuluh agama non-PNS 
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termasuk para pengasuh pondok pesantren dalam kurun waktu empat tahun telah 

mendapatkan pelatihan sebanyak 46.000 orang. 

Pemerintah juga terus berupaya agar harmoni sosial di antara umat beragama di 

Indonesia tetap terjaga dengan baik, antara lain melalui penguatan Forum Kerukunan 

Umat Beragama (FKUB) di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kondisi kerukunan 

beragama yang baik ini, tercermin dari peningkatan Indeks Kerukunan Umat 

Beragama yang meningkat pada tahun 2019 sebesar 73,8 dari sebelumnya 70,9 pada 

tahun 2018. 

Kegiatan penyelerasan antara agama dan budaya, telah dilakukan melalui berbagai 

aktivitas seni dan budaya bernafaskan keagamaan, di antaranya: pelaksanaan Seleksi 

Tilawatil Qur’an (STQ) tahun 2019 di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; dan 

Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional V tahun 2019 di Kabupaten Tana 

Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, dilakukan pula penyelenggaraan berbagai 

perayaan dan lomba keagamaan lainnya, seperti lomba kaligrafi.  

Peningkatan pelayanan kehidupan beragama juga terus dilakukan, salah satunya 

penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dengan melakukan delapan inovasi, antara 

lain (1) pelayanan jalur cepat imigrasi (fast track); (2) sistem sewa hotel secara penuh 

(full musim) di Madinah; (3) penyempurnaan manajemen tenda di Mina; (4) revitalisasi 

Satuan Tugas Operasional (SATOP) di Armuzna; (5) penguatan layanan bimbingan 

ibadah; (6) sistem laporan haji terpadu; (7) strukturisasi kantor daerah kerja (Daker); 

serta (8) rekam kesehatan jemaah yang terintegrasi dengan sistem aplikasi terpadu.  

Pada saat yang sama, upaya di dalam negeri diwujudkan melalui revitalisasi 10 Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji di seluruh Indonesia, serta pembangunan dan 

pengembangan Pelayanan Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di 16 

kabupaten/kota. Terkait pelayanan administrasi keagamaan, telah dilakukan 

pembangunan dan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) di  839 kecamatan sejak 

tahun 2015, yang berdampak meningkatnya kepuasan layanan KUA, yang pada tahun 

2019 mencapai angka 85,91 atau meningkat dari 80,42 pada tahun 2018. Untuk 

fasilitasi pelayanan keagamaan, telah dilakukan peningkatan pembinaan penyuluh 

dan juru penerang agama melalui pelatihan/orientasi dalam bidang manajemen 

pelayanan, serta bantuan rumah ibadah di berbagai wilayah. Selain itu, untuk 

menjalankan amanat UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, Presiden telah 

menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 

sebagai landasan hukum bagi Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam 

melayani pengurusan sertifikasi produk halal.  

Selanjutnya, untuk pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan, pada 

tahun 2019 telah dilakukan bantuan operasional bagi Badan Amil Zakat Nasional 

(Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), fasilitasi akreditasi lembaga zakat, serta 

fasilitasi pengamanan aset dan legalitas tanah wakaf. Selain itu, telah dilakukan pula 

kegiatan literasi perekonomian dan keuangan syariah dan peningkatan kemitraan 

ekonomi umat dengan melibatkan para pelaku UMKM.  
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6.4.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pada masa pandemi COVID-19, prioritas pemerintah adalah memberikan 

perlindungan dan kemaslahatan masyarakat, yang berlaku pula dalam pembangunan 

agama. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain penerbitan panduan dan 

pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas keagamaan, termasuk 

fungsionalisasi rumah ibadah dalam situasi pandemi, menyesuaikan dengan protokol 

penanganan COVID-19, juga memberikan himbauan agar masyarakat mempercepat 

pembayaran dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) serta 

optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat kesehatan 

COVID-19.  

Pada saat yang sama, terkait penyelenggaraan ibadah haji, semua proses yang telah 

dilaksanakan sebelum COVID-19 terus dilanjutkan dengan penerapan protokol 

penanganan COVID-19 seperti manasik haji secara daring, pendaftaran dan 

pembatalan haji, serta pelunasan BPIH. Untuk layanan haji di luar negeri tetap 

dipersiapkan, walaupun pada akhirnya diputuskan demi kemaslahatan bersama pada 

tahun 2020, pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji ke Arab Saudi.  Selain 

itu, untuk keselamatan bangsa, diselenggarakan  doa kebangsaan dan kemanusian 

secara virtual bersamaan dengan doa bersama bagi komite tinggi persaudaraan 

manusia dunia yang dihadiri oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI, Grand Syeikh 

Al Azhar dan Paus Franciscus pada Tanggal 14 Mei 2020.   

Pemerintah juga melakukan perubahan pelayanan ke sistem daring, misalnya 

pelayanan pencatatan nikah, pengusulan sertifikat halal, sertifikasi auditor, penyelia 

halal, dan pengawas Jaminan Produk Halal (JPH). Selama pandemi COVID-19, 

terdapat kenaikan pendaftaran melalui sistem daring untuk memperoleh sertifikat 

halal sebanyak 4.507 usulan dari sebelumnya sebanyak 2.041 usulan. Dalam rangka 

membantu penanganan COVID-19, asrama haji juga dimanfaatkan sebagai tempat 

penampungan/karantina sementara orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien 

dalam pengawasan (PDP) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Terakhir, 

bersama seluruh instansi pemerintah turut serta melakukan realokasi (refocusing) 

anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 baik secara internal, maupun yang 

berdampak kepada masyarakat. 

 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan agama sampai dengan tahun 2019 telah menunjukkan perbaikan, 

namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan kendala, baik pada saat 

sebelum maupun selama terjadinya pandemi COVID-19. 

Permasalahan dan kendala sebelum masa pandemi COVID-19 adalah (1) masih belum 

optimalnya pelayanan keagamaan yang memanfaatkan big data yang terintegrasi, 

termasuk optimalisasi pemanfaatan hasil data riset untuk kebijakan (evidence-based 

policy); (2) masih belum optimalnya  pelaksanaan standar kriteria pemberian fasilitasi 

bantuan sarana dan prasarana peribadatan; (3) masih terbatasnya jumlah penyuluh 

agama yang berkualitas; (4) masih belum optimalnya pengelolaan dana dan aset 

sosial keagamaan; serta (5) masih terbatasnya jumlah petugas haji yang berkualitas. 
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Pembangunan agama selama pandemi COVID-19 masih dihadapkan pada sejumlah 

permasalahan dan kendala, antara lain (1) fasilitasi pelayanan keagamaan seperti 

pelayanan pencatatan nikah dan penyuluhan agama tidak dapat diberikan secara 

optimal;  (2) penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan, 

sementara itu pelaksanaan ibadah umrah untuk juga ditunda; (3) rumah ibadah tidak 

dapat digunakan sebagai fungsi peribadatan dan kegiatan sosial secara optimal; dan 

(4) masih belum optimalnya kemitraan yang kuat dengan multipihak dalam rangka 

mencegah informasi yang tidak benar dan dikhawatirkan dapat mengganggu 

harmoni sosial di kalangan umat. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan agama tahun 2020  dibagi menjadi masa 

sebelum pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19.  

Arah kebijakan sebelum pandemi COVID-19 dalam rangka pembangunan agama 

sebagai berikut. 

1. Memperkuat harmoni dan kerukunan umat beragama, mencakup (a) sinkronisasi 

dan harmonisasi peraturan perundangan terkait kerukunan umat beragama; (b) 

peningkatan peran lembaga agama, tokoh agama, dan lembaga sosial 

keagamaan; (c) peningkatan komunikasi dan dialog lintas agama; serta (d) 

sinkronisasi kegiatan lintas sektor. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, mencakup (a) 

peningkatan kualitas penyuluhan agama; (b) peningkatan kualitas fasilitasi 

pelayanan keagamaan; dan (c) peningkatan pelayanan bimbingan keluarga. 

3. Memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal, mencakup (a) sinkronisasi 

kegiatan lintas sektor dalam penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (b) 

penguatan kapasitas penyelenggaraan jaminan produk halal.  

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah, mencakup (a) 

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (b) pembinaan dan pembimbingan 

ibadah haji dan umrah; serta (c) pengelolaan dana haji. 

5. Mengembangkan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, mencakup (a) 

penggalangan dana sosial keagamaan; (b) pemberdayaan dana keagamaan; dan 

(c) penguatan kelembagaan ekonomi umat. 

Selama pandemi COVID-19, kebijakan pembangunan agama diarahkan untuk (1) 

memberikan panduan dan pedoman bagi masyarakat yang mengedepankan prinsip 

perlindungan dan kemaslahatan, agar tetap dapat melaksanakan aktivitas keagamaan 

di masa pandemi dengan baik, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang 

berlaku; (2) menerbitkan mekanisme pelayanan keagamaan termasuk administrasi 

keagamaan bagi masyarakat selama masa pandemi dengan menyesuaikan protokol 

kesehatan (penyuluhan agama, pelayanan nikah, pendaftaran haji, dan seterusnya); 

dan (3) memperkuat kerja sama dan kemitraan dengan lembaga keagamaan dan 

mitra strategis lainnya (Gugus COVID-19 Nasional dan Daerah) dalam rangka 

meminimalisir penyebaran COVID-19. 
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 Keluarga 

 Capaian Utama Pembangunan 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam 

pembentukan kepribadian dan karakter sejak usia dini. Pembangunan keluarga 

merupakan upaya menyeluruh dan terpadu yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat 

melaksanakan fungsinya secara optimal. Pembangunan keluarga memegang peran 

penting dalam revolusi mental utamanya dalam rangka pembentukan karakter SDM 

Indonesia.  

Indikator keberhasilan pembangunan keluarga antara lain diukur melalui Indeks 

Pembangunan Keluarga (I-Bangga) dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) 

Perempuan. I-Bangga  pada tahun 2018 mencapai 53,6. Sementara median usia 

perkawinan pertama perempuan terus meningkat dan hampir mencapai usia ideal 

yaitu 21,8 tahun (SDKI, 2017). Kedua hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan 

peningkatan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga. 

6.5.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Sebelum pandemi COVID-19, pembangunan keluarga secara umum telah mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai program dan kegiatan utamanya dalam 

rangka meningkatkan ketahanan keluarga sesuai siklus hidup dapat berjalan dengan 

baik serta dapat dikoordinasikan secara lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun 

daerah. Selain itu, pembangunan keluarga yang semula  difokuskan melalui 

pendekatan kuantitas penduduk, bergeser kepada upaya peningkatan kualitas 

keluarga. Hal ini perlu dilakukan mengingat keluarga merupakan salah satu sasaran 

prioritas dalam pembangunan SDM berkualitas.  

Dari sisi pola kehidupan keluarga, sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi 

keluarga pada umumnya bervariasi sesuai aktivitas anggota keluarga masing-masing. 

Interaksi antarkeluarga dapat dilakukan diluar rumah dan ruang publik. Adapun 

program dan kegiatan Pembangunan Keluarga diprioritaskan pada (1) pemberian 

pemahaman terhadap konsepsi keluarga berkualitas dan pentingnya 1.000 Hari 

Pertama Kehidupan (1000 HPK) bagi pasangan usia muda agar dapat menciptakan 

generasi penerus yang berkualitas; (2) pembentukan karakter dan kepribadian remaja 

terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, mencegah perilaku 

berisiko, serta  pendampingan terhadap remaja untuk menyiapkan kehidupan 

keluarga yang berkualitas; (3) penyiapan keluarga yang memiliki lansia agar 

memahami konsep tujuh dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan 

pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; dan (4) pemberdayaan 

ekonomi keluarga dengan fokus pada segmentasi sasaran keluarga akseptor KB. 

6.5.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Dalam kehidupan keluarga, dampak pandemi COVID-19 cukup berpengaruh 

terhadap ketahanan keluarga Indonesia. Ketahanan keluarga menggambarkan 

kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap segala sumber daya 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pandemi COVID-19 secara tidak 
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langsung telah membuat sebagian keluarga terkendala dalam memenuhi kebutuhan 

dasar mereka, baik akibat adanya kebijakan PSBB maupun dampak ekonomi nasional 

yang berimbas pada kehidupan ekonomi keluarga. Dari sisi kehidupan keluarga, 

dampak secara tidak langsung adalah memberikan kesempatan kepada anggota 

keluarga dapat saling menyesuaikan dan menyelesaikan persoalan secara bersama-

sama. Namun demikian, pembatasan aktivitas fisik di dalam rumah juga memicu rasa 

bosan, sehingga mengakibatkan terjadinya selisih pendapat dengan anggota 

keluarga lainnya. Kondisi ini diperparah dengan tekanan ekonomi dalam keluarga 

yang seringkali mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 

 Permasalahan dan Kendala 

Indonesia memiliki 81.210.230 keluarga (Supas, 2015). Dari jumlah tersebut sebanyak 

76 persen keluarga dengan kepala keluarga laki-laki dan 24 persen dengan kepala 

keluarga perempuan. Pembangunan keluarga sampai dengan tahun 2019 masih 

dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan kendala, baik pada saat sebelum 

maupun selama terjadinya pandemi COVID-19. 

Permasalahan dan kendala sebelum masa pandemi COVID-19 adalah (1) masih 

rendahnya keluarga yang memahami peran keluarga yang terlihat dari jumlah 

keluarga memiliki pemahaman dan kesadaran tentang delapan fungsi keluarga baru 

mencapai 38 persen (SKAP, 2018); dan (2) masih tingginya angka perkawinan anak 

memberikan dampak buruk dalam pembangunan keluarga dan berkontribusi dalam 

menyumbang permasalahan dalam keluarga seperti kekerasan, ekonomi, kesehatan, 

dan permasalahan psikologis. 

Dengan adanya pandemi COVID-19 dan adanya instruksi presiden untuk melakukan 

aktivitas di rumah mulai dari bekerja, belajar, dan ibadah mengakibatkan ruang gerak 

individu dalam suatu keluarga semakin terbatas. Hal tersebut memberikan tantangan 

tersendiri bagi keluarga untuk saling peduli, saling menjaga dan melindungi 

antaranggota keluarga serta menghindari konflik dalam keluarga. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan keluarga untuk mengatasi permasalahan 

tersebut diatas, diarahkan untuk meningkatkan peran keluarga dalam pembentukan 

karakter. 

Keluarga merupakan wahana utama dalam memberikan pengasuhan kepada anak 

dan berperan penting untuk membangun karakter bangsa. Keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai moral dan delapan 

fungsi keluarga. Sebelum pandemi COVID-19, pembangunan keluarga diarahkan 

untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter, 

melalui (1) meningkatkan kualitas keluarga berdasarkan siklus hidup dengan 

memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan 

nilai keluarga; (2) mengoptimalkan pola asuh dan pendampingan bagi balita dan 

anak; (3) menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kecakapan hidup; (4) 

menguatkan pelayanan ramah lansia dan pendampingan perawatan jangka panjang 

bagi lansia; (5) mewujudkan lingkungan yang kondusif melalui penguatan 
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kelembagaan masyarakat, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi 

media dan dunia usaha. 

Pada masa pandemi COVID-19 secara tidak langsung menyebabkan arah kebijakan 

dan strategi yang telah disiapkan untuk Program Pembangunan Keluarga sedikit 

bergeser, dengan upaya semaksimal mungkin untuk tidak merubah target/sasaran 

yang telah ditetapkan. Penyesuaian dilakukan dari sisi bentuk/cara/model berbagai 

kegiatan yang lebih inovatif dengan memperhatikan protokol kesehatan dan adaptasi 

kegiatan baik dari sisi pelaksana program maupun dari sisi sasaran untuk beradaptasi 

dengan kebiasaan baru. 

Dari sisi kegiatan, terdapat pengurangan berbagai kegiatan yang bersifat pertemuan 

langsung masyarakat dalam kelompok-kelompok kegiatan Pembangunan Keluarga 

dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Berbagai strategi pembinaan 

Pembangunan Keluarga dibatasi dan diprioritaskan pada upaya pemberian 

materi/informasi pembangunan keluarga melalui media daring. Dari sisi keluarga, 

mengalami masa penyesuaian dalam adaptasi kebiasaan baru, yaitu (1) membangun 

kebiasaan baru untuk hidup bersih dan sehat, serta menjaga lingkungan keluarga; (2) 

menciptakan suasana lingkungan keluarga yang mendorong keharmonisan keluarga; 

serta (3) membangun keluarga yang berketahanan dengan penerapan delapan fungsi 

keluarga. 

 



BAB 7
 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR

UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN

EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR



CAPAIAN PEMBANGUNAN MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR 

UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI 

DAN PELAYANAN DASAR

Capaian 
Semester I 2020 

Capaian 
Semester I 2020 

Capaian 
Semester I 2020 

Capaian 
Semester I 2020 

Capaian 
Semester I 2020 

Energi dan TIK 

Transportasi 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Penyediaan dan 

Pengelolaan Air Baku 

Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha 

Rasio Elektrifikasi (%) 
Fasilitasi penyediaan 

hunian layak (unit)

Akses Sanitasi Layak (%) 

 

Tambahan debit air baku 

melalui pembangunan 

infrastruktur penyedia air 

baku (m3/detik) 

Pembangunan Proyek 

Infrastruktur dengan

Skema KPBU (proyek)

Prakarsa Pemerintah79 

22  Prakarsa Badan Usaha

  (Rp361,44 T)

  (Rp295,65 T)

(termasuk  aman)  8,4

Akses Air Minum Layak (%) 

Jaringan Perpipaan

Bukan Jaringan Perpipaan

78,10**

21,23

69,18

Panjang jalan tol baru 

yang terbangun dan/ 

atau beroperasi 

(kumulatif dari tahun 2015) 

(km) 

 
Panjang jalan baru 

yang terbangun 

(kumulatif dari tahun 2015) 

(km) 

Panjang jaringan KA 

yang terbangun 

(kumulatif dari tahun 2015) 

(km’sp) 

 Jumlah bandara baru 

yang dibangun 

(kumulatif dari tahun 2015) 

(lokasi)

 Jumlah rute 

subsidi tol laut (rute) 

 

Pembangunan BTS (unit) 

 

98,93 300.442* 

1.331 

3.900 

1.070 

23 

25 

1.605 
90,41  **

0,83 

Ket: *) Target DIPA Revisi Kementerian PUPR, **) Proyeksi tahun 2020 
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Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, ekonomi, perkotaan, energi dan 

ketenagalistrikan, serta telekomunikasi dan informatika yang telah dilakukan turut 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan daya saing 

infrastruktur Indonesia. Penyediaan layanan infrastruktur termasuk subsidi dilakukan 

untuk mendukung kawasan strategis hingga ke daerah terdepan, terpencil, dan 

tertinggal (3T) sebagai upaya perwujudan pemerataan pembangunan dan ekonomi 

di Indonesia. 

Dalam upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan sistem 

kesehatan nasional akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

pemerintah terus melakukan peningkatan akses terhadap layanan infrastruktur, 

seperti perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak, konektivitas, 

energi, serta akses telekomunikasi dan informasi. Strategi yang dilakukan adalah 

melalui (1) peningkatan pembangunan infrastruktur (pelayanan dasar, konektivitas, 

perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, serta telekomunikasi dan informatika) di 

sektor pariwisata dan industri untuk menunjang peningkatan investasi;  

(2) mengedepankan ketangguhan infrastruktur dalam menghadapi bencana;  

(3) optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya; serta  

(4) meningkatkan investasi badan usaha seperti kerja sama pemerintah dengan badan 

usaha (KPBU), maupun sumber-sumber pembiayaan kreatif lainnya. 
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 Energi dan Listrik 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 ditujukan untuk mendukung peningkatan 

pelayanan dasar, kawasan ekonomi, serta perkotaan. Fokus utamanya adalah 

menuntaskan akses, memenuhi kecukupan, dan mendorong pemanfaatan energi 

baru terbarukan (EBT). Sesuai dengan arahan Presiden dalam melaksanakan Nawacita 

Kedua dan mencapai Visi Indonesia 2045, pembangunan infrastruktur energi dan 

ketenagalistrikan difokuskan pada penguatan dan perluasan pelayanan terutama 

pada kawasan-kawasan prioritas. Penguatan serta perluasan pasokan energi dan 

tenaga listrik ditempuh terutama melalui pemanfaatan EBT untuk meningkatkan 

kapasitas pembangkit, kilang, serta infrastruktur gas bumi. 

Tabel 7.1 

Capaian Sasaran Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan 

Tahun 2019–2020 

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020*) 

Lifting Minyak Bumi ribu BOPD 752 746 713 

Lifting Gas Bumi ribu BOEPD 1.056 1.058 1.001 

DMO Gas Bumi persen 65,10 64,90 65,66 

Produksi Batubara juta ton 169 616 230* 

DMO Batubara persen 16 22 24* 

Jaringan Gas Kota** 
sambungan 

rumah (SR) 
463,440 537,936 

Dalam proses 

konstruksi 

Jaringan Pipa Gas** km 14.224 14.763 14.856 

Rasio Elektrifikasi persen 98,81 98,89 98,93 

Konsumsi Listrik per 

Kapita 
kWh 1.071 1.084 1.093 

Kapasitas Pembangkit GW 65,80 69,68 70,90 

 Sumber: ESDM, 2020 

 Keterangan: *) Mei 2020; **) Kumulatif 

7.1.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Pada tahun 2019 realisasi lifting minyak bumi mencapai 746 ribu barrel oil per day 

(BOPD) atau 96,26 persen dari target sebesar 775 ribu BOPD, sementara realisasi 

lifting gas bumi mencapai 1.058 ribu barrel oil equivalent per day (BOEPD) atau 84,67 

persen dari target sebesar 1.191 ribu BOEPD. Realisasi pemanfaatan gas bumi dalam 

negeri mencapai 64,90 persen yang didukung oleh pembangunan infrastruktur gas 

bumi terutama jaringan pipa gas dan jaringan gas kota. Secara kumulatif, panjang 

pipa gas yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2019 mencapai 14.763 km dan 
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penambahan jaringan gas kota (jargaskot) sebanyak 74.496 sambungan rumah (SR), 

sehingga terjadi peningkatan jumlah jargaskot secara akumulatif menjadi 537.936 SR. 

Produksi batubara pada tahun 2019 mencapai angka 616 juta ton dari target capaian 

sebesar 489 juta ton. Tingginya realisasi produksi batubara dibandingkan dengan 

target tersebut untuk memenuhi target penerimaan negara yang telah ditetapkan. 

Pemanfaatan batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) pada 

tahun 2019 mencapai 22 persen dari target yang ditentukan sebesar 26 persen. 

Rasio elektrifikasi sampai dengan tahun 2019 mencapai 98,89 persen meningkat 

sebesar 0,59 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 98,30 persen. 

Konsumsi listrik per kapita pada tahun 2019 mencapai 1.084 kilo watt hours (kWh) 

meningkat sekitar 1,88 persen (20 kWh) dibanding tahun 2018. Kapasitas terpasang 

pembangkit tenaga listrik sampai dengan tahun 2019 mencapai 69,68 gigawatt (GW), 

mengalami penambahan sebesar 4,72 GW dibandingkan dengan kapasitas terpasang 

pembangkit tahun 2018 yang mencapai 64,96 GW. 

7.1.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Capaian pembangunan energi dan ketenagalistrikan pada tahun 2020 terlihat 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan capaian 

pembangunan energi dan listrik tidak dapat dihindarkan karena pandemi COVID-19 

yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan seperti work from home, social 

distancing, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penerapan protokol 

kesehatan berakibat pada perubahan pola konsumsi energi pada masyarakat dan 

terhambatnya pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. 

Outlook lifting minyak tahun 2020 turun dari target anggaran pendapatan belanja 

negara (APBN) sebesar 755 ribu BOPD menjadi 705 Ribu BOPD dan outlook lifting gas 

turun dari semula 1.191 ribu BOEPD (APBN 2020) menjadi 992 ribu BOEPD. Realisasi 

sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebesar 713 ribu BOPD untuk lifting minyak 

dan 1.001 ribu BOEPD untuk lifting gas.  

Realisasi pemakaian gas dalam negeri sedikit mengalami penurunan dengan capaian 

sampai dengan Juni 2020 sebesar 65,66 persen dari target 64,00 persen. Beberapa 

proyek terkait pembangunan infrastruktur gas juga mengalami hambatan 

dikarenakan pandemi COVID-19.  

Hingga Mei 2020 capaian produksi batubara baru mencapai 41,82 persen atau 230 

juta ton dari total target yang harus dicapai sebesar 550 juta ton. Untuk penggunaan 

dalam negeri baru mencapai 24,00 persen. Pandemi COVID-19 ini membuat 

perusahaan-perusahaan eksplorasi dan eksploitasi batubara membuat penyesuaian 

target produksi berdasarkan proyeksi pasar, pergerakan harga, serta kesiapan teknis 

operasional sesuai dengan kondisi yang berlangsung. 

Hingga Semester I 2020, rasio elektrifikasi mencapai 98,93 persen dan kebutuhan 

(konsumsi) listrik per kapita mencapai 1.093 kWh yang antara lain didukung oleh 

tambahan kapasitas pembangkit sebesar 1,22 GW. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita meningkat masing-masing 0,04 

persen dan 0,83 persen (9 kWh) pada semester I 2020 jika dibandingkan dengan 
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capaian tahun 2019. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan dengan 

tetap memperhatikan keseimbangan penawaran dan permintaan. Meningkatnya 

rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita merupakan wujud dari meningkatnya 

akses dan keterjangkauan dari energi listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia.  

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang terjadi sebelum pandemi COVID-19 antara lain (1) penurunan 

cadangan dan produksi migas nasional yang disebabkan masih minimnya aktivitas 

eksplorasi, (2) terlambatnya pembangunan beberapa infrastruktur energi akibat 

permasalahan teknis, (3) belum selarasnya permintaan kebutuhan listrik dan 

pemenuhan pasokan listrik, (4) belum meratanya kualitas layanan ketenagalistrikan, 

(5)  investasi yang besar dalam penyediaan aliran listrik daerah remote dan kepulauan 

untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan ketenagalistrikan, dan (6) masih 

rendahnya konsumsi listrik per kapita Indonesia yang merupakan salah satu indikator 

hubungan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pemenuhan 

ketenagalistrikan. 

Pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur 

energi dan ketenagalistrikan, seperti penurunan Indonesian Crude Price (ICP), 

penurunan lifting minyak dan gas bumi, terhambatnya proyek-proyek energi dan 

ketenagalistrikan, perubahan pola konsumsi energi pada masyarakat yang berakibat 

pada perubahan pemenuhan pasokan listrik, dan menurunnya investasi sektor energi 

dan ketenagalistrikan khususnya terhadap investasi EBT. 

Terkait terhambatnya proyek-proyek energi dan ketenagalistrikan, sebanyak 72 

proyek (17 proyek pembangkit dan 55 proyek transmisi) mengalami keterlambatan 

akibat terkendala oleh pengiriman material dan tenaga kerja. Terkait menurunnya 

investasi EBT, dipengaruhi oleh kenaikan biaya konstruksi karena naiknya kurs dolar 

dan keterlambatan pembangunan yang menyebabkan kenaikan overhead cost. Selain 

itu, rendahnya harga energi fosil atau bahan bakar minyak (BBM), serta supply chain 

pelaksanaan proyek pembangkit tenaga listrik berbasis EBT yang terganggu akibat 

adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan melambatnya pengembangan EBT.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan sektor energi dan ketenagalistrikan diarahkan untuk mewujudkan 

ketahanan energi, antara lain (1) meningkatkan cadangan dan produksi minyak dan 

gas bumi melalui pengembangan kegiatan eksplorasi terutama di laut dalam dan 

daerah lepas pantai di wilayah timur Indonesia; (2) menyederhanakan perizinan untuk 

meningkatkan iklim investasi dan mempermudah proses bisnis untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; (3) menambah infrastruktur 

ketenagalistrikan yang memperhatikan keseimbangan permintaan dan penawaran 

diarahkan untuk meningkatkan serta menjaga kecukupan, keandalan, keberlanjutan, 

keterjangkauan, dan keadilan dari akses energi listrik untuk seluruh wilayah Indonesia; 

(4) mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat seperti energi baru dan 

terbarukan namun dengan tetap mempertimbangkan keekonomian efisiensi harga 

agar dapat mengurangi biaya pokok penyediaan (BPP); serta (5) mendorong sinergi 

antara pertumbuhan ekonomi lokal, pertumbuhan penduduk, program elektrifikasi, 
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serta program pemerintah di antaranya membangun kawasan ekonomi khusus (KEK), 

kawasan industri (KI), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), sentra kelautan 

dan perikanan terpadu dan jaringan listrik pos lintas batas negara (PLBN). 

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional pemerintah juga terus melanjutkan 

pembangunan kilang minyak baru (grass root refinery/GRR) dan pengembangan 

kilang eksisting (refinery development master plan/RDMP) yang merupakan salah satu 

major project dalam RPJMN 2020-2024. 

Selain itu, untuk mendukung pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia, 

pemerintah terus melanjutkan kebijakan BBM Satu Harga yang telah mencapai 172 

titik dan akan dilanjutkan hingga mencapai 500 titik sampai dengan tahun 2024. 

Kebijakan ini telah berdampak pada menurunnya harga premium dan solar yang 

sebagian besar berada di daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan terluar (4T). 

Pada infrastruktur ketenagalistrikan, pemerintah terus mendorong pembangunan 

ketenagalistrikan guna mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan melalui 

peningkatan pasokan listrik dan perluasan akses listrik yang bertujuan untuk 

meningkatkan keandalan untuk mencapai sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19, 

kebijakan dan strategi yang diambil dalam pembangunan energi adalah melalui (1) 

pembatasan impor solar sebelum stok dalam negeri kembali turun ke keadaan 

normal, dan (2) peningkatan stok minyak mentah dalam negeri melalui impor. 

Dalam pembangunan ketenagalistrikan upaya untuk memenuhi pasokan listrik serta 

mendorong investasi sektor ketenagalistrikan dilaksanakan melalui beberapa hal 

antara lain (1) penerapan protokol COVID-19 dalam pembangunan infrastruktur 

energi dan ketenagalistrikan baik untuk proyek pemerintah maupun badan usaha; (2) 

penghapusan pembayaran tagihan listrik (diskon 100 persen) untuk golongan rumah 

tangga 450 VA, pelanggan bisnis serta industri kecil golongan 450 VA, dan 

pengurangan (diskon 50 persen) untuk pelanggan golongan rumah tangga 900 VA 

masing-masing selama enam bulan; serta (3) penyesuaian waktu untuk pengadaan, 

konstruksi, serta operasional, maupun peniadaan denda keterlambatan proyek. 

 Transportasi  

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama pembangunan infrastruktur transportasi antara lain (1) menurunnya 

tingkat kecelakaan transportasi khususnya kecelakaan lalu lintas; (2) terbangunnya 

infrastruktur konektivitas meliputi (a) pembangunan dan pengembangan pelabuhan 

untuk mendukung program tol laut bersubsidi di wilayah Timur Indonesia; (b) 

pembangunan bandara dan pelabuhan penyeberangan untuk mendukung KSPN, 

daerah terisolir, dan rawan bencana; (c) pembangunan dan pengembangan jalan tol, 

akses simpul transportasi dan jalan lintas utama untuk mendukung kawasan strategis 

KI, KEK, dan KSPN; (d) pembangunan infrastruktur perkeretaapian untuk mendukung 

angkutan umum massal perkotaan, mobilitas penumpang, dan barang antarkota; 
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serta (3) pembangunan transportasi perkotaan untuk mengurangi kemacetan lalu 

lintas dan meningkatkan daya saing pada pusat ekonomi perkotaan.  

Tabel 7.2  

Capaian Sektor Transportasi  

Tahun 2019–2020 

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019  

Semester I 

2020*) 

Penurunan rasio fatalitas 

kecelakaan jalan per 10.000 

kendaraan terhadap angka 

dasar tahun 2010 

persen 53 58 58 

Panjang jalan tol baru yang 

terbangun dan/atau 

beroperasi (kumulatif dari 

2015) 

km 985 1.298 1.331 

Panjang jalan baru terbangun 

(kumulatif dari 2015) 
km 3.793 3.843 3.900 

Persentase kondisi mantap 

jalan nasional/ 

provinsi/kabupaten-kota 

persen 92/68/57 92/68/57 90/68/57 

Panjang jaringan KA yang 

terbangun (kumulatif dari 

tahun 2015) 

km’sp 836 1.026 1.070 

Jumlah pengembangan 

pelabuhan utama untuk 

menunjang tol laut 

lokasi 24 24 24 

Jumlah rute subsidi tol laut  rute 20 20 25 

Jumlah pelabuhan 

penyeberangan yang 

dibangun, direhabilitasi dan 

dikembangkan  

lokasi 76* 76* 15** 

Jumlah bandara baru yang 

dibangun (kumulatif dari 

tahun 2015) 

lokasi 
15 

(berlanjut) 

15 

(berlanjut) 

23 

(berlanjut) 

Jumlah kota metropolitan 

dengan sistem angkutan 

umum massal perkotaan 

yang dibangun dan 

dikembangkan 

kota 
3 

(berlanjut) 

3 

(berlanjut) 

3 

(berlanjut) 

Sumber: Kementerian PUPR dan Kemenhub 2020 (diolah) 

Keterangan: *) Capaian kumulatif 2015-2019 untuk Pelabuhan Penyeberangan; 

 **) Pelabuhan baru (Penyeberangan, Danau, dan Sungai). 

Berbagai langkah terobosan juga telah dilaksanakan melalui pengembangan sumber 

pendanaan kreatif, seperti pembangunan jalan dengan skema KPBU available 
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payment (AP), pengembangan jembatan timbang melalui skema KPBU, 

pembangunan bandara dengan skema KPBU, pemanfaatan surat berharga syariah 

negara (SBSN), serta sinergi pendanaan dengan pemerintah daerah (pemda). Capaian 

sektor transportasi tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 7.2. 

7.2.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Pembangunan dan penyediaan layanan infrastruktur telah berhasil mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah. Capaian utama kumulatif 

dari tahun 2015 hingga 2019 antara lain (1) pertambahan panjang jalan tol sepanjang 

1.298 km; (2) jalan baru sepanjang 3.843 km; (3) jalur kereta api (KA) sepanjang 1.026 

km; (4) bandara baru yang dibangun di 15 lokasi; (5) pengembangan pelabuhan di 24 

lokasi untuk menunjang tol laut; serta (6) penyediaan layanan subsidi angkutan 

perintis, meliputi subsidi tol laut, kereta api, penyeberangan, bus, dan jembatan udara 

hingga ke daerah 3T dan daerah rawan bencana. Dalam rangka mendorong 

peningkatan investasi dan perekonomian yang berkelanjutan telah dilakukan 

pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan-kawasan prioritas, seperti 

KSPN, KI, dan KEK, serta akses penghubung simpul transportasi. 

7.2.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di sektor transportasi, telah 

dilakukan penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25/2020 

tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri dan Permenhub  

No. 41/2020 tentang Perubahan atas Permenhub No. 18/2020 tentang Pengendalian 

Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Dibukanya kembali 

sejumlah aktivitas ekonomi akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas 

perjalanan orang melalui transportasi. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi dengan 

melakukan penyempurnaan Permenhub No. 18/2020 tentang Pengendalian 

Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Ruang lingkup 

pengendalian transportasi yang dilakukan adalah untuk seluruh wilayah dan untuk 

wilayah yang ditetapkan. Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi 

penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti 

mobil penumpang, bus, serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan), laut, 

udara, dan perkeretaapian. Para penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi 

maupun para operator sarana dan prasarana transportasi wajib melakukan penerapan 

protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah 

kapasitas tempat duduk, dan penerapan jaga jarak (physical distancing) mulai saat 

persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan. 

Dalam rangka upaya pemulihan ekonomi pada saat pandemi tetap dilakukan 

pembangunan infrastruktur konektivitas, antara lain (1) pembangunan jalan tol secara 

kumulatif sepanjang 1.331 km; (2) pembangunan jalan baru menjadi 3.900 km; (3) 

pembangunan jalur KA menjadi 1.070 km; (4) pembangunan terminal barang dan 

penumpang di enam lokasi PLBN (Nanga Badau, Aruk, Wini, Motaain, Motamasin, dan 

Skow), pengembangan pelabuhan Depapre di Jayapura, penyediaan kapal angkutan 

khusus ternak di lintas Kupang dan Tarakan, serta pengembangan bandar udara di 

Nunukan, Atambua, dan Jayapura; dalam rangka mendukung konektivitas pusat 
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kawasan strategis nasional (PKSN); (5) penyelenggaraan subsidi angkutan perintis 

meliputi angkutan penyeberangan 253 lintas, angkutan bus perintis 322 trayek, 

subsidi perintis angkutan kargo dan BBM sebanyak 35 rute pada lima korwil (Tarakan, 

Masamba, Wamena, Timika dan Dekai), serta pemberian subsidi untuk angkutan 

kereta api LRT Palembang . 

 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan transportasi masih menghadapi kendala dan permasalahan antara lain 

(1) ketersediaan jaringan jalan yang terbatas dengan kondisi kemantapan jalan 

daerah yang rendah; (2) pelayanan pelabuhan nasional masih belum memenuhi 

standar rata-rata global berdasarkan hierarki dan layanannya; (3) cakupan layanan 

perintis penerbangan yang terbatas; (4) belum optimalnya pemanfaatan jalur ganda 

kereta api untuk angkutan barang maupun penumpang; (5) jaringan rute pelayanan 

transportasi sungai, danau, penyeberangan, dan laut yang terbatas, khususnya dalam 

menjangkau pelayanan di wilayah 3T dan daerah kepulauan; (6) belum memadainya 

ketersediaan sistem angkutan umum massal di beberapa wilayah perkotaan yang 

berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi yang nilainya cukup 

besar. 

Pandemi COVID-19 dan penerapan kebijakan PSBB mengakibatkan adanya 

penyesuaian anggaran yang berdampak pada penundaan pembangunan 

infrastruktur transportasi. Terjadi pengurangan hampir seluruh layanan transportasi 

seperti penerbangan, pelayaran, angkutan kereta api, serta layanan subsidi untuk 

angkutan penumpang, kargo, dan BBM untuk mendukung program tol laut. Target 

pembangunan dan penyediaan layanan transportasi mengalami penyesuaian dan 

penurunan. Pada akhir tahun 2020 diperkirakan pembangunan pelabuhan 

nonkomersial yang menunjang tol laut hanya dapat dilaksanakan di 18 lokasi dari 

target awal sebanyak 27 lokasi. Kondisi mantap jalan nasional juga mengalami 

penurunan karena anggaran pemeliharaan jalan yang terbatas. Begitu halnya dengan 

layanan perintis transportasi, untuk subsidi perintis angkutan laut dan angkutan 

penerbangan tidak dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan dan strategi yang diperlukan dalam rangka memperkuat konektivitas 

antara lain (1) mengembangkan dan meningkatkan kondisi mantap jalan melalui 

pemenuhan dana preservasi serta skema dana alokasi khusus (DAK) dan dana hibah 

untuk jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), (2) standardisasi pelayanan 

pelabuhan dan integrasi dengan hinterland, (3) optimalisasi pelayanan transportasi 

perintis penumpang dan barang yang mampu menjangkau wilayah 3T dan 

mendorong skema pendanaan perintis tahun jamak, (4) memperkuat jaringan kereta 

api pada koridor logistik utama dan mengurangi perlintasan tidak sebidang, (5) 

mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi (antarmoda dan 

multimoda) termasuk jaminan keterhubungan akses menuju simpul-simpul 

transportasi dan kawasan strategis nasional, serta (6) mengembangkan angkutan 

umum massal di kota metropolitan. 
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Langkah strategis untuk penanganan pembangunan infrastruktur yang terdampak 

COVID-19 dilakukan dengan (1) melakukan percepatan penyiapan proyek-proyek 

yang direncanakan dimulai tahun 2021, (2) melakukan perpanjangan (relaksasi) untuk 

kegiatan yang sedang berjalan pelaksanaannya, dan (3) memprioritaskan lanjutan 

pembangunan proyek infrastruktur transportasi yang mengalami penundaan. 

Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, prioritas 

pembangunan infrastruktur konektivitas dilaksanakan melalui (1) mempercepat dan 

melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan akses ke kawasan-kawasan 

prioritas, kawasan pariwisata dan industri, jalan akses penghubung simpul 

transportasi, bandara, pelabuhan, infrastruktur perkeretaapian dan penyelenggaraan 

angkutan umum massal perkotaan, serta memastikan manfaat infrastruktur melalui 

pengembangan wilayah/kawasan pada hinterland; (2) memastikan tersedianya 

layanan transportasi seperti angkutan perintis darat, subsidi tol laut, perintis kereta 

api, kargo, serta angkutan perintis udara untuk pulau-pulau kecil terluar dan kawasan 

3T; (3) mengembangkan pendanaan kreatif seperti KPBU AP, pinjaman luar negeri 

dan hibah, serta sinergi pendanaan dengan pemda untuk mendukung percepatan 

pembangunan infrastruktur; (4) memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan 

skala prioritas serta mendorong penyediaan infrastruktur dengan skema padat karya 

salah satunya di bidang pemeliharaan rutin jalan dan pemanfaatan sumber daya 

manusia (SDM) lokal untuk layanan sektor perhubungan; serta (5) memastikan 

penerapan standar protokol kesehatan pada setiap pelayanan transportasi. 

 Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan SDM yang sehat, produktif, dan berdaya 

saing untuk memajukan Indonesia, pemerintah secara konsisten terus berupaya untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan aman yang terjangkau 

baik dari sisi pasokan, permintaan, dan iklim yang mendukung. Dalam RPJMN 2020-

2024, terdapat dua sasaran utama yang saling terkait yaitu meningkatkan persentase 

rumah tangga yang menempati hunian layak dari 56,51 persen (2019) menjadi 70 

persen (2024) serta meningkatkan rasio outstanding Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 2,9 persen (2018) menjadi 4 persen 

(2024). Selain itu, dengan terbitnya PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan 

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diharapkan dapat memperluas akses 

masyarakat terhadap pembiayaan perumahan dan pada tahun 2021 dapat 

menjangkau kepesertaan sekitar tujuh juta peserta dari kalangan ASN pusat dan 

daerah, karyawan BUMN, anggota TNI/Polri, serta karyawan swasta. 

Penyediaan hunian layak dengan akses air minum dan akses sanitasi merupakan 

kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat 

dan kualitas SDM Indonesia. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, target penyediaan 

akses air minum layak pada seluruh rumah tangga di Indonesia terdiri dari 30 persen 

rumah tangga dengan akses air minum perpipaan dan 70 persen rumah tangga 

dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan. Untuk meningkatkan layanan air 

minum, pemerintah terus berupaya untuk menyediakan akses air minum aman 
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melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), peningkatan kinerja 

penyelenggara dan operator, pelaksanaan rencana pengamanan air minum (RPAM), 

serta pengawasan kualitas air minum (PKAM). Untuk akses sanitasi layak (air limbah 

domestik) pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 90 persen (termasuk 15 persen 

akses sanitasi aman). Untuk mendukung pemenuhan akses sanitasi, pemerintah 

menargetkan penurunan buang air besar sembarangan (BABS) menjadi nol persen 

pada tahun 2024. 

7.3.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Pada tahun 2019 capaian persentase rumah tangga yang menempati hunian layak 

sekitar 56,51 persen meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 54,1 persen. Untuk 

mendukung keberlanjutan kemajuan tersebut, pada tahun 2020 pemerintah sedang 

berusaha melakukan fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR sebanyak 333.314 

unit melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), rumah khusus, 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru (BSPS PB), serta 

penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga 

(SSB), serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Sementara 

dalam peningkatan kualitas hunian dan permukimannya, pemerintah menargetkan 

akan menyalurkan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 

220.000 unit, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman untuk 1.221 ha 

permukiman kumuh perkotaan. 

Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak meningkat dari 87,75 persen 

pada tahun 2018 menjadi 89,27 persen pada tahun 2019. Akses air minum layak 

tersebut terdiri dari akses air minum perpipaan yang meningkat dari 20,14 persen 

pada tahun 2018 menjadi 20,18 persen pada tahun 2019, serta akses air minum bukan 

jaringan perpipaan yang meningkat dari 67,61 persen pada tahun 2018 menjadi 69,09 

persen pada tahun 2019. Sementara itu, capaian akses sanitasi layak meningkat dari 

74,58 persen pada tahun 2018 menjadi 77,44 persen (termasuk 7,50 persen akses 

sanitasi aman) pada tahun 2019. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah 

berkomitmen dalam upaya peningkatan SDM khususnya dengan pemenuhan layanan 

dasar air minum dan sanitasi. 

7.3.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 menjadi hambatan dalam penyediaan akses masyarakat terhadap 

hunian yang layak baik yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, maupun 

pemerintah. Pemerintah telah melakukan refocusing kegiatan dan anggaran yang 

sebagian di antaranya diluncurkan ke tahun anggaran 2020.  

Target program pemerintah terkait perumahan dan kawasan permukiman pada tahun 

2020 mengalami penyesuaian dan turun sekitar tujuh persen menjadi 52 persen 

dengan total 300.442 unit melalui pembangunan Rusunawa, rumah khusus, BSPS PB, 

penyaluran FLPP dan SSB, serta BP2BT. Sementara untuk peningkatan kualitas hunian 

dan permukimannya tidak terdapat perubahan target karena mendukung program 

padat karya. Pemerintah tetap akan menargetkan penyaluran bantuan stimulan 

peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 267.057 unit, serta penyediaan 
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infrastruktur dasar permukiman utuk pengentasan 1.148 ha permukiman kumuh 

perkotaan.  

Akses air minum di akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar 89,31 persen. Sementara 

itu, pada akhir tahun 2020 capaian untuk akses sanitasi aman diperkirakan menjadi 

8,4 persen sebagai dampak dari penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-

19. Meskipun demikian, pemenuhan akses sanitasi layak tetap didorong secara 

maksimal mengingat pentingnya peran sanitasi dalam mendukung kesehatan 

masyarakat serta besarnya potensi kontribusi masyarakat dalam peningkatan akses 

sanitasi layak dan aman. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak sangat diperlukan 

untuk mendukung pencapaian akses sanitasi layak dan aman di masa pandemi. 

Capaian sektor perumahan dan kawasan permukiman 2019–2020 dapat dilihat pada 

Tabel 7.3. 

Tabel 7.3  

Capaian Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Tahun 2019–2020 

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019  

Semester I 

2020  

Perumahan 

Fasilitasi penyediaan 

hunian layak 
unit 195.125 183.004 300.442***) 

Fasilitasi peningkatan 

kualitas rumah tidak 

layak huni 

unit 349.932 283.569 267.057***) 

Penanganan kawasan 

permukiman kumuh 

perkotaan 

ha 888 8.815 1.148***) 

Air Minum dan Sanitasi 

Akses Air Minum Layak persen 87,75*) 

(JP: 20,14 

BJP:  67,61) 

89,27  

(JP: 20,18 

BJP: 69,09) 

90,41**)  

(JP: 21,23 

BJP: 69,18) 

Akses Sanitasi Layak persen 74,58 layak*) 

(termasuk 7,4 

aman) 

77,44 layak 

(termasuk 7,5 

aman) 

78,10**) layak 

(termasuk 8,4 

aman) 

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (data kumulatif); 

Keterangan: *) Capaian tahun 2018;  

 **) Proyeksi tahun 2020;  

 ***) Target DIPA Revisi Kementerian PUPR. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan pencapaian target rumah tangga yang menempati hunian layak dan 

terjangkau antara lain (1) keterbatasan akses pembiayaan perumahan khususnya 

yang dapat menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan 

membangun rumah secara swadaya; (2) belum optimalnya pembinaan, pengawasan, 
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dan pengendalian dalam pemenuhan standar keandalan dan tertib bangunan di 

daerah; serta (3) keterbatasan kapasitas pemerintah dalam penyediaan lahan untuk 

perumahan; (4) belum terintegrasinya perumahan dengan sistem transportasi publik 

dan infrastruktur dasar permukiman; serta (5) belum optimalnya pelaksanaan 

perizinan perumahan. 

Pengembangan SPAM menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan yaitu (1) 

menurunnya kualitas dan kuantitas air baku, (2) masih rendahnya kapasitas pemda 

dan penyelenggara SPAM, serta (3) masih lemahnya sinergi antarinstitusi.  

Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan sanitasi yakni (1) regulasi di 

tingkat daerah kurang memadai untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi, (2) 

kapasitas pemda belum memadai dalam pengelolaan sanitasi di tingkat 

kabupaten/kota, dan (3) kesadaran masyarakat masih rendah untuk penyediaan 

fasilitas sanitasi layak yang ditunjukkan oleh tingginya angka BABS.  

Pada masa pandemi, masyarakat menghadapi kendala dalam pemenuhan hunian 

yang layak diakibatkan menurunnya penghasilan ataupun kehilangan pekerjaan baik 

untuk membayar sewa/kontrak rumah maupun untuk membayar angsuran KPR. Pada 

sisi lainnya, kemampuan pendanaan pemerintah juga menurun untuk melanjutkan 

berbagai intervensi penyediaan perumahan yang selama ini dijalankan sehingga 

mengalami penundaan konstruksi.  

Dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi turut menghadapi tantangan 

pada masa pandemi COVID-19 di antaranya (1) peningkatan efektivitas 

pengembangan layanan dengan adanya efisiensi anggaran serta penyesuaian dalam 

pelaksanaan pembangunan berdasarkan protokol kesehatan, (2) perlunya advokasi 

penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang lebih gencar kepada 

masyarakat, serta (3) pemanfaatan pendanaan alternatif yang belum optimal 

khususnya untuk pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi layak. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah Kebijakan dan strategi sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dalam mendukung 

tercapainya 70 persen rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau 

disusun berdasarkan tiga sisi yaitu sisi pasokan, sisi permintaan, dan sisi lingkungan 

yang mendukung. Selain itu, dalam RPJMN 2020-2024 terdapat major project 

penyediaan rumah susun perkotaan khususnya di enam Wilayah Metropolitan (WM). 

Dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi MBR serta 

menyelesaikan kendala yang ada, maka pembangunan diarahkan pada (1) penciptaan 

iklim kondusif penyediaan rumah MBR untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

bisnis proses penyediaan perumahan terutama di bidang perizinan dan administrasi 

pertanahan; (2) penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan MBR untuk 

memperoleh hunian layak melalui penyediaan rusunawa, rumah khusus, prasarana 

sarana utilitas, dan bantuan stimulan perumahan swadaya; (3) pengembangan 

fasilitasi pembiayaan perumahan MBR dalam rangka meningkatkan keterjangkauan 

masyarakat untuk memiliki rumah termasuk bantuan pembiayaan perumahan oleh 

Tapera dan fasilitasi pembiayaan perumahan oleh PT. Sarana Multigriya Finansial 

(SMF); serta (4) pengentasan permukiman kumuh melalui penyusunan perencanaan 
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dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang terintegrasi pada kawasan-

kawasan yang mengalami penurunan kualitas di perkotaan dengan melibatkan peran 

masyarakat. 

Arah kebijakan dan strategi dalam mendukung peningkatan akses air minum adalah 

(1) peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan 

aman; (2) peningkatan kapasitas penyelenggara air minum dengan pendampingan 

teknis dan nonteknis untuk meningkatkan mutu layanan; (3) pengembangan dan 

pengelolaan SPAM di antaranya melalui pemanfaatan idle capacity, penurunan 

tingkat kehilangan air, dan percepatan SPAM Regional; serta (4) peningkatan 

kesadaran masyarakat terkait perilaku hemat air, akses layanan air minum perpipaan 

atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara 

swadaya, serta pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga. 

Arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan sanitasi antara lain (1) peningkatan 

kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan sektor sanitasi dengan 

memperhatikan kesesuaian terhadap rencana pembangunan nasional, (2) penataan 

regulasi dan kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

pembangunan sanitasi baik di pusat maupun di daerah, serta (3) optimalisasi 

pemanfaatan pendanaan alternatif dan pengembangan sistem pembiayaan yang 

inovatif. 

Pada masa pandemi, arah kebijakan dan strategi dalam mencapai target rumah 

tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau tetap sesuai dengan RPJMN 

2020-2024. Namun, terdapat beberapa kegiatan strategis yang diunggulkan guna 

mendukung padat karya dan keringanan subsidi perumahan antara lain (1) pemberian 

stimulus fiskal subsidi perumahan, (2) penundaan relaksasi pembayaran angsuran 

KPR bersubsidi untuk menjaga agar tidak terjadi gagal bayar angsuran KPR akibat 

banyaknya MBR yang mengalami penurunan/kehilangan pekerjaan, (3) penyediaan 

stimulan/bantuan pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah swadaya, serta (4) 

pembiayaan untuk memperbaiki rumah bagi MBR atau miskin.  

Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap penyakit yang penularannya 

disebabkan oleh kurangnya penerapan PHBS serta kualitas sanitasi dan air minum 

yang belum layak menjadi perhatian di masa pandemi. Pada masa pandemi, arah 

kebijakan dan strategi peningkatan akses air minum layak dan aman difokuskan pada 

penyediaan akses air minum perpipaan melalui percepatan pembangunan SPAM 

regional, pemanfaatan kapasitas terpasang (idle capacity), serta pengamanan dan 

pengawasan kualitas air minum. Sementara itu, arah kebijakan dan strategi untuk 

bidang sanitasi adalah (1) penyediaan fasilitas sanitasi khususnya bagi rumah tangga 

di perkotaan yang memiliki akses sanitasi belum layak, (2) memperkuat keberlanjutan 

sanitasi total berbasis masyakarat (STBM) untuk mendorong perubahan perilaku 

masyarakat dan penurunan BABS, (3) pembangunan fasilitas cuci tangan dengan 

sabun di tempat umum beserta kelengkapannya, serta (4) sinergi pemanfaatan 

pendanaan untuk mendukung percepatan pembangunan sanitasi. 
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 Komunikasi dan Informasi 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

sepanjang satu tahun terakhir berpedoman pada kerangka arah pembangunan secara 

nasional yang menjadi bagian dari arahan presiden dalam melaksanakan Nawacita 

dan mencapai Visi Indonesia 2045, berupa percepatan pembangunan infrastruktur 

dan penguatan SDM. Hal tersebut difokuskan pada penuntasan infrastruktur beserta 

pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun dan juga ekosistem yang 

mendukungnya. Pencapaian utama pembangunan bidang komunikasi dan 

informatika antara lain (1) penyediaan base transceiver station (BTS) sinyal 4G di 

daerah blank spot; (2) penyediaan akses internet diperuntukkan bagi layanan 

publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain-lain; serta (3) 

pembangunan Pusat Data Nasional. Capaian sektor komunikasi dan informasi tahun 

2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 7.4. 

Tabel 7.4   

Capaian Sektor Komunikasi dan Informasi  

Tahun 2019–2020 

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019  

Semester I 

2020*) 

Pembangunan 

BTS Sinyal 4G 
unit 1.080 1.252 1.605* 

Penyediaan Akses 

Internet  
lokasi layanan 5.317 6.667 7.471* 

Pengukuran 

Kualitas Layanan 

Telekomunikasi 

kabupaten/kota 

(kumulatif) 
34 58*** 39 

Sumber:  Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), Kementerian Kominfo 2019; Ditjen 

Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, 2020; 

Keterangan: *) sampai dengan 30 Juni 2020, termasuk 1.508 BTS 4G, dan 98 BTS 2G yang sedang 

dalam proses migrasi ke BTS 4G; 

 **) angka sementara hingga April 2020;  

 ***) Kumulatif dari semester I sampai semester II tahun 2019 

7.4.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Capaian pembangunan hingga akhir tahun 2019, pemerintah telah membangun BTS 

di 1.252 lokasi. Penyediaan BTS di daerah blank spot, khususnya di daerah perbatasan 

dan pedalaman (lokasi prioritas dan 3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi 

seluler dilakukan berdasarkan Perpres No. 131/2015 tentang Penetapan Daerah 

Tertinggal Tahun 2015-2019 dan Peraturan Ketua (Perka) Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan (BNPP) No. 1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan 

Negara Tahun 2015-2019.  

Pemerintah juga menyediakan akses internet yang diperuntukkan bagi layanan 

publik/komunitas seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain lain. Sampai 



 
MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR 7-15 

 

dengan akhir tahun 2019 telah tersedia layanan akses internet untuk layanan publik 

sebanyak 6.667 lokasi (berdasarkan data pada Lampiran Nota Keuangan). Proyek ini 

dilakukan dengan melibatkan peran pemda dan pemangku kepentingan lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, pemda dan pemangku kepentingan lainnya mengusulkan 

lokasi disertai komitmen menyediakan tempat dan listrik serta pemeliharaan jaringan 

internet lokal dan pemanfaatannya. Penyediaan akses internet dengan kecepatan 2 

mbps dibiayai oleh pemerintah.  

Sebagai upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan belanja data center, Pemerintah 

akan membangun Pusat Data Nasional yang capaiannya saat ini telah disusun 

feasibility study untuk pembangunan Pusat Data Nasional yang bekerjasama dengan 

Pemerintah Perancis dan Korea Selatan. Perencanaan pembiayaan dengan pinjaman 

dan/atau hibah luar negeri (PHLN) pun telah dimasukkan ke dalam Green Book. Dalam 

upaya peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, pemerintah telah melakukan 

pengukuran kualitas layanan telekomunikasi di 58 kabupaten/kota. 

7.4.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Dari awal tahun 2020 terjadi penambahan BTS on-air sebanyak 353 BTS sehingga total 

BTS terbangun mencapai 1.605 BTS. Penyediaan akses internet dari awal tahun 2020 

terjadi penambahan 804 lokasi sehingga total titik layanan penyediaan akses internet 

adalah 7.471 lokasi layanan. Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi telah 

dilakukan di 39 kabupaten/kota secara manual (offline). Untuk rencana pembangunan 

Pusat Data Nasional pada tahun 2020 dipercepat dengan pelaksanaan penyediaan 

lahan Pusat Data Nasional di dua lokasi.  

 Permasalahan dan Kendala 

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur TIK terdapat kendala yang terjadi 

antara lain (1) right of ways yaitu sejumlah daerah sulit untuk mengeluarkan perizinan 

pembebasan lahan untuk tempat peletakan BTS disebabkan lahan tersebut milik 

pribadi yang tidak dapat dengan mudah diberikan kepada pemda; (2) kendala 

keamanan muncul di daerah timur Indonesia ketika tahap pengiriman dan instalasi 

perangkat; (3) tidak tersedianya listrik pada lokasi titik layanan untuk menghidupkan 

perangkat akses internet; (4) pembebasan pita 700 MHz (lowband) masih menunggu 

kejelasan dasar hukum (Rancangan Undang-Undang Penyiaran) dan belum ada 

payung hukum untuk kebijakan pemberian kompensasi sebagai upaya percepatan 

pembebasan frekuensi; (5) keterbatasan dalam aspek regulasi, SDM, dan perangkat 

pengukuran kualitas layanan telekomunikasi; dan (6) belum ada lokasi di Ibu Kota 

Negara (IKN) yang sesuai dengan kriteria teknis sebagai lokasi pusat data dan 

perubahan lokasi dari feasibility study (Perancis) yang sudah dilakukan sebelumnya 

sehingga diperlukan peninjauan ulang feasibility study (Perancis). 

Dari sisi pemanfaatan infrastruktur TIK terdapat kendala antara lain (1) pemerintah 

tidak memiliki satu data acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik karena 

data yang tersebar di berbagai instansi pemerintah baik di kementerian, lembaga, 

dan pemerintah daerah; dan (2) sistem pemerintahan berbasis elektronik masih 

terdapat perbedaan platform dan standar berbagi pakai data antarsistem elektronik 
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antarinstansi pemerintah yang menyebabkan belum terintegrasinya layanan publik 

pemerintah.  

Pada masa pandemi COVID-19, kendala pelaksanaan pembangunan infrastruktur TIK 

yang baru antara lain (1) akses lokasi yang terdampak kebijakan PSBB sehingga 

menyebabkan mundurnya jadwal pembangunan dan restriksi kunjungan tenaga ahli 

Korea ke Indonesia yang berpotensi menghambat timeline pelaksanaan program dan 

(2) keterbatasan metode pengukuran kualitas layanan telekomunikasi yaitu hanya 

menggunakan metode driver test.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam menghadapi kendala-kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian target, 

berbagai strategi dilakukan antara lain (1) menerapkan proses perencanaan  

yang baik dan melakukan koordinasi dengan pemda/pemkot/pemkab setempat, 

penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler, penyedia tower-power, dan penyedia 

transmisi agar proses implementasi dapat berjalan sesuai jadwal; (2) melakukan 

percepatan proses pengadaan sesuai standar industri, penggunaan e-catalogue, dan 

penerapan sistem kluster/area untuk mempercepat proses manufaktur, pengiriman, 

dan implementasi; (3) membuat mitigasi risiko yang baik agar dapat cepat 

mengantisipasi masalah yang diperkirakan akan muncul dalam pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur; (4) melakukan percepatan proses pengadaan melalui e-

catalogue untuk sewa tower, sewa transmisi, dan sewa power; (5) menerapkan proses 

perencanaan yang baik, melakukan koordinasi dengan pemda/pemkot/pemkab 

setempat dan penyedia internet agar proses implementasi dapat berjalan sesuai 

rencana pelaksanaan; (6) menerapkan sistem tata kelola dan pengendalian 

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai bentuk logical control terhadap 

penyelenggaraan PSE di Indonesia; (7) melakukan moratorium pembangunan fasilitas 

pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian 

bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien 

dan ramah lingkungan; dan (8) menetapkan alokasi frekuensi baru (farming) dan 

menata kembali frekuensi yang telah digunakan (refarming) untuk mempercepat 

penetrasi mobile broadband 4G sekaligus menyongsong era 5G. 

Pandemi COVID-19 menjadikan satu mekanisme kerja yang sangat mengandalkan 

teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan 

akselerasi transformasi digital dalam rangka pemulihan ekonomi yang sedang dalam 

momentum pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19. Dalam menghadapi kendala-

kendala yang muncul pada masa pandemi COVID-19 dan berpengaruh terhadap 

pencapaian target, berbagai strategi dilakukan antara lain (1) melakukan percepatan 

pembangunan BTS sinyal 4G yang semula ditargetkan untuk melayani 1.606 

desa/kelurahan pada akhir tahun 2020 menjadi 2.245 desa/kelurahan; (2) melakukan 

percepatan penyediaan layanan akses internet yang semula ditargetkan 7.377 lokasi 

pada akhir tahun 2020 menjadi 15.281 lokasi (berdasarkan Surat Usulan Tambahan 

Anggaran Tahun 2020 untuk Percepatan Digitalisasi Nasional No. 

B378/M.KOMINFO/PR.01.01/06/2020); (3) meluncurkan aplikasi Peduli-Lindungi yang 

merupakan aplikasi tracing, tracking, dan fencing sebagai upaya pencegahan 

penyebaran COVID-19; (4) membangun dan mengembangkan portal berbasis website 
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yang ditujukan untuk memudahkan akses informasi darurat terkait COVID-19 kepada 

pengguna; (5) menyediakan chatbot percakapan berbasis aplikasi Whatsapp yang 

dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan jawaban seputar COVID-19 dan call 

center gratis untuk mendukung penanganan COVID-19 melalui nomor 112, 117, dan 

119. Sampai dengan saat ini total pengguna aplikasi Peduli-Lindungi sebanyak 

4.262.912 orang dan total pengguna chatbot sebanyak 2.669.153 orang serta pesan 

terkirim sebanyak 64.671.360 pesan; (6) melakukan pengalokasian baru (farming) dan 

penataan ulang (refarming) spektrum frekuensi radio dalam rangka meningkatkan 

kapasitas jaringan internet untuk mengimbangi pertumbuhan demand trafik 

komunikasi data dari masyarakat yang semakin tinggi di masa pandemi COVID-19, 

dengan target di tahun 2020 adalah tambahan alokasi bandwidth sebesar 30 MHz 

dari seleksi pita frekuensi 2,3 GHz; serta (7) membangun pusat monitoring 

telekomunikasi nasional agar penyajian data dan informasi dapat lebih cepat dan 

faktual, dan menjadi bahan penentuan kebijakan strategis dalam mengelola industri 

telekomunikasi dengan kondisi real-time. 

 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

 Capaian Utama Pembangunan 

Penyediaan dan pengelolaan air baku untuk keperluan domestik (seperti kebutuhan 

masyarakat sehari-hari: minum, mandi, dan cuci) dan keperluan industri (seperti 

pemrosesan pangan, manufaktur, dan pariwisata) merupakan salah satu target utama 

untuk mewujudkan ketahanan air yang berkelanjutan. Penyediaan kebutuhan air baku 

untuk keperluan domestik ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 

masyarakat, sedangkan penyediaan kebutuhan air baku untuk keperluan industri 

ditujukan untuk mendorong pengembangan ekonomi. Penyediaan kebutuhan air 

baku dilakukan dengan pembangunan infrastruktur penyedia air baku seperti 

embung air baku, bangunan sadap free intake di sungai, sumur air tanah untuk air 

baku, dan sebagainya.  

Sepanjang tahun 2019-2020, penyediaan kebutuhan air baku melalui pembangunan 

infrastruktur penyedia air baku ditargetkan dapat menambahkan kapasitas debit air 

baku sebesar 11,36 m3/detik. Dengan demikian, kapasitas debit air baku diharapkan 

akan bertambah dari 228,19 m3/detik pada tahun 2018 menjadi 239,55 m3/detik di 

akhir tahun 2020. Selain melalui pembangunan infrastruktur penyedia air baku, 

penyediaan dan pengelolaan air baku yang berkelanjutan perlu didukung dengan 

regulasi dan kelembagaan yang sejalan dengan amanat RPJMN 2020-2024 dan 

Undang-Undang No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air. Capaian pembangunan 

infrastruktur penyedia air baku tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Gambar 7.1. 
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Gambar 7.1  

Capaian Pembangunan Infrastruktur Penyedia Air Baku  

Tahun 2019-2020 

 
Sumber: Laporan Konsolidasi Program Kementerian PUPR 2019-2020, 

Laporan Exercise Realokasi, dan Refocusing Anggaran 

Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR 

7.5.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Sepanjang tahun 2019, secara umum pembangunan di bidang penyediaan dan 

pengelolaan air baku mencapai hasil yang menggembirakan, yaitu 97,78 persen dari 

target-target yang ditetapkan. Pembangunan infrastruktur penyedia air baku 

sepanjang tahun 2019 menghasilkan tambahan debit air baku sebesar 5,86 m3/detik 

dengan rincian capaian pada semester I 2019 dan semester II 2019 (sebelum pandemi 

COVID-19) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7.1. 

7.5.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pada semester I 2020, dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, kondisi keuangan 

negara mengalami kontraksi karena pertumbuhan ekonomi yang melambat. Dampak 

langsung pada pembangunan di bidang penyediaan dan pengelolaan air baku adalah 

adanya realokasi anggaran dan penyesuaian target. Alokasi anggaran dan 

penyesuaian target difokuskan pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang 

bernilai prioritas tinggi, yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yang 

memiliki tekanan kebutuhan (water stress) yang tinggi dan harus segera ditangani 

agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar bagi lingkungan dan 

masyarakat. Setelah diadakan realokasi anggaran dan penyesuaian target, 

pembangunan infrastruktur penyedia air baku pada tahun ini ditargetkan 

menghasilkan tambahan debit air baku sebesar 5,50 m3/detik. Namun demikian, 

dengan keterbatasan yang timbul selama masa pandemi, proses pembangunan 

infrastruktur air baku mengalami perlambatan. Pada Gambar 7.1 ditunjukkan bahwa 

capaian sementara hingga semester I tahun 2020 adalah 0,83 m3/detik.  

 Permasalahan dan Kendala 

Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia 

hingga tahun 2019 hanya mencakup 30 persen dari total kebutuhan air baku nasional. 

Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum 

tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul 

ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan 

2,96 2,9

0,83

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Semester I 2019 Semester II 2019 Semester I 2020
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masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih, bahkan di beberapa tempat 

tidak layak untuk diminum karena terkontaminasi oleh bakteri dan zat kimia tertentu. 

Sebagai contoh, 45 persen air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri Escherichia coli 

(E. coli). Selain itu, layanan infrastruktur air baku pada daerah 3T, pulau-pulau kecil 

terluar (PPKT), dan daerah-daerah rawan air juga masih memerlukan pengembangan 

yang lebih intensif. Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-

daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis 

(KEK, KI, dan KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya 

melalui infrastruktur penyedia air baku. Jika ketersediaan air baku pada kawasan-

kawasan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akan terdapat potensi 

ekstraksi air tanah dalam skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar karena 

selain terdapat potensi permasalahan kualitas air tanah, permasalahan lain akibat 

ekstraksi air tanah dalam skala besar adalah penurunan muka tanah yang cukup 

signifikan di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa. 

Permasalahan utama penyediaan air baku adalah keterbatasan sumber air baku yang 

aman, layak, dan berkelanjutan. Sumber air baku yang berasal dari waduk dan 

embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun relatif masih 

rendah. Sumber air baku lainnya berasal dari pengambilan bebas atau free intake 

pada aliran sungai dan mata air yang keandalannya tergantung dari debit sungai yang 

akan menurun pada musim kemarau. Ketersediaan air baku yang berasal dari waduk, 

embung, dan pengambilan bebas dari sungai sampai saat ini belum mampu 

mengimbangi peningkatan kebutuhan air akibat dari pesatnya pertumbuhan 

penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan kurang efisiennya pemanfaatan 

air. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana air baku, serta 

penurunan debit dan kualitas air pada sumber-sumber air. Belum memadainya suplai 

air baku menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air 

minum dan kebutuhan pokok sehari-hari. Secara kualitas, kendala yang masih 

dihadapi dalam penyediaan air baku di Indonesia di antaranya adalah tingginya 

pencemaran sumber-sumber air dari limbah rumah tangga, perkotaan, industri, serta 

dari budidaya pertanian yang cenderung berlebihan dalam penggunaan pupuk dan 

pestisida. 

Sepanjang tahun 2020, diperkirakan pengelolaan air tanah dan penyediaan air baku 

di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar yaitu tingkat layanan 

penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: 

too much, too little, too dirty), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk 

menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan. 

Selain itu, pemanfaatan air baku saat ini belum optimal dirasakan oleh masyarakat 

terlihat dari masih cukup tingginya kapasitas air baku yang belum termanfaatkan 

sepenuhnya untuk jaringan air minum terdapat beberapa kebocoran air, serta masih 

rendahnya kapasitas penyediaan air baku untuk daerah rawan air dan pulau kecil 

terluar. Permasalahan teknis lain yang muncul pada tahun 2020 sebagai dampak dari 

pandemi COVID-19 adalah kurang sesuainya kinerja realisasi dari target yang 

ditentukan pada semester I 2020. Hal ini dibuktikan dengan capaian sepanjang 

semester I 2020 hanya mencapai kurang lebih 15 persen dari target tahun 2020, 

sedangkan target pada semester I 2020 seharusnya 50 persen dari target tahun 2020. 



7-20 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR 

 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah 

percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan 

keterpaduan dalam penyediaan air minum, dan pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan air baku.  

Arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan di bidang penyediaan dan 

pengelolaan air baku sebelum pandemi COVID-19  dilaksanakan melalui proses yang 

integratif antara lain: (1) pembangunan saluran pembawa air baku dengan prioritas 

pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, 

kawasan terpencil, dan daerah perbatasan; (2) penyediaan sumber air keperluan 

rumah tangga yang tidak tersambung SPAM konvensional termasuk conjunctive use 

antara air permukaan dan air tanah sesuai ketersediaan sumber air lokal; (3) 

pengembangan sistem penyediaan air baku yang bersifat regional yang juga 

didukung dengan memanfaatkan interbasin transfer; serta (4) peningkatan peran 

masyarakat dalam menjaga kualitas air dan operasi pemeliharaan jaringan distribusi 

air serta mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan prasarana 

air baku. 

Sepanjang tahun 2020, selama masa pandemi COVID-19, arah kebijakan dan strategi 

pemenuhan kebutuhan air baku berkelanjutan difokuskan pada upaya mendukung 

peningkatan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-

19, yaitu pada wilayah perkotaan, daerah pascabencana, dan pusat-pusat pariwisata. 

Pemenuhan kebutuhan air baku juga diprioritaskan di wilayah yang memiliki tekanan 

kebutuhan (water stress) yang tinggi seperti pulau-pulau kecil terluar dan daerah 3T. 

Selain itu, sinergi antara badan usaha air baku dengan SPAM terus dikembangkan 

untuk meningkatkan layanan kebutuhan air baku kepada masyarakat. Kebijakan 

teknis lain adalah dorongan/dukungan percepatan capaian realisasi target dan 

prioritas pada proyek infrastruktur padat karya. 

7.6 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha 

7.6.1 Capaian Utama Pembangunan 

7.6.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Skema pendanaan dan pembiayaan melalui KPBU yang mengedepankan optimalisasi 

pembagian risiko proyek antara pemerintah dengan badan usaha menjadi pilihan 

strategis untuk menghasilkan pelaksanaan proyek yang efektif dan efisien, serta 

mendapatkan infrastruktur yang lebih berkualitas.  

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia, 

telah dibentuk Kantor Bersama KPBU RI pada awal tahun 2017 yang beranggotakan 

delapan institusi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Fungsi utama 

dari Kantor Bersama KPBU adalah mewujudkan pelaksanaan skema KPBU yang 

dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap operasi, serta memberikan fasilitasi, 

koordinasi, dan capacity building untuk mempercepat proses pelaksanaan proyek 
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KPBU. Capaian pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPBU sebelum 

pandemi COVID-19 dapat dilihat pada Gambar 7.2. 

Secara umum, proyek KPBU dari semester I 2019 sampai semester II 2019 mengalami 

peningkatan secara jumlah proyek. Pada akhir semester II 2019, dua proyek prakarsa 

pemerintah yang sudah berhasil memasuki fase konstruksi mengalami kenaikan 

progres menjadi fase operasi, begitu juga untuk proyek dengan prakarsa badan usaha 

yang mengalami progres satu proyek memasuki fase operasi. Dari 18 proyek yang 

sudah berhasil (memasuki fase konstruksi dan operasi), 10 proyek merupakan proyek 

sektor jalan tol, 3 proyek sektor telekomunikasi, 3 proyek sektor air minum, 1 proyek 

sektor energi, dan 1 proyek sektor persampahan. Pergerakan-pergerakan ini 

merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melakukan percepatan proses 

pelaksanaan skema KPBU di Indonesia.  

Capaian pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU ini juga sudah sejalan 

dengan arahan Presiden pada pidato Visi Indonesia tanggal 14 Juli 2019, yaitu 

keterlibatan swasta sangat didorong untuk mendukung pembangunan infastruktur 

dan pemerintah diharapkan dapat membuka peluang investasi swasta seluas-luasnya. 

Gambar 7.2 

Perbandingan Capaian Pembangunan Proyek Infrastruktur pada Proyek KPBU  

Semester I 2019 - Semester II 2019  

Sumber: Bappenas (diolah), 2020 

7.6.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret 2020 lalu 

mempengaruhi progress pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia. Lebih detail, capaian 

pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPBU selama masa pandemi 

COVID-19 dapat dilihat pada Gambar 7.3. 
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Gambar 7.3 

Capaian Pembangunan Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU 

Semester I 2020  

 

Sumber: Bappenas (diolah), 2020 

Beberapa proyek KPBU yang ditargetkan belum mengalami pergerakan menuju 

progres selanjutnya. Namun, secara total jumlah proyek KPBU terjadi penambahan 

sebanyak 14 proyek pada proyek prakarsa pemerintah maupun prakarsa badan 

usaha. Penambahan ini terjadi secara signifikan di tahap identifikasi yang disebabkan 

karena semakin banyak kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) yang mengajukan 

skema KPBU untuk proyek-proyek infrastrukturnya.  

7.6.2 Permasalahan dan Kendala 

Pemerintah terus mendukung penggunaan skema KPBU dalam proyek-proyek 

pembangunan infrastruktur. Namun, terdapat pula proyek-proyek yang memiliki nilai 

komersialisasi yang minim atau kurang namun dilaksanakan menggunakan skema ini. 

Hal yang sama terjadi dengan proyek-proyek yang dianggarkan menggunakan dana 

APBN/APBD namun sebenarnya memiliki nilai komersial yang cukup untuk menarik 

badan usaha. Hal ini menandakan bahwa belum adanya mekanisme untuk memilah 

dan memilih skema pendanaan yang tepat untuk sebuah proyek yang akan 

dijalankan. Kendala lain yang dihadapi adalah masih kurangnya komitmen pemangku 

kepentingan dalam proses pelaksanaan skema KPBU sehingga membutuhkan 

champion untuk mendorong percepatan pelaksanaan KPBU. 

Terdapat beberapa kendala yang dapat berpotensi menghambat proyek dikarenakan 

pandemi COVID-19, sebagai berikut.  

1. Terjadinya perlambatan pada setiap tahapan pelaksanaan KPBU yaitu penundaan 

pada tahap perencanaan dan penyiapan, konsultasi publik, dan penjajakan minat 

pasar (market sounding). Pada tahap transaksi, proses lelang KPBU masih 

menggunakan sistem tatap muka langsung sehingga berpotensi menunda 

pelaksanaan lelang. Pada tahap konstruksi, pelaksanaan konstruksi terhambat 

atau mundur dikarenakan adanya PSBB yang berlaku pada saat pembangunan. 

2. Adanya potensi penurunan pendapatan pada proyek KPBU yang menggunakan 

skema pengembalian tarif di sektor tertentu sehingga proyek KPBU berpotensi 

untuk terhambat. Sebagai contoh, proyek pembangunan jalan tol yang 

sebelumnya memproyeksikan pendapatan dari jumlah pengguna yang 
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menggunakan jalan tol akan terkendala dengan adanya pandemi. Pada tahun 

2020, tercatat bahwa terjadi penurunan pengguna jalan tol sebesar 42-60 persen 

selama masa pandemi. 

3. Adanya realokasi dan refocusing anggaran di K/L/D. Alokasi anggaran yang 

diarahkan untuk penanganan pandemi memaksa pemerintah pusat maupun 

daerah untuk mengalihkan sumber daya yang digunakan sebelumnya untuk 

penyiapan dan pelaksanaan proyek. Hal ini berpotensi untuk menghambat 

persiapan pelaksanaan proyek KPBU dan dukungan pemerintah. 

7.6.3 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam rangka melakukan percepatan terhadap pelaksanaan KPBU di Indonesia, 

pemerintah mengambil beberapa kebijakan seperti yang tertulis dalam RPJMN 2020-

2024, yaitu untuk memperkuat aspek regulasi KPBU yang dibuktikan dengan 

disusunnya Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada 

tahun 2019 dan diterbitkan pada awal tahun 2020. Perubahan ini mencakup tiga hal 

penting yang meliputi (1) kepastian proses/mekanisme KPBU, (2) penambahan 

substansi baru, dan (3) penyederhanaan proses/mekanisme KPBU. Selain itu, 

pemerintah juga berupaya untuk memperkuat peran empat pilar KPBU, yang meliputi 

(1) regulator, (2) penanggung jawab proyek kerja sama (investee), (3) konsultan 

pendamping (transaction advisor), dan (4) investor. Dalam upaya untuk lebih menarik 

investor, pemerintah akan memperkuat proses perencanaan dan penyiapan proyek 

serta menginternalisasi KPBU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 

pemerintah pusat maupun daerah. 

Untuk mencapai sasaran implementasi skema KPBU dan mengatasi permasalahan 

dan kendala yang muncul, pemerintah selain menjalankan kebijakan-kebijakan yang 

sebelumnya sudah tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024, juga mengambil 

langkah konkret sebagai berikut.  

1. Melakukan review pelaksanaan proyek KPBU pada masing-masing tahapan dan 

mencari solusi mitigasi jangka pendek. Pelaksanaan proyek, baik di tahap 

penyiapan, transaksi, maupun konstruksi harus tetap berjalan. Untuk memitigasi 

hambatan dan kendala yang terjadi, penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) 

dapat memanfaatkan media daring untuk mengatasi kendala dikarenakan 

pembatasan bepergian dan berkumpul. Konsultasi publik dan penjajakan minat 

pasar yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka, dapat dilakukan melalui 

media video conference sehingga dapat terus berjalan. 

2. Melakukan review proyeksi permintaan dan pendapatan proyek. Untuk proyek-

proyek yang menggunakan skema tarif dan berpotensi untuk mengalami 

perubahan atau bahkan penurunan potensi pendapatan, PJPK diharapkan 

melakukan review ulang model finansial proyek untuk menjaga kelayakan finansial 

ekonomi tetap terpenuhi. Untuk proyek yang sudah melewati tahapan transaksi, 

perlu melihat klausul kontrak yang ada untuk melihat kemungkinan perubahan 

komponen atau ketentuan proyek sehingga proyek masih dapat terus berjalan. 



7-24 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR 

 

3. Mengarahkan fasilitasi dokumen penyiapan dan transaksi untuk proyek yang 

mendukung major project RPJMN 2020-2024 serta mengintensifkan pendanaan 

penyiapan proyek menggunakan dana hibah. Realokasi dan refocusing anggaran 

menyebabkan perubahan prioritas dalam penyusunan dokumen proyek KPBU. 

Pemerintah dapat mendukung proyek-proyek KPBU yang masuk ke dalam major 

project seperti tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dengan 

mengarahkan kepada major project, target pemerintah masih dapat terpenuhi dan 

penyiapan proyek dapat dilakukan. Di samping itu, pendanaan dari lembaga 

pemberi hibah telah mendanai penyusunan beberapa dokumen penyiapan proyek 

KPBU di Indonesia. Hal ini dapat menjadi alternatif untuk membiayai penyusunan 

dokumen proyek KPBU. 

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek KPBU, akan 

dilakukan penguatan dokumen penyiapan. Penguatan yang dilakukan akan mengacu 

pada standar yang digunakan pada negara-negara G-20 yang digunakan juga oleh 

banyak negara maju. 
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CAPAIAN PEMBANGUNAN 

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN 

KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

Perkembangan Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Indonesia

IKUIKLH IKTL IKA

Capaian Penurunan 

Intensitas Emisi
(ton CO2e/miliar rupiah)

Capaian Penurunan 

Emisi Kumulatif

AKTUAL BASELINE

Potensi Kehilangan PDB 
sektor terdampak
Tahun 2020 (%)

Capaian Pembangunan 
Infrastruktur Pengendali Banjir, Lahar Gunung Berapi, 

dan Pengamanan Pantai Tahun 2019-2020

Kerugian Akibat Bencana 
dan Investasi Pengurangan 

Risiko Bencana Tahun 2015-2019

Sektor 
Air

Semester I
2019

Semester II
2019*

Semester I
2020**

*Sebelum Pandemi COVID-19 **Pada masa Pandemi COVID-19
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0,009
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2018 2019
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Investasi PB (Rp Triliun)

Kerugian Akibat Bencana (Rp Triliun)

2018 2019

23,46%

Baseline kumulatif

Potensi Emisi kumulatif

11.410.309,45

16.942.000,00

12.967.486,92

14.983.000,00

13 14 3
Infrastruktur pengendali 
sedimen dan lahar (unit)

69,93 71,74 17,76
Infrastruktur 
pengendali banjir (km) 

11,31 11,78 2,40
Infrastruktur 
pengaman pantai (km) 

23,84%



BAB 8 

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN 

KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterbatasan sumber daya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup 

berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu 

pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang 

memiliki risiko bencana tinggi serta adanya pengaruh perubahan iklim dapat 

menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa 

mendatang, baik secara ekonomi maupun nonekonomi apabila tidak diantisipasi dan 

ditangani dengan baik. Kebijakan dan capaian pembangunan lingkungan hidup, 

peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim merupakan salah satu aspek 

penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memberikan pelajaran berharga dalam hal 

hubungan manusia dan alam. Aktualisasi good governance yang kuat dan nyata 

menjadi kebutuhan untuk langkah-langkah menuju kemajuan Indonesia dengan 

pendekatan keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. 

 Lingkungan Hidup 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian indikator utama peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang meningkat 1,41 poin jika dibandingkan 

dengan tahun 2018. Capaian nilai IKLH pada tahun 2019 adalah sebesar 66,55. 

Capaian pembangun IKLH pada tahun 2019 yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 

52,62; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 86,57; dan Indeks Tutupan Hutan dan 

Lahan (IKTL) sebesar 62,00 (Gambar 8.1).  
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Gambar 8.1 

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 

Tahun 2015–2019 

 
  Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020 (diolah) 

Capaian penanganan sumber pencemar pada tahun 2019 yaitu timbulan sampah 

yang ditangani sebesar 33,93 juta ton dan pengurangan timbulan sampah mencapai 

7,34 juta ton. Sementara itu, jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan 

limbah padat non-B3 yang berhasil diturunkan pada tahun 2019 sebesar 17,75 juta 

ton dan 9,92 juta ton. Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2020 selama 

bulan Januari–Mei 2020 mencapai 38.772 hektare, sedangkan jumlah titik api 

(hotspot) sampai dengan triwulan II tahun 2020 mencapai 875 hotspot. 

8.1.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Jumlah limbah B3 yang berhasil diturunkan pada tahun 2019 sebesar 17,75 juta ton 

dan limbah padat non-B3 sebesar 9,92 juta ton. Di sisi lain, ketiga anasir pembangun 

IKLH yaitu IKA, IKU, dan IKTL mengalami peningkatan pada periode 2018–2019. Pada 

tahun 2019, IKA meningkat sebesar 1,61 poin, IKU meningkat sebesar 0,81, dan IKTL 

meningkat sebesar 0,97 poin. Luas karhutla sampai dengan Desember 2019 secara 

nasional yaitu 1.592.010 hektare. 

8.1.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 menyebabkan penambahan volume limbah B3 dari fasilitas 

pelayanan kesehatan (fasyankes) sampai dengan 30 persen dari kondisi nonpandemi. 

Volume limbah infeksius COVID-19 per Juni 2020 di 34 provinsi mencapai 1.431,67 

ton. Jumlah karhutla sampai dengan Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 15 

persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Di sisi lain, jumlah 

hotspot menurun 39,57 persen jauh menurun dibandingkan dengan periode yang 

sama pada tahun 2019, walaupun pada masa pandemi COVID-19 pasukan Manggala 

Agni tetap menjalankan tugasnya dengan menerapkan protokol kesehatan. 
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 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia berupa 

kerusakan lingkungan yang secara akumulatif diakibatkan proses belasan sampai 

puluhan tahun dalam kegiatan masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, yang 

belum dengan praktik sistem keberlanjutan yang memadai, sehingga memberikan 

beban kerusakan lingkungan. Secara bertahap terus dilakukan pemulihan lingkungan 

dengan dukungan yang masih terbatas (kapasitas dan anggaran).  

Permasalahan lingkungan yang utama sebelum pandemi COVID-19 yaitu (1) 

penyelesaian masalah sampah masih bersifat parsial dan belum terpadu serta belum 

didukung perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah; (2) pencemaran 

akibat limbah domestik dan limbah industri masih terjadi sehingga mempengaruhi 

kualitas udara, air, dan tanah; (3) masih terjadinya karhutla; serta (4) perlunya 

perbaikan tata kelola untuk mengendalikan laju penyusutan tutupan hutan dan lahan. 

Sejak awal peristiwa COVID-19, permasalahan lingkungan yang utama yaitu terdapat 

gap antara timbulan limbah B3 COVID-19 dengan kapasitas pengolahan limbah 

B3 medis. Limbah B3 dari fasyankes harus ditangani agar tetap aman bagi manusia 

dan lingkungan. Pada saat ini, penanganan limbah B3 menggunakan fasilitas 

pengolahan yaitu insinerator, dimana fasilitas ini belum tersedia di seluruh wilayah 

Indonesia. Terdapat delapan provinsi belum memiliki insinerator di fasyankes 

wilayahnya, sehingga pengolahan limbah perlu melibatkan jasa/perusahaan 

pengolah limbah B3. Berdasarkan data KLHK sampai dengan Juni 2020, hanya 

terdapat 16 jasa/perusahaan dengan total kapasitas maksimum 731,50 ton/hari.  

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk (1) 

mengurangi beban lingkungan dengan penyediaan teknologi yang semakin ramah 

terhadap lingkungan dan kesehatan serta mempertahankan perikehidupan 

masyarakat dan dunia usaha; (2) meningkatkan pembinaan pengelolaan lingkungan 

hidup untuk aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat; (3) 

menyediakan infrastruktur lingkungan untuk mengolah limbah dari masyarakat; (4) 

melakukan penegakan hukum lingkungan hidup; serta (5) meningkatkan kapasitas 

masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.  

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup 

sebelum pandemi COVID-19 meliputi (1) pencegahan pencemaran dan kerusakan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) penanggulangan pencemaran dan 

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) pemulihan pencemaran dan 

kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) perlunya sinergitas 

antarpihak terkait karhutla, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa; serta (5) 

penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan 

lingkungan hidup.  

Pada masa pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020, pemerintah berupaya untuk 

(1) mendukung langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi dengan konsep 

keseimbangan pembangunan dan kelestarian (good forest governance); (2) menjaga 
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kelestarian lingkungan; (3) mencegah karhutla di tingkat tapak dengan melibatkan 

berbagai sektor; (4) meningkatkan penegakan hukum; serta (5) mengantisipasi 

dampak lingkungan akibat pandemi COVID-19 melalui kerja sama dengan sektor 

swasta.  

Strategi khusus pemerintah dalam pengolahan limbah B3 akibat pandemi COVID-19 

yaitu (1) melakukan penguatan kelembagaan dan peran aktif pemerintah daerah 

untuk penanganan limbah infeksius B3; (2) meningkatkan ketaatan fasyankes pada 

peraturan pengelolaan limbah B3 dan diskresi masa darurat; (3) menemukan solusi 

gap antara timbulan limbah B3 dengan kapasitas pengolahan limbah B3 untuk 

menghindari potensi illegal dumping dan memutus rantai penularan; serta (4) 

melakukan kerja sama dengan perusahaan jasa pengolahan limbah B3 medis dan 

pengelolaan limbah B3 normal (nonmedis) di provinsi yang belum memiliki fasilitas 

pengolahan limbah B3 di fasyankes. 

 Perubahan Iklim dan Bencana 

 Capaian Utama Pembangunan 

Dalam konteks pembangunan ketahanan iklim dan bencana, indikator yang 

digunakan adalah (1) persentase potensi kehilangan PDB yang diakibatkan oleh 

bencana (damage and loss assessment); (2) persentase penurunan potensi kehilangan 

PDB sektor terdampak bahaya iklim; dan (3) kecepatan penyampaian informasi 

peringatan dini bencana kepada masyarakat. Perhitungan ketahanan iklim diperoleh 

dengan memperhitungkan penurunan potensi kehilangan PDB di sektor prioritas, 

yaitu kelautan dan pesisir, pertanian, air, serta kesehatan. Terdapat dua indikator 

keberhasilan dari implementasi kegiatan pembangunan rendah karbon, yaitu 

penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penurunan intensitas emisi GRK. 

Dalam konteks ketahanan bencana, sampai dengan 2 Juli 2020 tercatat telah terjadi 

1.561 kejadian bencana yang didominasi oleh kejadian bencana hidrometeorologi 

antara lain puting beliung, banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana 

tersebut menyebabkan 207 jiwa meninggal dunia dan hilang, 278 jiwa luka-luka, 2,33 

juta jiwa menderita dan mengungsi, serta mengakibatkan 21.751 rumah rusak, 861 

fasilitas sosial rusak, 67 perkantoran rusak dan 220 jembatan rusak. Pada saat yang 

sama pula, Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai 

bencana nasional nonalam dengan jumlah kasus mencapai 125.089 pasien terinfeksi, 

80.694 pasien sembuh, dan mengakibatkan 5.712 meninggal dunia (data BNPB 

tanggal 9 Agustus 2020). 

8.2.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Berdasarkan hasil pemantauan aksi pembangunan rendah karbon pada seluruh 

bidang, yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri, transportasi, 

serta pengelolaan limbah, diperoleh potensi capaian penurunan emisi GRK sampai 

dengan tahun 2019 sebesar 23,46 persen dari baseline kumulatif (Gambar 8.2).  
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Gambar 8.2 

Capaian Penurunan Emisi Kumulatif  

Hingga Tahun 2019 

  Sumber: Sekretariat PRK/LCDI Kementerian PPN/Bappenas, 2020 

Capaian di atas merupakan hasil dari pelaksanaan aksi pembangunan rendah karbon 

yang dilaksanakan oleh K/L dan pemerintah daerah di 34 provinsi. Tren potensi 

penurunan emisi GRK dari tahun ke tahun sebelum pandemi COVID-19 menunjukkan 

arah yang baik dan telah sejalan menuju target pemerintah yang telah dicanangkan 

sebesar 26 persen pada tahun 2020. Adapun potensi penurunan intensitas emisi GRK 

pada tahun 2019 dalam nilai absolut sebesar 420 ton CO2e/miliar rupiah atau setara 

21 persen jika dibandingkan dengan baseline sebesar 530 ton CO2e/miliar rupiah 

(Gambar 8.3).  

Gambar 8.3 

Capaian Penurunan Intensitas Emisi 

Tahun 2010–2019 

Sumber: Sekretariat PRK/LCDI Kementerian PPN/Bappenas, 2020 
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Sementara itu, target penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya 

iklim dijabarkan pada masing-masing sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, air, 

pertanian, serta kesehatan dalam RPJMN 2020–2024 (Gambar 8.4). 

Sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap peningkatan ketahanan iklim, maka 

potensi dampak negatif perubahan iklim yang dicerminkan dengan kehilangan PDB 

perlu diturunkan di masing-masing sektor prioritas.  

Gambar 8.4 

Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak 

 
Sumber: Sekretariat PRK/LCDI Kementerian PPN/Bappenas, 2020 

Gambar 8.5 

Kerugian Akibat Bencana dan Investasi Pengurangan Risiko Bencana  

Tahun 2015–2019 

 
Sumber:  Data dan Informasi Bencana Indonesia (dibi.bnpb.go.id) dan Rencana Kerja K/L 

Terkait, 2015-2019 

Salah satu indikator pada sasaran RPJMN 2020–2024 tentang penanggulangan 

bencana berkaitan dengan rasio investasi pengurangan risiko bencana (PRB) terhadap 

APBN. Berdasarkan Gambar 8.5, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015–2019 

investasi pengurangan risiko bencana fluktuatif mengikuti seiring dengan naik 

turunnya kerugian akibat bencana. Dari tahun 2015 sampai 2017 nilai investasi 

pengurangan risiko bencana (PRB) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 

terjadi kerugian akibat bencana yang paling tinggi karena adanya bencana masif di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan pada tahun 
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2019 investasi PRB cenderung menurun dari tahun sebelumnya menyesuaikan 

dengan kerugian akibat bencana yang menurun drastis dari tahun 2018.  

Capaian utama pembangunan penanggulangan bencana di tahun 2019 pada aspek 

penguatan data, informasi, dan literasi bencana yaitu tercapai target 82 daerah yang 

telah mendapatkan layanan budaya sadar bencana, 20 daerah telah mendapatkan 

layanan peningkatan prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi 

mendukung pusat pengendali operasi bencana, serta lima daerah telah mendapatkan 

geladi dan simulasi penanggulangan bencana. Pada aspek peningkatan sarana 

prasarana kebencanaan telah tercapai 225 kabupaten/kota telah terpenuhi 

kebutuhan peralatan penanggulangan bencana dan 68 daerah telah terpenuhi 

kebutuhan logistik penanggulangan bencana. Pada sisi aspek penguatan sistem 

mitigasi multi ancaman bencana terpadu telah dikembangkan 136 desa tangguh 

bencana, sedangkan di aspek pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah 

terdampak bencana telah tercapai target tiga daerah yang mendapatkan layanan 

pemulihan pascabencana bidang fisik, 31 daerah yang mendapatkan layanan 

pemulihan dan peningkatan ekonomi, serta enam daerah yang mendapatkan layanan 

pemulihan dan peningkatan sosial. 

8.2.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Akibat COVID-19, prediksi pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran -0,4 

persen hingga 1 persen. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, saat pertumbuhan 

ekonomi berada di kisaran -0,4 persen sampai 1 persen, potensi penurunan emisi GRK 

yang dihasilkan diperkirakan sebesar 25,36–25,93 persen dibandingkan baseline emisi 

GRK pada tahun 2020. Potensi penurunan emisi GRK pada tahun 2020 yang dinilai 

cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 tersebut diperoleh dengan asumsi 

penurunan aktivitas sosial ekonomi yang menghasilkan emisi GRK sebagai dampak 

dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta upaya dan kerja keras 

pencegahan Karhutla melalui tiga jalur utama yaitu (1) Sistem operasi terpadu dengan 

pola satgas, deteksi dini hotspots, patroli dan pemadaman  (bila ada api kecil)  dan 

pemulihan; (2) Sistem analisis iklim dan wilayah, penerapan Teknik Modifikasi Cuaca 

(TMC); dan (3) Sistem pengendalian landscape, kontrol gambut dan partisipasi 

Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat 

(paralegal). 

Capaian kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana pada semester I tahun 

2020 mengalami perlambatan dalam pelaksanaan rencana kerja seiring dengan 

adanya kejadian bencana nonalam penyebaran COVID-19, di antaranya disebabkan 

sumber daya yang difokuskan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 

dan pembatasan aktivitas dalam sektor pembangunan. 

 Permasalahan dan Kendala 

Upaya penurunan emisi mengalami beberapa tantangan utama, antara lain (1) belum 

optimalnya iklim investasi hijau; (2) pola pembangunan yang belum berkelanjutan; 

dan (3) kesadaran pemangku kepentingan dan masyarakat masih rendah. Tantangan 

yang dihadapi dalam pembangunan penanggulangan bencana adalah (1) masih 

meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan 
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iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi; (2) upaya pembangunan 

berketahanan bencana masih belum optimal yang dilihat dari kondisi masih 

rendahnya kajian dan penelitian tentang kebencanaan; (3) masih minimnya upaya 

mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; serta (4) belum optimalnya 

penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, termasuk bagi observasi sistem 

informasi peringatan dini cuaca ekstrem untuk keselamatan penerbangan dan 

maritim. 

Perubahan kewenangan/penanggung jawab dan rotasi personel pokja kegiatan 

perubahan iklim baik di tingkat pusat dan daerah yang cukup sering terjadi 

menyebabkan pelaporan aksi pembangunan rendah karbon didominasi oleh kegiatan 

pendukung. Rotasi ini juga tidak diimbangi dengan transfer ilmu personel yang baik, 

sehingga sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah yang ditempatkan pada 

kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon kerap harus mempelajari hal ini dari 

awal. Permasalahan ini membuat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berkelanjutan dan 

tidak progresif dari yang telah dilaksanakan oleh penanggung jawab sebelumnya.  

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan 

penanggulangan bencana di antaranya adalah (1) terbatasnya SDM dalam 

pelaksanaan kegiatan, (2) koordinasi dengan beberapa pihak yang mengalami 

hambatan dengan kondisi kesiapan daerah yang berbeda-beda, serta (3) teknis 

administrasi pelaksanaan. 

Pada masa pandemi COVID-19, perlambatan aktivitas ekonomi akibat kebijakan PSBB 

diperkirakan berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK akibat menurunnya 

aktivitas ekonomi dan sosial. Di sisi lain, penurunan tingkat ekonomi dan 

berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat dikhawatirkan dapat 

meningkatkan aksi eksploitasi sumber daya alam sehingga berdampak pada 

peningkatan emisi GRK dari sektor hutan dan lahan gambut. Apabila upaya 

pemulihan dan aktivitas perekonomian dilakukan secara business as usual tinggi 

karbon serta tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 

maka akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan, termasuk 

risiko peningkatan emisi di masa mendatang.  

Kejadian pandemi COVID-19 yang diikuti kebijakan PSBB juga berdampak kepada 

terhambatnya upaya mencapai target pembangunan penanggulangan bencana di 

tahun 2020 seperti adanya penyesuaian anggaran kegiatan untuk mendukung upaya 

penanganan pandemi COVID-19 serta kesulitan pelaksanaan secara fisik mengingat 

adanya pembatasan sosial dan fisik. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi 

antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Masyarakat 

Indonesia yang tangguh bencana dengan kondisi seluruh elemennya mulai dari 

bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat diarahkan untuk memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan 

bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta 
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mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan pascabencana. Selain 

itu juga langkah pelembagaan ketahanan iklim di tengah-tengah masyarakat dengan 

pola internalisasi pemahaman melalui praktik tingkat grass root melalui Program 

Kampung Iklim (Proklim) yang hingga saat ini baru mencapai 2900 desa/kelurahan. 

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan rendah karbon sebelum 

pandemi COVID-19 mencakup (1) pembangunan energi berkelanjutan; (2) pemulihan 

lahan berkelanjutan; (3) pengelolaan limbah; (4) pengembangan industri hijau; serta 

(5) rendah karbon pesisir dan laut. Pembangunan rendah karbon dilakukan melalui 

upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, meliputi 

bidang energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. 

Dalam upaya mencapai agenda pembangunan yang telah disusun dalam RPJMN 

2015-2019, fokus prioritas pengurangan risiko bencana dan peningkatan 

ketangguhan pemerintah pusat, pemerintah derah, dan masyarakat dalam 

menghadapi bencana dilaksanakan melalui strategi (1) internalisasi pengurangan 

risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; (2) 

penurunan ketahanan tingkat kerentanan terhadap bencana; serta (3) peningkatan 

kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan 

bencana. Pada RKP 2020, penguatan ketahanan terhadap bencana dilaksanakan 

melalui penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, penguatan peringatan dini 

bencana, penguatan manajemen kedaruratan, dan percepatan pemulihan 

pascabencana. 

Pada tahun 2020, pemerintah fokus pada upaya penanganan pandemi untuk 

memutus rantai penyebaran pandemi, pemulihan ekonomi, dukungan terhadap 

sistem kesehatan, dan jaminan sosial. Dalam rangka membangun Indonesia yang 

lebih baik (build back better) pascapandemi, strategi dan arah kebijakan jangka 

menengah dan jangka panjang perlu didesain untuk menciptakan lapangan kerja, 

mengeskalasi sistem kesehatan, menjamin sistem ketahanan pangan dan 

meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa mendatang dengan tetap 

mempertimbangkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan pembangunan 

berkelanjutan. 

Beberapa terobosan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai target pembangunan 

pada masa pandemi COVID-19 antara lain membangun kesadaran dan budaya 

kesiapsiagaan bencana melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam 

rangka mengurangi proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan 

secara fisik. Hal ini sejalan dengan penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru.  

 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai 

 Capaian Utama Pembangunan 

Penyediaan infrastruktur untuk mengurangi risiko daya rusak air dilaksanakan 

terfokus sesuai dengan keragaman karakteristik wilayah Indonesia. Potensi daya rusak 

air dapat berupa banjir, tanah longsor, banjir lahar sedimen gunung berapi, dan abrasi 

laut. Kerentanan daya rusak air terutama di kawasan perkotaan terus meningkat 

seiring dengan perubahan pola dan intensitas curah hujan, perubahan alih fungsi 
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lahan baik di kawasan hulu maupun hilir, serta kurangnya infrastruktur pengendali 

banjir, termasuk sistem drainase makro dan mikro. Dalam rangka mengurangi risiko 

daya rusak air, pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur antara 

lain (1) pengendali banjir, (2) pengendali sedimen dan lahar dari gunung berapi, serta 

(3) pengaman pantai. Sepanjang tahun 2019-2020, target pembangunan dan 

peningkatan infrastruktur pengendali banjir mencapai 230,46 km peningkatan 

kapasitas sungai dan saluran, serta 4 unit infrastruktur hijau (kolam/embung retensi); 

pengendali sedimen dan lahar dari gunung berapi mencapai 43 unit sabo dan 

cekdam; serta infrastuktur pengaman pantai mencapai 35,10 km breakwater dan 

seawall. Sementara itu, langkah-langkah membangun kesadaran masyarakat untuk 

menjaga tepi sungai dengan penanaman bambu, pembangunan IPAL Wetland untuk 

pengolahan air limbah domestik dengan teknologi Biocord dan Ekoriparian, di 

dalamnya termasuk program pendidikan masyarakat dan pengembangan spot wisata 

desa yang dikelola masyarakat lokal seperti Karang Taruna. Contoh pembangunan 

tersebut di Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang, Danau Toba, dan Kabupaten 

Bandung. 

Tabel 8.1 

Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir,  

Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai  

Tahun 2019–2020 

Uraian Satuan 
Semester I 

2019 

Semester II 

2019 

Semester I 

2020 

Infrastruktur pengendali 

banjir (peningkatan 

kapasitas sungai dan 

saluran) 

km 69,93 71,74 17,76 

Infrastruktur hijau 

pengendali banjir 

(kolam/embung retensi) 

unit 0 1 0 

Infrastruktur pengendali 

sedimen dan lahar (sabo 

dan cekdam) 

unit 13 14 3 

Infrastruktur pengaman 

pantai (breakwater dan 

seawall) 

km 11,31 11,78 2,40 

Sumber: Laporan Konsolidasi Program Kementerian PUPR 2019-2020 dan Laporan Exercise 

Realokasi dan Refocusing Anggaran Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR 

8.3.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Pada akhir semester II tahun 2019, secara umum pembangunan di bidang 

pengendalian banjir, lahar gunung berapi, sedimen, lumpur, dan pengamanan pantai 

mencapai hasil yang menggembirakan, yaitu mencapai hingga 93 persen dari target-

target yang ditetapkan. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali 

banjir pada tahun 2019 mencapai 141,67 km peningkatan kapasitas sungai/saluran 

dan 1 unit kolam/embung retensi, dengan rincian 69,93 km peningkatan kapasitas 
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sungai/saluran pada semester I tahun 2019, serta 71,74 km peningkatan kapasitas 

sungai/saluran dan 1 unit kolam/embung retensi pada semester II tahun 2019. 

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali sedimen dan lahar dari 

gunung berapi mencapai 27 unit sabo/cekdam, dengan rincian 13 unit sabo/cekdam 

pada semester I tahun 2019, serta 14 unit sabo/cekdam pada semester II tahun 2019. 

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengaman pantai mencapai 23,09 km 

breakwater/seawall, dengan rincian 11,31 km breakwater/seawall pada semester I 

tahun 2019, serta 11,78 km breakwater/seawall pada semester II tahun 2019. 

8.3.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pada semester I tahun 2020, dengan adanya kondisi Pandemi COVID-19, kondisi 

keuangan negara mengalami kontraksi karena pertumbuhan ekonomi yang 

melambat. Dampak langsung pada pembangunan di bidang pengendalian banjir, 

lahar gunung berapi, sedimen, lumpur, dan pengamanan pantai adalah adanya 

realokasi anggaran dan penyesuaian target. Alokasi anggaran dan penyesuaian target 

difokuskan pada program atau kegiatan yang bernilai prioritas tinggi, yaitu 

program/kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yang memiliki kerentanan yang 

tinggi dan harus segera ditangani agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih 

besar bagi masyarakat. Pada tahun 2020, setelah diadakan realokasi anggaran dan 

penyesuaian target, pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir 

pada tahun ditargetkan mencapai 88,79 km peningkatan kapasitas sungai saluran, 

serta 3 unit infrastruktur hijau (kolam/embung retensi); pengendali sedimen dan lahar 

dari gunung berapi mencapai 16 unit sabo dan cekdam; serta infrastruktur pengaman 

pantai mencapai 12,01 km breakwater dan seawall. Pengendalian banjir di hulu 

dilakukan dengan bangunan konservasi tanah dan air, selain usaha vegetatif 

penanaman pohon. Pada tahun 2019 dilakukan pembangunan dam penahan 944 unit 

dan gully plug 2.330 unit, dan pada tahun 2020 program sebanyak 750 unit dam 

penahan dan 2.250 unit gully plug. 

 Permasalahan dan Kendala 

Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu satu dekade terakhir di 

Indonesia diperkirakan mencapai 1,26 miliar US$ per tahun (International Disaster 

Database,  2018). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta 

perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, 

serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang 

semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona 

rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif 

secara nasional. Namun, hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan 

aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh 

upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat 

keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya 

air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana. Secara khusus, 

pengembangan kawasan pantai utara (pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung 

ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan lebih dari 20 persen GDP 

Indonesia di tiga kawasan aglomerasi perkotaan masih menghadapi beberapa 

tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, 
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banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. 

Selain itu, kawasan pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan 

kehilangan lahan dan degradasi ekosistem. Penurunan risiko bencana melalui 

pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM 

dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Pada sisi SDM, 

kemampuan mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas, 

sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum 

memenuhi standar infrastruktur yang tangguh bencana. 

Pada masa sebelum pandemi COVID-19, kerawanan daya rusak air terutama pada 

permukiman di Kawasan Strategis Nasional terus meningkat seiring dengan 

perubahan pola dan intensitas curah hujan, yang diamplifikasi dengan perubahan 

Land Use Cover of Forestry, serta rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir 

dan genangan. Salah satu penyebab peningkatan intensitas aliran permukaan adalah 

perubahan tata guna lahan pada daerah aliran sungai (DAS) yang tidak mendukung 

fungsi konservasi. Berdasarkan data BNPB, setiap tahun terjadi ratusan peristiwa 

banjir dan tanah longsor di Indonesia yang menyebabkan ratusan ribu hingga jutaan 

penduduk mengungsi. Kerawanan daya rusak air terjadi sebagai dampak dari 

peningkatan aktivitas masyarakat di wilayah badan sungai, yang diperparah dengan 

buruknya sistem drainase makro-mikro dan pembuangan sampah di badan sungai. 

Kemampuan prediksi dan peringatan dini atas aliran sungai yang belum berfungsi 

dan terintegrasi secara baik merupakan salah satu kendala dalam mengurangi 

dampak akibat daya rusak sungai, termasuk dalam menyusun peta daerah rawan 

bencana akibat daya rusak sungai. Terhambatnya penanganan daya rusak sungai 

tersebut disebabkan oleh kurangnya persiapan pembangunan infrastruktur 

pengendali banjir (FS, SID, DED, AMDAL) dan kendala pembebasan lahan serta 

permukiman kembali penduduk di sempadan sungai. 

Sepanjang tahun 2020, selain menghadapi pandemi COVID-19, diperkirakan 

Indonesia juga masih menghadapi risiko bencana hidrometeorologi yang tinggi. 

Sebagai contoh, pada awal tahun 2020 Ibukota Jakarta mengalami banjir dengan 

skala besar. Dalam kejadian tersebut, infrastruktur vital seperti rumah sakit, rel kereta 

api, dan jalan tol terendam banjir menyebabkan pelayanan publik dan aktivitas 

ekonomi terganggu. Secara garis besar, tantangan dalam bidang infrastruktur 

ketahanan bencana meliputi (1) kawasan urban dimana ekonomi dan kepadatan 

penduduk tinggi masih belum tangguh bencana dan belum memiliki rencana 

peningkatan ketangguhan secara terpadu, seperti kota-kota pesisir utara Jawa 

memiliki potensi kenaikan muka air laut, banjir rob, dan penurunan tanah; (2) 

banyaknya infrastruktur vital berada di zona rawan bencana dengan tingkat 

ketahanan yang belum memadai; (3) kinerja pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

kritis masih belum optimal; serta (4) pengelolaan kawasan rawa dan gambut yang 

belum berkelanjutan. Permasalahan teknis lain yang muncul pada tahun 2020 sebagai 

dampak pandemi COVID-19 adalah cukup melesetnya kinerja realisasi dari sasaran 

yang ditentukan pada semester I 2020 disebabkan berbagai hal. Capaian realisasi 

target sepanjang semester I 2020 hanya mencapai kurang lebih 20 persen dari sasaran 

target tahun 2020; sedangkan sasaran realisasi target pada semester I 2020 mencapai 

46 persen dari sasaran target tahun 2020. 
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 Arah Kebijakan dan Strategi 

Menghadapi pandemi COVID-19, arah kebijakan akan difokuskan pada upaya 

mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, melalui pengembangan 

infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, terutama di bidang 

pengendalian banjir, lahar gunung berapi, sedimen, lumpur, dan pengamanan pantai. 

Arah kebijakan dan strategi dalam pembangunan di bidang pengendalian banjir, 

lahar gunung berapi, sedimen, lumpur, dan pengamanan pantai sebelum pandemi 

COVID-19 dilaksanakan melalui proses yang integratif (1) pengembangan 

kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui perkuatan flood proofing; (2) 

percepatan penyusunan flood risk map; (3) penerapan adaptive water management; 

(4) penerapan pendekatan flood management (pencegahan, penanggulangan dan 

pengelolaan) mencakup flood forecasting warning system, termasuk di dalamnya juga 

integrasi sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan, penerapan kebijakan 

pembangunan area parkir air (retention/retarding basin) serta penataan lahan yang 

mencakup garis sempadan sungai; (5) prioritas penanganan daya rusak air pada 

wilayah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi (Jabodetabek dan Kawasan 

Metropolitan); serta (6) pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan. 

Sepanjang tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19, upaya peningkatan 

ketangguhan infrastruktur bencana akan difokuskan pada wilayah perkotaan, daerah 

pascabencana, dan pusat-pusat pariwisata. Strategi peningkatan ketangguhan pada 

wilayah tersebut akan diupayakan melalui (1) penguatan kebijakan pengelolaan 

bencana terpadu melalui percepatan penyelesaian rencana induk ketahanan wilayah 

untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi; (2) penilaian dan peningkatan 

ketangguhan infrastruktur vital seperti rumah sakit, jaringan transportasi, dan jaringan 

logistik; (3) percepatan pemulihan infrastruktur wilayah pascabencana dengan 

pendekatan build back better; (4) investasi terpadu dan multi pembiayaan dalam 

peningkatan ketangguhan untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi yang telah 

memiliki rencana induk ketangguhan; dan (5) prioritisasi pada intervensi yang bersifat 

multiguna, yang tidak hanya mampu mengelola risiko banjir, tetapi juga memiliki 

manfaat lain dalam peningkatan kesehatan masyarakat, wisatawan, dan sebagai 

alternatif lokasi dalam upaya-upaya kedaruratan bencana baik alam maupun 

nonalam, yang diutamakan melibatkan masyarakat secara aktif sebagai bagian dari 

strategi pemulihan ekonomi lokal. 
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POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI

PELAYANAN PUBLIK



CAPAIAN PEMBANGUNAN

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Persentase Instansi Pemerintah dengan 
Indeks Reformasi Birokrasi Kategori 
Baik “B” ke Atas 

Indeks Pelayanan dan Perlindungan 

WNI dan BHI di Luar Negeri
2018: 90,58

2019: 89,91

Indeks Demokrasi Indonesia
2018: 72,39

2018: 0,61
2019: 0,62

Indeks Pembangunan Hukum

Risiko Penduduk Terkena Kejahatan 

(Crime Rate)
2019: 93 orang/100.000 penduduk

2020: 50 orang/100.000 penduduk (Semester I)

 93,98 (K/L)
 70,59 (Provinsi)
 11,22 (Kab/Kota)

95,29 (K/L)
73,53 (Provinsi)
25,2 (Kab/Kota)

2018 : : 2019

2019: 74,92PEMILU



BAB 9 

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN 

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan 

prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Prasyarat 

tersebut meliputi pembangunan politik dan demokrasi, politik luar negeri dan kerja 

sama pembangunan internasional, kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan 

ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi. 

 Politik dan Demokrasi 

 Capaian Utama Pembangunan 

Sasaran pokok pembangunan bidang politik dalam RPJMN 2020–2024 adalah 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 78,37. Nilai IDI yang dirilis tahun 2020 (IDI 

2019) adalah 74,92 yang mengalami peningkatan 2,53 dari tahun 2019 yaitu 72,39 

(Gambar 9.1). Capaian IDI 2019 merupakan capaian tertinggi dalam sejarah 

pengukuran IDI. Angka tersebut menunjukkan kinerja demokrasi Indonesia 

cenderung terus membaik. Pemerintah terus memperkuat Kelompok Kerja IDI (Pokja 

IDI) dengan komitmen dan sinergi bersama lintas pemangku kepentingan untuk 

mendorong percepatan capaian IDI agar target pembangunan demokrasi dalam 

RPJMN 2020-2024 tercapai. 
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Gambar 9.1 

Indeks Demokrasi Indonesia  

Tahun Rilis 2019–2020 

 
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

9.1.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Rangkaian pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019 hingga pelantikan anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia (MPR/DPR/DPD RI) 2019–2024, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta 

pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019–2024 terlaksana dalam situasi 

kondusif, lancar, dan aman. Mengacu pada IDI 2019, aspek Hak-Hak Politik 

mengalami kenaikan tertinggi (4,92 poin) dibandingkan dua aspek lainnya, yaitu 

Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi.  

Capaian IDI pada setiap provinsi dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk 

mempersiapkan intervensi kebijakan dalam rencana pembangunan. Utilisasi IDI juga 

perlu diintensifkan agar data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan secara 

kuantitatif mampu memberikan dukungan dalam penyusunan kebijakan yang 

berbasis bukti (evidence based policy). Bagi masyarakat umum, skor IDI dapat 

menjadi alat untuk mengoreksi sikap dan perilaku agar lebih sesuai dengan nilai-

nilai hakiki demokrasi yang sudah disepakati bersama. 

Pemilu yang bebas dan adil merupakan komponen pendukung demokrasi yang 

kualitasnya harus terus ditingkatkan melalui kerja sama strategis antara 

penyelenggara pemilu dengan aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, 

tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta media massa.  Kerja sama 

strategis antarpihak bertujuan untuk menjamin perubahan ke arah yang lebih baik 

dalam proses konsolidasi demokrasi. Pada sisi lain, pemerintah perlu terus 

mendukung terbentuknya masyarakat sipil yang independen sebagai salah satu 

prasyarat terwujudnya konsolidasi demokrasi. 

Demokrasi yang terkonsolidasi juga mensyaratkan pembangunan komunikasi 

publik. Tersedianya informasi publik yang merata dan berkeadilan akan 

meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Era 

keterbukaan informasi publik menuntut badan publik makin terbuka dalam 

penyediaan informasi, baik yang diminta maupun yang tidak diminta oleh 

masyarakat.  

72,39

74,92

70
71
72
73
74
75

Indeks Demokrasi Indonesia

2019 (IDI 2018) 2020 (IDI 2019)
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Sesuai Inpres No. 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) diamanatkan untuk mengoordinasikan 

kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) dalam menyampaikan informasi tentang 

program-program pemerintah. Untuk itu dilakukan diseminasi informasi publik 

bidang perekonomian dan kemaritiman serta pembangunan manusia dan 

kebudayaan, melalui media pemerintah. Hingga triwulan IV 2019 diseminasi 

informasi bidang perekonomian dan kemaritiman menjangkau 6,62 juta orang, 

sedangkan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menjangkau 142,82 juta 

orang. Media pemerintah yang digunakan terutama media online yaitu JPP.go.id, 

Infopublik.id, Indonesiabaik.id, dan Indonesia.go.id. 

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK), telah diselenggarakan Digital Talent Scholarship untuk 

mempersiapkan talenta digital yang menguasai Cybersecurity, Cloud Computing, Big 

Data Analytics, Artificial Intelligence, dan Digital Business bagi aparatur sipil negara 

(ASN)/pegawai negeri sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian 

Republik Indonesia (Polri), lulusan D3/S1, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) 

bidang TIK, dan pelaku industri. Berdasarkan data Badan Litbang dan Sumber Daya 

Manusia Kemkominfo, pada tahun 2019 terdapat 26.826 orang pendaftar dan 

17.196 orang telah tersertifikasi. 

9.1.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memaksa penyelenggara pemilu 

menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang semula dijadwalkan pada 

tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Pilihan untuk tetap 

menyelenggarakan pilkada di 270 daerah dalam kondisi pandemi ini telah melalui 

berbagai pertimbangan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan dan 

keselamatan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia No. 5/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum No. 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 

Sebagai upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19, 

komunikasi publik difokuskan dengan tema dan konten terkait COVID-19. 

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dengan salah satu 

tujuannya yaitu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara sistematis dan 

komprehensif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui pelayanan 

informasi dan komunikasi publik (PIKP). Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai 

pemangku kepentingan untuk merumuskan pesan utama: disiplin, gotong royong, 

optimis, dan positif. Selain itu juga mendukung penyebarluasan informasi mengenai 

COVID-19 yang menargetkan kewaspadaan dini dan mengurangi kepanikan 

masyarakat, bekerja sama dengan K/L terkait. Pengendalian hoax COVID-19 juga 

terus dilakukan dengan pendekatan terintegrasi melalui jejaring kerja sama 

pentahelix, melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik lembaga pemerintah 

maupun nonpemerintah (komunitas masyarakat, kalangan akademisi, dunia usaha 
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dan media). Adapun kinerja diseminasi informasi publik terkait penanganan COVID-

19 sampai dengan bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut (Tabel 9.1). 

Tabel 9.1  

Capaian Diseminasi Penanganan COVID-19 

Hingga Juni 2020 

No Media Jumlah Konten Jangkauan 

1 Media Sosial 1.447 Konten 22.147.571 orang 

2 Media Online 4.245 Konten 53.847.330 orang 

3 
Media Elektronik (TV & Radio 

Jaringan Nasional) 
79 Spot 13.714.974 pemirsa 

4 Webinar 13 kali 2.600 peserta 

5 
Livestream Forum Merdeka 

Barat 9 
269 Kali 104.893.394 pemirsa 

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020 

Terkait peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika (kominfo), 

dilaksanakan Program Online Academy masa pandemi COVID-19 yaitu Digital Talent 

Scholarship Online Academy (OA) masa COVID-19 untuk meningkatkan 

keterampilan bidang digital. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala dalam pembangunan bidang politik dan demokrasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masih belum optimalnya kinerja 

lembaga demokrasi dan masih adanya sejumlah potensi ancaman terhadap 

kebebasan dan kesetaraan warga negara. Permasalahan utama dalam mencapai 

sasaran IDI yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai 

utama dalam berdemokrasi, termasuk penyampaian pendapat di muka umum yang 

seharusnya dilakukan secara aman, damai, dan tanpa kekerasan. Selain itu, 

persoalan pemahaman terhadap kebebasan sipil, termasuk kebebasan berkumpul 

dan berserikat sering mengalami hambatan di beberapa daerah. Indeks Demokrasi 

Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan demokrasi pada aspek 

Kebebasan Sipil (77,20), Hak-Hak Politik (70,71), dan Lembaga Demokrasi (78,73), 

yang berarti kualitas demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan. 

Masih lemahnya kinerja partai politik, lembaga legislatif, serta masih tingginya biaya 

politik berakibat pada tingginya prevalensi politik uang di Indonesia. Kondisi ini 

tergambar dalam capaian IDI 2009-2019 yang nilai beberapa variabelnya konsisten 

rendah, yaitu: peran partai politik, peran DPRD, peran pemerintah daerah, dan 

partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Peran DPRD 

untuk berinisiatif menyusun peraturan daerah yang berpihak pada kepentingan 

rakyat belum optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah secara umum dinilai belum 

cukup mampu menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif. 

Dalam mewujudkan efektivitas komunikasi publik terdapat beberapa permasalahan,  

antara lain: (1) pengelolaan informasi dan komunikasi publik di K/L/D belum 
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terintegrasi, termasuk informasi terkait COVID-19; (2) sumber daya manusia 

kehumasan kurang memadai (kuantitas dan kualitas); (3) kelembagaan bidang 

kominfo di daerah masih bervariasi baik secara struktur maupun tugas dan 

fungsinya; (4) keterbukaan dan akses informasi belum merata dan berkeadilan; serta 

(5) strategi dan sinergi untuk mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, 

dan partisipatif belum optimal. Digital Talent Scholarship juga mengalami 

permasalahan yaitu: (1) kurangnya komitmen beberapa peserta (mengundurkan diri 

setelah lulus seleksi); (2) tidak meratanya kemampuan dasar peserta terhadap 

bidang/tema (standar modul); dan (3) jarak domisili dengan lokasi pelatihan serta 

akomodasi menyebabkan beberapa peserta kesulitan menyelesaikan pelatihan. 

Penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan siklus pemilihan serentak terbesar yang 

melibatkan lebih dari separuh daerah di Indonesia dengan estimasi pemilih hampir 

106 juta pemilih, sehingga banyak tantangan dalam proses penyelenggaraannya 

pada masa pandemi COVID-19. Tantangan di sisi perencanaan dan penganggaran 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan, dan kesiapan 

anggaran daerah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Secara teknis 

penyelenggaraan, penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu/DKPP) perlu segera merumuskan regulasi baru yang 

mengatur penyelenggaraan pada masa pandemi, misalnya mengatur ulang mulai 

dari proses penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT), verifikasi dan 

penetapan calon, hingga kampanye yang harus dilakukan dengan pembatasan fisik 

dan protokol kesehatan lainnya. Hal ini akan mempengaruhi model-model 

pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan DKPP sebagai penjaga marwah dan etik 

penyelenggara, mengingat kampanye virtual menjadi fenomena baru yang harus 

dilaksanakan pada Pilkada 2020. Pengawasan dalam mencegah terjadinya politik 

uang (jual beli suara) menjadi aspek pengawasan terpenting. 

Terkait komunikasi publik, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada masa 

pandemi COVID-19 antara lain tidak dapat mendiseminasikan informasi secara 

langsung atau tatap muka, dan banyaknya informasi hoax terkait COVID-19. 

Pelatihan Digital Talent Scholarships selama masa pandemi COVID-19 harus 

dilakukan secara daring, sehingga peserta yang tidak terjangkau jaringan internet 

mengalami kesulitan dan sebagian mengundurkan diri. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan pembangunan bidang politik dan demokrasi antara lain penguatan 

kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan, serta 

peningkatan kualitas komunikasi publik.  Arah kebijakan ini kemudian dijabarkan 

dalam beberapa strategi yang terbagi dalam kondisi sebelum dan pada masa 

pandemi COVID-19. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh sebelum pandemi 

COVID-19 sebagai berikut. 

1. Penguatan kapasitas lembaga demokrasi, melalui (a) penguatan peraturan 

perundangan bidang politik, (b) pemantapan demokrasi internal partai politik 

(parpol), (c) penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol, serta (d) penguatan 

penyelenggara pemilu. 
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2. Penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui (a) pendidikan politik dan pemilih 

secara konsisten, (b) peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat 

sipil, serta (c) penyelenggaraan kepemiluan yang baik. 

3. Peningkatan kualitas komunikasi publik, melalui (a) penguatan tata kelola 

informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses, (b) 

peningkatan literasi TIK masyarakat, serta (c) penguatan peran dan kualitas SDM 

bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, dan jurnalis. 

Pada kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung terdapat potensi 

keengganan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena 

menghindari tertular virus. Penyelenggara pemilu harus mampu memberikan 

sosialisasi yang tepat agar tingkat partisipasi dapat dijaga. Kondisi ini menuntut 

kajian serius terkait prospek pelaksanaan pemungutan suara tanpa pemilih harus 

datang secara fisik ke TPS (absentee voting) baik melalui pos ataupun 

elektronik/teknologi pemilu (e-voting). Indikator kesuksesan komunikasi publik 

adalah tingkat partisipasi yang meningkat dan diterapkannya protokol kesehatan 

secara ketat.  

Pembangunan komunikasi publik pada masa pandemi COVID-19 akan dilakukan 

melalui (1) sosialisasi dan diseminasi informasi secara merata dan berkeadilan 

terutama terkait perkembangan, penanganan, dan pemulihan pascapandemi 

COVID-19 melalui berbagai media di pusat dan daerah; (2) koordinasi dan kerja 

sama dengan jejaring media untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan penting 

sebagai konten, antara lain: (a) UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 

1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang; (b) Keppres No. 

11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 

Disease 2019; dan (c) PP No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; serta (3) 

mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kapasitas SDM 

bidang komunikasi dan informatika dengan metode yang sesuai kondisi, situasi, dan 

kapasitas. 

 Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian pembangunan bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan 

internasional dapat ditunjukkan melalui penanganan kasus warga negara Indonesia 

(WNI)/badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri (Gambar 9.2) serta sejumlah 

kegiatan kerja sama pembangunan internasional (KPI) yang telah dilaksanakan 

(Gambar 9.3). 

Penguatan perlindungan WNI dan BHI merupakan salah satu prioritas pemerintah  

sesuai direktif Presiden pada Nawacita Kedua yaitu “Perlindungan bagi Segenap 

Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga”. Dalam mewujudkannya, 
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pemerintah terus mengembangkan sistem pelindungan WNI/BHI berbasis teknologi 

seperti Safe Travel, Welcoming SMS Blast, dan Portal Peduli WNI sebagai inovasi 

dalam melindungi WNI/BHI di luar negeri. Capaian Indeks Pelayanan dan 

Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri di tahun 2019 sebesar 89,91. 

Gambar 9.2 

Penanganan Kasus WNI/BHI di Luar Negeri  

Tahun 2019–2020 

 
Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2020 

Gambar 9.3 

Program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) 

Tahun 2019–2020 

 
 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019–2020 

Capaian kerja sama pembangunan internasional antara lain ditunjukkan dalam 

pelaksanaan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Pada tahun 2019–

2020 terdapat 85 program KSST di berbagai area kerja sama. Program KSST 

diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui 

peningkatan perdagangan dan investasi, salah satunya dengan pelibatan aktor 

nonpemerintah (Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/swasta). 

9.2.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Dalam meningkatkan diplomasi ekonomi, telah diselenggarakan Indonesia Africa 

Infrastructure Dialogue (IAID) yang menghasilkan 11 business deals bagi 

BUMN/swasta Indonesia dengan 6 negara dan 1 lembaga senilai US$822 juta. Selain 
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itu, pemerintah juga telah menyelenggarakan Indonesia-Latin America and the 

Caribbean (Ina-LAC) Business Forum yang menghasilkan potensi dan kesepakatan 

business deals senilai US$33,4 juta.  

Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan telah dilaksanakan, antara lain: (1) 

menuntaskan perundingan dan mendepositkan perjanjian batas Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) Indonesia-Filipina ke PBB; (2) intensifikasi penyelesaian dua Joint 

Technical Proposals (JTP) Garis Batas Laut segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka 

bagian Selatan oleh Tim Teknis Penetapan Batas Maritim (PBM) Indonesia-Malaysia; 

(3) pengerucutan perbedaan proposal batas maritim dan menyepakati penyelesaian 

proposal teknis bersama oleh Tim Teknis PBM Indonesia-Vietnam; dan (4) 

penyelesaian tahapan first reading negosiasi ASEAN-China Code of Conduct in the 

South China Sea (COC) dan pembentukan possible milestone di tahap awal negosiasi 

second reading. 

Diplomasi perlindungan dilaksanakan dengan menangani 27.033 kasus WNI di luar 

negeri, menyelamatkan Rp197,71 miliar hak finansial WNI/pekerja migran Indonesia, 

dan merepatriasi 17.607 orang WNI bermasalah. Capaian ini mendukung arah dan 

kebijakan RPJMN 2020–2024 yaitu memperkuat integritas wilayah NKRI dan 

perlindungan WNI di luar negeri. 

Peningkatan kerja sama pembangunan internasional dilaksanakan melalui 

knowledge sharing di bidang farmasi dengan Senegal dan infrastruktur dengan 

Nigeria, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bidang 

peternakan dengan Suriname beserta aktor nonpemerintah. Forum Kemitraan Multi-

Pihak (KMP) menghasilkan joint communique sebagai komitmen memperkuat KMP 

untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Lembaga Dana Kerja Sama 

Pembangunan Internasional (LDKPI) dibentuk sebagai komitmen untuk mengelola 

pemberian hibah. Capaian tersebut mendukung arah dan kebijakan RPJMN 2020–

2024 untuk penguatan KPI. 

Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap negara sahabat, Indonesia 

memberikan bantuan/hibah untuk kemanusiaan, pendidikan, penanganan bencana, 

kesehatan, dan sosial-budaya. Selain itu bantuan Beasiswa Seni dan Budaya 

Indonesia telah mencakup 77 negara, di mana alumni mempromosikan budaya 

Indonesia di negara asalnya. Untuk meningkatkan interaksi aktif dengan kawasan 

Pasifik, diselenggarakan Pacific Exposition di Auckland dan Indonesia-South Pacific 

Forum di Jakarta pada tahun 2019. Capaian-capaian tersebut mendukung arah dan 

kebijakan RPJMN 2020–2024 yaitu diplomasi ekonomi dan peningkatan citra 

Indonesia di dunia internasional. 

Indonesia telah terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) periode 2019-2020, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di 2020–

2022, dan Dewan International Maritime Organization (IMO) di 2020–2021. 

Kemudian, dalam rangka menjalankan amanah konstitusi untuk ikut mewujudkan 

perdamaian dan ketertiban dunia, Indonesia mempertahankan posisi 10 besar 

negara pengirim Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB sejak 2018. Sampai akhir 

tahun 2019 sebanyak 2.912 personel TNI/Polri telah dan sedang bertugas di 
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sembilan MPP PBB, yaitu di Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika 

Tengah, Darfur-Sudan, Sudan Selatan, Mali, Sahara Barat, Abyei, dan Yaman. 

Sebagai komitmen membantu proses repatriasi pengungsi Myanmar, Indonesia 

dengan ASEAN Secretariat (ASEC) telah menandatangani Perjanjian Pemberian 

Bantuan Hibah Pemerintah Indonesia kepada Myanmar melalui ASEC tahun 2019. 

Sejak tahun 2017, Indonesia berperan aktif pada proses perdamaian di Afghanistan, 

khususnya peran ulama dan perempuan sebagai agent of peace dan berhasil 

menyelenggarakan Trilateral Ulema Conference dan Pertemuan Pertama 

Afghanistan-Indonesia Women’s Solidarity Network (AIWSN). Capaian-capaian 

tersebut mendukung arah kebijakan RPJMN 2020–2024 yaitu peningkatan peran 

Indonesia di tingkat regional dan global. 

Tahun 2019 Indonesia menjadi anggota di 240 forum dan organisasi internasional 

(OI). Sesuai arahan Presiden, keanggotaan di forum/OI difokuskan untuk memberi 

manfaat bagi Indonesia. Hasil evaluasi keanggotaan Indonesia pada forum/OI yaitu 

keanggotaan di 200 forum/OI perlu diteruskan dan dikelola oleh pemerintah, 20 

keanggotaan delisted, dan 20 lainnya dihentikan. Sementara itu, Indonesia juga 

berupaya memperkuat infrastruktur diplomasi di Afrika melalui pembukaan KBRI 

Yaounde, dan peningkatan status Kuasa Usaha Tetap (KUTAP) RI Antananarivo. 

9.2.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Diplomasi ekonomi diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan 

percepatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 melalui dukungan 

internasional. Hingga Juni 2020, Indonesia berhasil memperoleh 116 dukungan 

internasional (11 pemerintah, 93 nonpemerintah, dan 12 organisasi/entitas 

internasional). Pemerintah juga berhasil menjajaki kerja sama internasional guna 

memperoleh akses vaksin COVID-19 seperti Bio Farma dengan Sinovac dari 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kalbe Farma dengan Genexine dari Korea Selatan 

untuk jenis vaksin Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), dan Bio Farma dengan Koalisi 

untuk Kesiapan Inovasi Epidemi (The Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations/CEPI). 

Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan terus berjalan salah satunya di berbagai fora 

konsisten menegaskan posisi atas isu Laut China Selatan (LCS). Indonesia bukan 

pihak dalam sengketa dan mendorong para pihak untuk mematuhi hukum 

internasional, termasuk United Nations Conventions on The Law of the Sea 

(UNCLOS). Pemerintah juga konsisten berdiplomasi untuk menegaskan integritas 

wilayah NKRI. 

Sebagai upaya pelindungan WNI, telah dilakukan repatriasi lebih dari 120 ribu orang 

WNI, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak Buah Kapal (ABK) dari 

negara-negara terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah telah 

memberikan lebih dari 519.000 paket bantuan kepada WNI di luar negeri. 

Pemerintah sedang menyelesaikan rencana pemberian hibah sebagai bentuk 

solidaritas kepada Papua Nugini, Timor Leste, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Bantuan 

akan dibelanjakan untuk perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan 

hasil produksi Indonesia. Indonesia juga berencana memberikan bantuan kepada 
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Afghanistan dan Palestina dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Rencana 

kerja sama pembangunan internasional dalam pengembangan platform ‘contact 

tracing’ pandemi COVID-19 yaitu dengan memanfaatkan big data, kemampuan 

analisis, dan artificial intelligence untuk diintegrasikan dengan sistem yang ada. 

Indonesia terus berkomitmen dalam pemeliharaan keamanan internasional, dengan 

rencana deployment pasukan MPP PBB sesuai protokol kesehatan. Permintaan dari 

host country agar pasukan dapat turut membantu penanganan COVID-19 di wilayah 

negara penugasan. Komitmen juga dapat dilihat melalui konsistensi dukungan 

terhadap Palestina, repatriasi di Rakhine State, dan perdamaian di Afghanistan. 

Pengakuan terhadap peran di tingkat global dapat dilihat saat terpilih sebagai 

anggota Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council/ECOSOC) PBB 

periode 2021–2023. Indonesia mendorong kerja sama di ASEAN, International 

Coordination Group on COVID-19 (ICGC), Gerakan Non-Blok (GNB), G20, dan PBB. 

Indonesia bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss 

menggagas Resolusi Global Solidarity to Fight COVID-19 pada Sidang Umum PBB 

yang disahkan dengan dukungan 188 negara. LDKPI juga berperan aktif dalam 

pembangunan global, yang akan berdampak untuk pemulihan ekonomi nasional. 

Indonesia berencana memberikan bantuan kepada Antigua dan Barbuda, 

Mozambik, Zimbabwe, Suriname, Palau, Fiji, Filipina, dan St. Vincent and the 

Grenadines. 

 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional 

menghadapi beberapa kendala, antara lain meningkatnya WNI yang menemui 

permasalahan di luar negeri serta belum sinergisnya diplomasi dan refocusing kerja 

sama pembangunan internasional pada aspek kemanusiaan. Adapun permasalahan 

dan kendala yang dihadapi sebelum pandemi COVID-19, antara lain (1) rivalitas 

negara besar, perang dagang, dan meningkatnya aksi unilateralisme; (2) adanya 

perbedaan posisi negara terkait aspek teknis dan hukum PBM dan peningkatan 

ketegangan di LCS; (3) kompleksitas dan kuantitas permasalahan WNI/BHI seiring 

dengan meningkatnya jumlah WNI/BHI yang melakukan perjalanan ke luar negeri; 

(4) perlunya penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk mendukung 

perdagangan dan investasi, dan meningkatkan partisipasi aktor nonpemerintah 

terutama swasta dalam KPI; serta (5) instabilitas politik dan krisis ekonomi yang 

terjadi di beberapa negara mitra.    

Selanjutnya, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada masa pandemi COVID-

19 antara lain (1) menurunnya permintaan dan penawaran barang/jasa serta 

gangguan rantai pasok global; (2) tertundanya pelaksanaan perundingan 

perbatasan dengan negara mitra dikarenakan adanya travel restrictions di era 

pandemi COVID-19; (3) kompleksnya upaya penanganan kasus dan pemberian 

bantuan logistik bagi kelompok rentan seperti PMI dan ABK di luar negeri; (4) 

adanya dinamika geopolitik global, bergesernya fokus kebijakan dan prioritas serta 

menurunnya intensitas kerja sama pembangunan internasional di banyak negara; (5) 
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pembatasan perjalanan antarnegara; (6) tumbuhnya proteksionisme dan 

antiglobalisasi; serta (7) kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia.   

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi utama dalam pembangunan di bidang politik luar 

negeri dan kerja sama pembangunan internasional dijalankan berdasarkan prioritas 

4+1 yaitu (1) diplomasi ekonomi; (2) diplomasi perlindungan; (3) diplomasi 

kedaulatan dan kebangsaan; (4) peran Indonesia di kawasan dan global; serta (5) 

penguatan infrastruktur diplomasi. Sebelum adanya pandemi COVID-19, arah 

kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri adalah (1) memperkuat integritas 

wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri; (2) memperkuat KPI; (3) 

meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional; serta (4) meningkatkan 

peran Indonesia di tingkat regional dan global. 

Kebijakan yang difokuskan pada penanganan dampak COVID-19 meliputi (1) 

meningkatkan diplomasi ekonomi untuk mendukung percepatan pemulihan 

ekonomi dari dampak pandemi COVID-19; (2) melanjutkan diplomasi kedaulatan 

dan kebangsaan; (3) memperkuat diplomasi perlindungan, termasuk memfasilitasi 

repatriasi dan memberikan bantuan bagi WNI di luar negeri; (4) mengoptimalkan 

peran dan kontribusi Indonesia pada OI; (5) meningkatkan kerja sama internasional 

dan diplomasi untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi 

akibat pandemi COVID-19; (6) mendorong implementasi ASEAN Outlook on the 

Indo-Pacific; (7) melanjutkan peran aktif Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian 

dan keamanan internasional; (8) modeling Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk 

pemulihan ekonomi pascapandemi; serta, (9) kerja sama regional dan global 

termasuk KSST di berbagai bidang. 

 Kepastian dan Penegakan Hukum 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian kebijakan pembangunan di bidang hukum dalam RPJMN 2020–2024 diukur 

melalui Indeks Pembangunan Hukum (IPH). Selama kurun waktu tahun 2015–2019, 

IPH menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Nilai IPH tersebut dijadikan pula 

sebagai pedoman (baseline) penentuan target selama lima tahun ke depan (Gambar 

9.4). 

Selama tahun 2019, capaian pembangunan hukum menunjukkan upaya pemerintah 

dalam memperbaiki berbagai aspek pembangunan hukum. Berbagai bentuk 

intervensi pemerintah ditujukan untuk memberikan manfaat secara langsung 

kepada masyarakat. Kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan 

IPH 2019 di antaranya pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui 

peningkatan jumlah perkara diversi sebesar 1052 perkara jika dibandingkan dengan 

tahun 2018 yang berjumlah 596 perkara. Penyediaan anggaran sebesar Rp51,1 

miliar bagi 524 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berpengaruh pada meningkatnya 

pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada masyarakat miskin. 

Capaian lainnya adalah peningkatan pemberian layanan hukum di pengadilan 
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kepada 329.305 orang atau 27 persen lebih banyak dibanding tahun 2018, 

perbaikan tata kelola sistem peradilan melalui e-Court, dan pengembangan Sistem 

Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). 

Gambar 9.4 

Capaian Indeks Pembangunan Hukum 

Tahun 2015–2019 

 
Sumber: Bappenas, 2020. 

Keterangan: Skala 0 sampai dengan 1 semakin baik  

9.3.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan Ease of Doing Business (EoDB), peningkatan 

layanan hukum di bidang peradilan terus dilakukan, salah satunya melalui 

penyempurnaan sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court) yang meliputi 

pelayanan pendaftaran secara elektronik (e-Filing), pembayaran panjar perkara 

secara elektronik (e-Payment), dan pemanggilan secara elektronik (e-Summon). Pada 

tahun 2019, mekanisme persidangan secara elektronik dikembangkan melalui fitur 

e-Litigation dan telah diterapkan di 382 pengadilan. Dengan adanya pengembangan 

tersebut, para pihak yang berperkara dapat mengajukan berkas perkara melalui 

media daring sehingga dapat meringankan beban biaya perkara.  

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, telah dilakukan penyelamatan 

keuangan negara. Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil 

dilakukan oleh instansi penegak hukum sebesar Rp604,81 miliar sepanjang tahun 

2019.  

Upaya pencegahan korupsi disinergikan melalui pelaksanaan Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang merupakan kolaborasi berbagai pemangku 

kepentingan dalam meningkatkan upaya antikorupsi. Capaian aksi Pencegahan 

Korupsi (Aksi PK) pada tiga fokus yaitu: (1) perizinan dan tata niaga dengan capaian 

peningkatan tingkat kepadanan nomor induk kependudukan (NIK) pada Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari 68,8 persen menjadi 75,6 persen; (2) fokus 

keuangan negara dengan capaian implementasi e-katalog dan e-purchasing untuk 

pengadaan barang dan jasa pada 5 kementerian dan 7 pemerintah provinsi yang 

menjadi pilot project; serta (3) fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi 

dengan capaian implementasi SPPT-TI berhasil melakukan uji coba pengiriman data 

dari instansi penegak hukum sebanyak 509.350 dari 103 wilayah. 
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Peningkatan akses layanan keadilan bagi masyarakat miskin terus dilakukan melalui 

pemberian layanan bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Sepanjang 

tahun 2019, telah diberikan bantuan hukum litigasi kepada 11.473 orang dan 

bantuan hukum nonlitigasi sebanyak 3.849 kegiatan. Selain itu, layanan hukum di 

pengadilan pada tahun 2019 diberikan melalui pos bantuan hukum kepada 268.478 

orang, pembebasan biaya perkara kepada 13.034 orang, serta layanan sidang di luar 

gedung pengadilan kepada 29.793 orang. 

9.3.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Berbagai upaya di bidang hukum dilakukan untuk merespon pencegahan 

penyebaran COVID-19. Salah satunya kebijakan terkait tata kelola peradilan melalui 

Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana melalui Konferensi 

Video dalam Rangka Pencegahan COVID-19 dan penanganan perkara pidana secara 

daring di 382 pengadilan, 344 Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, 278 UPT 

Lapas dan 165 UPT Rutan. Kebijakan lainnya terkait pemasyarakatan yang meliputi 

penundaan penerimaan tahanan dan pembebasan 38.822 warga binaan 

pemasyarakatan (WBP) melalui asimilasi dan integrasi, serta pembatasan kunjungan 

masyarakat ke dalam lapas dan optimalisasi kunjungan melalui video call.  

Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi COVID-19 

dilakukan melalui penerbitan beberapa peraturan. Peraturan tersebut di antaranya 

Surat Edaran KPK mengenai penjelasan atas pelaksanaan Pengadaan Barang dan 

Jasa (PBJ) dalam rangka penanganan COVID-19, penggunaan anggaran pelaksanaan 

PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta penggunaan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dalam pemberian bantuan 

kepada masyarakat. Selain itu, kejaksaan juga menerbitkan Surat Edaran Jaksa 

Agung mengenai percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap 

K/L/BUMN/BUMD dalam rangka refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta 

PBJ untuk percepatan penanganan COVID-19 dan melakukan koordinasi serta kerja 

sama dengan pemda, LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya. 

 Permasalahan dan Kendala 

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum karena 

beberapa faktor seperti belum optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana dan 

perdata, penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. 

Hal tersebut berimplikasi pada kepastian hukum di tengah masyarakat, dan 

kredibilitas penegakan hukum. Hal ini berdampak kepada sektor lain seperti 

menghambat investasi dan daya saing ekonomi. 

Di bidang penataan regulasi, kondisi hyper regulation, inkonsistensi, multitafsir, dan 

disharmoni menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyelesaian beberapa peraturan 

perundang-undangan yang penting bagi pembaharuan sistem hukum, baik pidana 

maupun perdata, juga membutuhkan waktu yang lama. 

Dari perspektif peradilan hukum pidana dan perdata, eksekusi putusan peradilan 

perdata yang belum optimal berimplikasi pada rendahnya tingkat kemudahan 

berusaha dan iklim investasi di Indonesia. Selain itu, sistem pemidanaan yang masih 
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mengedepankan pemenjaraan, memberikan dampak buruk terhadap narapidana 

berupa stigma negatif dari masyarakat dan sulitnya pelaksanaan reintegrasi sosial. 

Pendekatan punitif juga mengakibatkan kondisi overcrowded pada rutan/lapas 

berdampak pada beban APBN di setiap tahun. Dalam hal penanganan tindak pidana 

korupsi, sikap permisif masyarakat terhadap praktik korupsi masih cukup tinggi 

serta pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum optimal 

dilakukan.  

Dalam hal keterjangkauan akses layanan keadilan, distribusi layanan yang tidak 

merata serta peningkatan kualitas layanan yang kurang optimal belum mampu 

mewujudkan kepastian hukum. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum 

masyarakat juga menyebabkan berbagai layanan hukum belum dapat dimanfaatkan 

secara maksimal. 

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada layanan di bidang hukum dan 

peradilan yang tidak optimal. Sistem peradilan selama ini dilaksanakan secara 

konvensional, seperti sidang di pengadilan, pemberian layanan bantuan hukum, 

penyuluhan hukum, serta pelayanan hukum lainnya. Kondisi pandemi dengan 

ketentuan pembatasan jarak fisik menyebabkan tantangan tersendiri dalam proses 

penegakan hukum. Penyediaan sarana dan prasarana belum merata dan belum 

dilengkapi dengan kebutuhan multimedia yang diperlukan dalam proses penegakan 

hukum. Beberapa faktor tersebut menjadi tantangan dalam penyediaan layanan 

hukum bagi masyarakat. 

Kendala lainnya yang dihadapi selama masa pandemi berupa kondisi overcrowding 

pada rutan dan lapas sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan physical 

distancing. Pada kondisi demikian, lapas dan rutan menjadi tempat dengan potensi 

penyebaran COVID-19 yang tinggi.   

Potensi korupsi pada masa pandemi juga meningkat khususnya pada sektor 

pengadaan barang dan jasa di bidang alat kesehatan, penyaluran bansos, 

pemberian filantropi/sumbangan serta penyalahgunaan anggaran. Permasalahan 

penyaluran bantuan sosial (bansos) juga merupakan sektor tertinggi yang diadukan 

oleh masyarakat. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam RPJMN 2020-2024 fokus pada arah kebijakan berupa: (1) penataan regulasi; 

(2) perbaikan sistem peradilan; (3) optimalisasi upaya anti korupsi; dan (4) 

peningkatan akses terhadap keadilan. Penataan regulasi diwujudkan melalui 

pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, pelaksanaan harmonisasi dan 

sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta pembaharuan substansi hukum. 

Beberapa di antaranya meliputi perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPerdata, perubahan 

UU Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak, dan Kepailitan. 

Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata dilakukan melalui beberapa strategi. 

Pertama, penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha, 

penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan 

pengadilan, serta penguatan sistem berbasis teknologi informasi melalui e-court 

dalam pelayanan dan penanganan masalah perdata. Kedua, penerapan keadilan 
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restoratif melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang mendukung keadilan 

restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan 

alternatif penyelesaian sengketa serta mengedepankan upaya pemberian 

rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran 

HAM dan ketiga, peningkatan dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan 

peradilan melalui pelaksanaan SPPT-TI. 

Penguatan sistem antikorupsi diwujudkan melalui penguatan upaya pencegahan 

korupsi melalui kolaborasi antar-K/L dalam pelaksanaan Stranas PK dan penilaian 

integritas di K/L dan pemerintah daerah serta optimalisasi mekanisme pemulihan 

dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.  

Dalam rangka meningkatkan layanan akses terhadap keadilan, pemerintah bekerja 

sama dengan perwakilan masyarakat untuk membentuk Indeks Akses Terhadap 

Keadilan yang mengidentifikasi kualitas pemberian layanan keadilan bagi 

masyarakat. Di samping itu, pembentukan standar layanan bantuan hukum 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat.  

Pada masa pandemi COVID-19, layanan bidang hukum dan peradilan terus 

ditingkatkan dengan memanfaatkan sarana prasarana dan teknologi informasi. 

Beberapa strategi yang akan terus dilakukan antara lain optimalisasi layanan 

peradilan melalui mekanisme e-Litigation, serta pemerataan sarana prasarana dan 

teknologi informasi di instansi penegak hukum.  

Beberapa kebijakan di bidang penegakan hukum pada masa pandemi yang akan 

dilakukan yaitu penerapan protokol kesehatan yang ketat, penundaan pengiriman 

tahanan ke rutan/lapas dan pengalihan jenis penahanan dari tahanan rutan kepada 

tahanan rumah dan/atau kota, serta pembebasan WBP dengan syarat tertentu. 

Kebijakan tersebut disertai dengan pengawasan tahanan oleh kepolisian dan 

kejaksaan serta pengawasan pelaksanaan asimilasi dan integrasi narapidana oleh PK 

Balai Pemasyarakatan bekerja sama dengan masyarakat setempat.  

Sementara itu, di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, optimalisasi 

pelaksanaan Stranas PK fokus pada upaya pencegahan, seperti upaya modernisasi 

PBJ, memperbaiki tata kelola pengadaan alat kesehatan, dan pengawasan terhadap 

penyaluran bantuan sosial dalam rangka pencegahan dan penindakan korupsi. 

 Keamanan dan Ketertiban 

 Capaian Utama Pembangunan 

Capaian utama pembangunan keamanan dan ketertiban diukur dengan 

menggunakan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain Indeks Kekuatan 

Militer, Indeks Terorisme Global, persentase orang yang merasa aman berjalan 

sendirian di area tempat tinggalnya, dan Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional 

(Tabel 9.2). 
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Tabel 9.2  

Capaian Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban 

Tahun 2019-2020 

Uraian Satuan 2019 Semester I 2020 

Indeks Kekuatan Militer nilai 0,28 0,25 

Indeks Terorisme Global  nilai 5,07 5,07*** 

Persentase orang yang 

merasa aman berjalan 

sendirian di area tempat 

tinggalnya 

persentase 53,32* 53,32*** 

Indeks Keamanan dan 

Ketertiban Nasional  
nilai N/A** 3,1*** 

Sumber: Global Fire Power, Institute for Economics and Peace, BPS dan Kepolisian 

Keterangan: *) Data baseline tahun 2017; 

 **) Indikator baru pada tahun 2020–2024; 

 ***) Angka perkiraan sampai dengan Juni 2020; 

9.4.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Dalam RPJMN 2020–2024, sasaran bidang keamanan dan ketertiban yang akan 

dicapai ialah terjaganya stabilitas pertahanan dan keamanan. Adapun capaian 

pembangunan keamanan dan ketertiban baseline tahun 2019 ialah Indeks Terorisme 

Global sebesar 5,07, persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area 

tempat tinggalnya sebesar 53,32 persen, serta Indeks Kekuatan Militer sebesar 0,28. 

Capaian Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2019 di antaranya adalah jumlah 

jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap sebanyak 33 jaringan, 

jumlah aset yang berhasil disita dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

tersangka tindak pidana narkotika sebesar Rp184 miliar. Pada bidang keamanan 

laut, data tahun 2019 ditemukan kasus pelanggaran keamanan laut di wilayah 

perairan Indonesia sejumlah 256 kasus yang didominasi oleh tindak pidana Illegal, 

Unreported, Unregulated Fishing (IUUF), penyelundupan barang dan penyelundupan 

narkoba.  

Di samping itu, pelaksanaan pembangunan bidang keamanan siber difokuskan 

melalui upaya mengampanyekan keamanan informasi dan transaksi elektronik 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan 

transaksi elektronik serta menurunkan pelanggaran dan kejahatan dunia siber. 

Upaya lain adalah gerakan membangun Ketahanan Siber Nasional melalui kerja 

sama, asistensi penanganan insiden, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

keamanan siber.  

Pembangunan pertahanan yang dilihat melalui indeks kekuatan militer 

menunjukkan penurunan nilai dari 0,32 tahun 2018 menjadi 0,28 tahun 2019. Hal 

tersebut menunjukkan adanya perbaikan nilai ke arah yang lebih baik. Perbaikan 

tersebut disebabkan karena adanya peningkatan anggaran pertahanan disertai 
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dengan beberapa Alutsista yang telah datang dan mengisi kekuatan pertahanan 

nasional. 

9.4.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Indikator Indeks Terorisme Global tahun 2019 sebesar 5,07 menempatkan Indonesia 

pada peringkat ke-35 dari 138 negara. Hal ini menunjukkan Indonesia masih 

menjadi negara yang rawan tindak terorisme. Upaya yang dilakukan ialah 

peningkatan sinergis dalam membangun kolaborasi melalui serangkaian aktivitas 

yang dilakukan oleh K/L di antaranya melalui penguatan kapasitas kelembagaan, 

peningkatan penanganan Violent Extremist Organizations (VEOs) dan terorisme serta 

penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar. 

Capaian indikator persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area 

tempat tinggalnya sebesar 53,32 persen. Capaian pembangunan keamanan dan 

ketertiban hingga Juni 2020 menggunakan indikator risiko penduduk terkena 

kejahatan (crime rate) di Indonesia sebesar 50 orang per 100.000 penduduk dengan 

penyelesaian kasus kejahatan nasional sebesar 54,8 persen dari 129.524 kasus. 

Capaian Program P4GN hingga Juni 2020 di antaranya adalah jumlah jaringan 

sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap sebanyak 16 jaringan, jumlah aset 

yang berhasil disita dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersangka 

tindak pidana narkotika sebesar Rp24,8 miliar. Pada bidang keamanan laut hingga 

Juni 2020, ditemukan pelanggaran keamanan laut sebanyak 177 kasus yang 

didominasi oleh tindak pidana IUUF serta penyelundupan barang, narkoba, dan 

manusia. Bakamla juga telah menggelar Operasi Garda Natuna untuk pengamanan 

dan pemanfaatan sumber daya ikan di Natuna Utara. 

Terkait penanganan COVID-19, BSSN mendukung sistem informasi covid19.go.id 

yang dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan dan integrasi data contact tracing 

terhadap pasien positif COVID-19; dukungan IT security assessment berupa asistensi 

terhadap tata kelola sistem informasi, dan monitoring keamanan siber pada sistem 

informasi kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. BIN juga 

memberikan dukungan terhadap penanganan COVID-19 berupa tenaga medis, 

rapid test massal, dan riset penyembuhan pasien bersama pihak-pihak terkait.  

Di samping itu, Indeks Kekuatan Militer mengalami penurunan nilai dari 0,28 tahun 

2019 menjadi 0,25 tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan nilai ke 

arah yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan nilai tersebut tidak 

terlepas dari dukungan anggaran pertahanan, peningkatan profesionalisme prajurit 

serta beberapa Alutsista yang turut mengisi kekuatan pertahanan nasional. 

 Permasalahan dan Kendala 

Permasalahan dan kendala dalam pembangunan keamanan dan ketertiban 

didominasi oleh pengaruh baik dari lingkup domestik maupun global. Hal tersebut 

tentu berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

Kebijakan penanggulangan terorisme masih bersifat parsial dimana pemerintah 

pusat lebih banyak berperan sebagai vocal point. Hal tersebut menyebabkan 

penanganan di daerah belum optimal. Di samping itu, permasalahan terkait narkoba 
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tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi tertentu, sehingga memerlukan 

sinergitas dalam penanganannya. Munculnya berbagai temuan baru atas New 

Psychoactive Substances (NPS) membutuhkan respon tanggap cepat dari K/L dalam 

hal pengaturan jenis NPS. Guna mendorong koordinasi dan sinergitas dalam rangka 

P4GN, dikeluarkan Inpres No.2/2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN 

periode 2020–2024. Sementara itu, terkait keamanan laut, pelaksanaan operasi 

keamanan laut masih belum optimal. 

Permasalahan dalam pemenuhan MEF tahap II ialah terkait pemenuhan Alutsista 

yang terpengaruh dinamika politik pertahanan global sehingga berimplikasi pada 

penundaan pengadaan sejumlah Alutsista. Selanjutnya, kendala yang ditemukan 

pada industri pertahanan yaitu belum maksimalnya skema imbal dagang, konten 

lokal, dan offset (IDKLO) untuk setiap pengadaan dari luar negeri. 

Permasalahan dan kendala juga ditemui pada masa pandemi COVID-19, yaitu dalam 

rangka implementasi program P4GN dan pelaksanaan penanggulangan narkoba 

memerlukan kegiatan tatap muka serta interaksi langsung dengan kelompok 

masyarakat. Di samping itu, penanggulangan terorisme secara umum juga 

bersentuhan dengan masyarakat secara langsung serta interaksi spesifik kepada 

kelompok masyarakat terpapar radikalisme. Dalam kondisi pembatasan sosial saat 

pandemi, kegiatan tersebut menjadi kurang optimal. Kondisi pandemi juga 

mengakibatkan operasi bilateral dan patroli bersama tidak dapat terlaksana.   

Selanjutnya terkait keamanan siber, kondisi pandemi COVID-19 menuntut 

masyarakat untuk memaksimalkan peran internet dalam rangka bekerja dan belajar 

dari rumah. Akan tetapi, tingginya penggunaan internet selama masa pandemi 

belum dibarengi dengan penerapan standar keamanan siber pada gawai yang 

digunakan.  

Sementara itu, terkait pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, 

permasalahan bukan hanya terkait skema IDKLO tetapi juga skema pengadaan dari 

industri pertahanan. Proses produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan 

(Alpalhankam) oleh industri pertahanan berpotensi mengalami keterlambatan 

diakibatkan pandemi COVID-19. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Dalam mengatasi permasalahan dan kendala di atas, arah kebijakan yang 

dirumuskan dalam RPJMN 2020–2024 adalah “Menjaga Stabilitas Keamanan 

Nasional” yang meliputi strategi (1) penguatan keamanan dalam negeri; (2) 

penguatan kemampuan pertahanan; (3) penguatan keamanan laut; (4) peningkatan 

keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (5) penguatan keamanan dan ketahanan 

siber. 

Dalam menekan penyebaran paham radikal terorisme, upaya yang dilakukan melalui 

sinergis dengan 38 K/L serta seluruh komponen masyarakat dan dalam penanganan 

penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan peningkatan sinergi antar-stakeholder, 

antara lain melalui pelaksanaan Inpres No.2/2020. Terkait dengan penguatan 

keamanan laut, strategi yang ditempuh melalui penguatan kapasitas Sistem 
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Peringatan Dini, penguatan kapasitas operasi, peningkatan penyelesaian kasus 

pelanggaran dan penyempurnaan regulasi hukum di laut. 

Pembangunan keamanan dan ketahanan siber diarahkan untuk terwujudnya 

kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia yang diwujudkan dengan meningkatkan 

agilitas operasional dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis dan 

kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik. Terkait pemenuhan MEF dalam 

rangka penguatan kemampuan pertahanan, strategi yang ditempuh untuk 

mengatasi kendala dinamika politik pertahanan global adalah melalui penentuan 

alternatif pengadaan dari penyedia lain dengan tetap mempertimbangkan fungsi 

asasi, spesifikasi teknis, serta persyaratan operasional. Kendala terkait belum 

maksimalnya proses IDKLO maka strategi yang dapat diterapkan adalah dengan 

cara memastikannya pada saat tahap perencanaan. 

Pada masa pandemi COVID-19, salah satu upaya mengantisipasi kejadian terorisme 

di laut yaitu dengan pembuatan early system warning untuk penyebaran konten 

radikal di dunia maya. Strategi dalam rangka penanganan narkotika pada masa 

pandemi adalah dengan tetap melaksanakan supply dan demand reduction, namun 

dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti meminimalisir kegiatan 

tatap muka dan pengumpulan massa diganti dengan kegiatan pertemuan secara 

virtual. 

Terkait dengan keamanan laut, Bakamla RI melakukan pemetaan potensi masuknya 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal di wilayah perbatasan dan 

melaksanakan operasi garda lintas batas guna mencegah penyebaran COVID-19 

melalui laut. Dalam pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri 

berkontribusi terhadap penegakan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam 

penanganan penyebaran COVID-19 seperti melalui Operasi Aman Nusa II, 

pembentukan tim khusus pengawalan pemakaman jenazah pasien COVID-19 untuk 

mengantisipasi penolakan jenazah oleh masyarakat, dan pemanfaatan 40 Rumah 

Sakit Bhayangkara Polri. 

Arah kebijakan dan strategi terkait keamanan siber yang dilakukan pada masa 

pandemi adalah melalui upaya reduksi ancaman serangan siber. Hal tersebut 

dilakukan dengan mitigasi serangan, mendorong budaya keamanan informasi, 

meningkatkan keamanan informasi pada sistem elektronik layanan publik 

pemerintah, mereduksi waktu tanggap insiden, dan meningkatkan kolaborasi 

dengan stakeholder. Upaya-upaya tersebut akan membuahkan hasil yang lebih 

optimal apabila didukung dengan kemampuan deteksi, identifikasi, menilai, 

menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data intelijen dalam rangka memberikan 

peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat 

ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan, keamanan, dan eksistensi 

bangsa dan negara. 

Secara umum, kendala pada proses pengadaan Alpalhankam pada masa pandemi, 

yaitu beberapa tahapan pengadaan seperti negosiasi dan pemeriksaan lapangan 

relatif tidak dapat dilaksanakan sehingga sejumlah kegiatan pengadaan tidak dapat 

dilaksanakan. Strategi ke depan yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki 

proses perencanaan, pengadaan, dan pembiayaan. Strategi untuk mengatasi 
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keterbatasan produksi industri pertahanan dalam negeri adalah dengan cara menilai 

kembali kapasitas industri sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang 

direncanakan.  

 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 

 Capaian Utama Pembangunan 

Pembangunan di bidang tata kelola dan reformasi birokrasi ditujukan untuk 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme 

aparatur negara. Sesuai arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020–2024, reformasi 

birokrasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan 

pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. 

Secara bertahap, pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan hasil yang semakin 

baik yang ditandai dengan meningkatnya persentase instansi pemerintah dengan 

Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik “B” ke atas sebagaimana terlihat dalam 

Gambar 9.5. 

Jumlah instansi pemerintah (IP) yang mendapatkan predikat Indeks Reformasi 

Birokrasi (RB) kategori baik “B” ke atas, baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota 

terus mengalami peningkatan. Selain itu, keikutsertaan pemerintah kabupaten/kota 

dalam reformasi birokrasi terus mengalami peningkatan dari hanya 33 

kabupaten/kota pada tahun 2015 menjadi menjadi 303 di tahun 2019. 

Gambar 9.5 

Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi 

Kategori Baik “B” ke Atas 

Tahun 2018–2019 

 
Sumber: Kementerian PANRB, 2019 

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak 

dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini 

terlihat dari hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik 

pemerintah yang menunjukkan hasil membaik dari tahun 2016–2019. Untuk K/L 

Indeks Persepsi Pelayanan Publik meningkat dari 3,21 pada tahun 2016 menjadi 3,43 

pada tahun 2019. Hal yang sama terjadi pada tingkat pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota, masing-masing 3,08 dan 3,09 pada tahun 2016 

menjadi 3,41 dan 3,09 pada tahun 2019. 
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9.5.1.1 Sebelum Pandemi COVID-19 

Untuk mewujudkan tujuan reformasi birokrasi di atas, salah satunya perlu didukung 

dengan pengelolaan sumber daya manusia ASN yang baik dan berbasis sistem 

merit. Hasil pengukuran tingkat kualitas sistem merit yang dilakukan oleh Komisi 

Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2019 terhadap 183 instansi pemerintah 

(46 K/L, 34 provinsi, 103 kabupaten/kota), menunjukkan bahwa 29 persen 

kementerian, 21 persen Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 15 persen 

provinsi, dan 0,39 persen kabupaten/kota yang sistem meritnya masuk dalam 

kategori baik. 

Dalam upaya peningkatan kualitas manajemen ASN telah dilakukan (1) penetapan 

116 jabatan fungsional; (2) pengembangan aplikasi dan implementasi sistem 

penilaian kinerja ASN berbasis teknologi informasi; (3) penerbitan Peraturan Menteri 

Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) No. 

28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional 

untuk mendukung penyederhanaan jabatan birokrasi (deeselonisasi); (4) 

pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen ASN untuk 

mengintegrasikan data, pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN; serta (5) 

pembaharuan konten dan metode pembelajaran pendidikan dan pelatihan ASN 

dengan metode e-learning baik dalam bentuk blended learning (kombinasi 

pembelajaran berbasis luring dan daring) maupun bentuk fully e-learning dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. 

Dari sisi penataan kelembagaan dan proses bisnis, telah diterbitkan Perpres No. 

67/2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia 

Maju 2019–2024, dan Perpres No. 68/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. 

Sejalan dengan itu, dilakukan penataan organisasi kementerian dan LPNK dengan 

penyederhanaan eselon yang bertumpu pada dua tingkat (deeselonisasi). 

Terkait aspek ketatalaksanaan, percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik (SPBE) terus diupayakan salah satunya melalui penetapan aplikasi umum. 

Untuk itu, beberapa aplikasi terkait dengan pengaduan pelayanan publik, kearsipan, 

kepegawaian, dan perencanaan-penganggaran akan segera ditetapkan menjadi 

aplikasi umum pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga telah mendorong 

pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk mewujudkan tata kelola 

penyelenggaraan data yang terintegrasi dan akuntabel. 

Capaian untuk penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

ditunjukkan dengan peningkatan jumlah IP yang mendapatkan nilai pelaksanaan 

Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori baik “B” ke atas. 

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2019, kementerian dan LPNK yang nilai SAKIP baik 

sebanyak 94,12 persen, pemerintah provinsi 97,06 persen, dan pemerintah 

kabupaten/kota sebanyak 57,28 persen.  

Dalam rangka peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik yang lebih 

terintegrasi, telah dibangun 24 Mal Pelayanan Publik (MPP) di beberapa wilayah di 

Indonesia, serta telah diterapkan digitalisasi pelayanan publik (e-Services). Dengan 
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kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan mendukung 

peningkatan investasi. 

9.5.1.2 Pada Masa Pandemi COVID-19 

Selama masa pandemi COVID-19 terjadi perubahan yang sangat signifikan pada 

pelaksanaan pengelolaan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya 

meminimalisasi interaksi langsung dan tatap muka, menyebabkan pelaksanaan 

pekerjaan dan pelayanan publik dioptimalkan dengan dukungan teknologi 

informasi. Kondisi ini secara tidak langsung menjadi pendukung bagi percepatan 

penerapan SPBE pada seluruh instansi pemerintah, dengan mengoptimalkan 

penggunaan teknologi informasi berupa (e-office, e-meeting, e-services) dan 

berbagai platform online lainnya. 

Beberapa capaian selama masa Pandemi COVID-19, antara lain (1) penerbitan Surat 

Edaran (SE) Menteri PAN dan RB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja 

ASN dalam Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19 dengan menerapkan sistem 

kerja dari rumah atau work from home (WFH); (2) penerapan metode e-learning 

dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan 

teknis ASN sebagai salah satu terobosan untuk peningkatan kapasitas ASN; (3) 

penyelenggaraan kampanye netralitas ASN secara virtual pada 270 daerah yang 

akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2020; (4) penetapan SE 

Menteri PAN dan RB No. 62/2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan COVID-

19; serta (5) penyiapan kebijakan dan sistem kerja fleksibel atau flexibel working 

arrangement (FWA) pada instansi pemerintah. 

 Permasalahan dan Kendala 

Pembangunan di bidang tata kelola dan reformasi birokrasi dihadapkan pada 

beberapa permasalahan dan kendala, terutama dalam hal penguatan sistem dan 

regulasi, penguatan asistensi dan pendampingan, sinergi program dan integrasi 

sistem, dan penguatan komitmen dan integritas pemegang kebijakan dan seluruh 

stakeholders dalam implementasi reformasi birokrasi. Hal tersebut tentunya 

berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan tata kelola dan 

reformasi birokrasi antara lain (1) belum optimalnya peran pembinaan dan 

pendampingan, serta masih terdapat komitmen yang rendah dari pimpinan daerah 

atas penerapan reformasi birokrasi; (2) implementasi sistem merit dalam manajemen 

ASN masih rendah sebagai akibat dari belum lengkapnya perangkat regulasi 

manajemen ASN sesuai UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di antaranya 

peraturan pemerintah tentang sistem penggajian ASN, dan peraturan pemerintah 

tentang sistem pensiun ASN; (3) distribusi personel dan kompetensi ASN yang 

belum sesuai kebutuhan dan merata antar-K/L dan antarwilayah; (4) struktur 

kelembagaan birokrasi yang belum efektif dan efisien; (5) belum terintegrasinya 

layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik; (6) masih terjadi 

penyalahgunaan dan inefisiensi atas pengelolaan anggaran instansi pemerintah; (7) 

belum sepenuhnya dilakukan pendelegasian/pelimpahan kewenangan pelayanan 
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kepada MPP dan UPP di kelurahan dan kecamatan; dan (8) belum optimalnya 

pemanfaatan data kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.    

Sementara itu, pada masa pandemi COVID-19 permasalahan yang dihadapi  dalam 

tata kelola dan reformasi birokrasi adalah (1) adanya kebijakan refocusing anggaran 

instansi pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 menyebabkan 

pengurangan target beberapa kegiatan prioritas tahun 2020, dan penundaan 

pelaksanaan reformasi birokrasi instansi terutama pada pemerintah daerah; (2) 

pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) pada sebagian besar instansi pemerintah 

menjadi tidak efektif dan produktif karena tidak didukung dengan sistem, sarana 

dan prasarana yang memadai; (3) belum tersedianya aplikasi umum pemerintahan 

untuk menunjang kinerja ASN; (4) pengembangan kapasitas ASN melalui 

pendidikan dan pelatihan yang harus dilaksanakan secara konvensional menjadi 

tidak terlaksana atau tertunda; serta (5) tertundanya proses seleksi calon pegawai 

negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2019 yang sedang berjalan. 

 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan dan strategi utama dalam pembangunan di bidang tata kelola dan 

reformasi birokrasi antara lain penguatan implementasi sistem merit dalam 

manajemen ASN, implementasi SPBE terintegrasi, dan implementasi reformasi 

birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan dan strategi 

yang ditempuh sebelum pandemi COVID-19 sebagai berikut. 

1. Penguatan implementasi manajemen ASN melalui strategi: (a) penguatan 

kebijakan dan implementasi sistem merit ASN; (b) penyederhanaan jabatan atau 

deeselonisasi; (c) penataan jabatan fungsional; (d) pengembangan kompetensi 

ASN. 

2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui strategi: (a) penataan 

kelembagaan instansi pemerintah; (b) penerapan SPBE terintegrasi; dan (c) 

peningkatan manajemen kearsipan instansi pemerintah. 

3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui strategi: (a) implementasi sistem 

integritas; dan (b) penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas 

kinerja organisasi. 

4. Pelaksanaan transformasi pelayanan publik melalui strategi: (a) penerapan e-

services atau digitalisasi pelayanan publik; (b) penguatan pelayanan terpadu; 

dan (c) penguatan pengawasan masyarakat atas pelayanan publik.   

Kemudian, arah kebijakan dan strategi yang dilakukan pada masa pandemi COVID-

19 melalui (1) penyediaan dan penguatan kebijakan, serta sarana prasarana 

pendukung sistem kerja fleksibel bagi ASN; (2) perbaikan manajemen kinerja ASN 

untuk mendukung sistem kerja fleksibel (FWA); (3) penataan jabatan fungsional 

untuk mendukung kebijakan deeselonisasi; (4) penyesuaian metode pengembangan 

kompetensi ASN selama masa Pandemi COVID-19; serta (5) percepatan penerapan 

pelayanan publik secara elektronik (e-service). 
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Hasil pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2019 yang merupakan tahun 

terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 menunjukkan perkembangan yang baik. Namun dengan mewabahnya 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia sejak Maret 2020 yang 

merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024, pelaksanaan Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia 

(SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” hingga semester I tahun 2020 mengalami 

perlambatan. 

Capaian pengembangan ekonomi makro yang ditunjukkan dengan pertumbuhan 

ekonomi pada tahun 2019 mencapai sebesar 5,02 persen dan terjaganya tingkat 

inflasi sebesar 2,72 persen. Namun, pada semester I tahun 2020 Indonesia dilanda 

pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap kontraksi pertumbuhan 

ekonomi sebesar 1,26 persen. Pembatasan sosial yang dilakukan untuk mencegah 

penyebaran COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkontraksi pada 

triwulan II tahun 2020 sebesar 5,32 persen (year on year). Realisasi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia ini masih relatif baik jika dibandingkan dengan negara lain seperti 

Singapura, Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman masing-masing sebesar -12,60;  

-9,50; -19,00; dan -11,70 persen pada triwulan II 2020. Dengan capaian pertumbuhan 

ekonomi yang kuat, pada tahun 2019 Indonesia berhasil naik kelas dari Lower Middle-

Income Country (LMIC) menjadi negara Upper Middle-Income Country (UMIC) dengan 

GNI per kapita sebesar US$4.050, berada di atas batas UMIC sebesar US$4.046 

berdasarkan Bank Dunia per 1 Juli 2020. Naik kelasnya Indonesia menjadi UMIC 

merupakan bukti pembangunan ekonomi sudah berada pada jalur yang benar. Selain 

itu, stabilitas moneter pada tahun 2019 tetap terkendali tercermin dari tingkat inflasi 

yang rendah dan stabil serta nilai tukar yang terjaga volatilitasnya. Memasuki tahun 
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2020, stabilitas moneter mulai terkoreksi akibat pandemi COVID-19 yang ditunjukkan 

dengan tren penurunan inflasi hingga Juni 2020. 

Dalam rangka menurunkan ketimpangan antarkelompok masyarakat, capaian 

pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019 memberikan dampak positif dengan 

capaian rasio gini yaitu sebesar 0,380 pada September 2019. Namun seiring 

perlambatan pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2020 menyebabkan 

perubahan capaian rasio gini menjadi 0,381 pada Maret 2020. Demikian pula dengan 

pembangunan wilayah yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan di semua 

wilayah kecuali di Wilayah Papua. Secara relatif, Wilayah Kawasan Timur Indonesia 

(KTI) masih tumbuh positif pada semester I 2020 meskipun mengalami perlambatan.  

Adanya pandemi COVID-19, pembangunan desa dan kawasan perdesaan telah 

dilakukan perubahan prioritas penggunaan dana desa yaitu adanya Bantuan 

Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk 

memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin non-

PKH/Bantuan Pangan non-Tunai serta keluarga nonpenerima Kartu Pekerja bagi 

keluarga yang mengalami kehilangan mata pencaharian akibat dampak dari pandemi 

COVID-19 atau keluarga yang mempunyai anggota rentan sakit menahun/kronis.  

Kualitas sumber daya manusia terus menunjukkan peningkatan. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) sudah masuk kategori tinggi, yaitu 71,92 pada tahun 

2019, terus meningkat dari angka 70,18 pada tahun 2016. Peningkatan tersebut 

sejalan dengan naiknya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata 

lama sekolah. Namun, upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM menghadapi 

tantangan besar di tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 yang diperkirakan 

akan mempengaruhi capaian pembangunan SDM.  

Pemerintah telah berhasil menekan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 

pada wanita usia subur mengalami peningkatan dari 2,6 di tahun 2012 menjadi 2,45 

di tahun 2019. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran 

pandemi COVID-19 melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB), akses pasangan 

usia subur (PUS) terhadap pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan 

reproduksi di beberapa daerah terhambat. Hal ini dapat berpotensi pada angka 

kelahiran. 

Sementara itu, taraf pendidikan penduduk menunjukkan capaian yang semakin 

membaik. Untuk menghindari siswa putus sekolah, pemerintah tetap 

mempertahankan alokasi Program Indonesia Pintar pada tahun 2020. Pembangunan 

bidang kesehatan dan gizi masyarakat secara umum terus meningkat, ditandai 

dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah mencapai 

target yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019. Upaya perbaikan gizi telah 

menunjukkan hasil membaik yaitu terjadi penurunan prevalensi stunting pada anak 

balita.  

Sampai dengan September 2019, angka kemiskinan masih menunjukkan tren 

menurun. Namun pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan masyarakat 

berkurang yang sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini berdampak pada 

peningkatan angka kemiskinan menjadi 9,78 persen pada posisi Maret 2020.  
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Pembangunan sumber daya manusia yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing 

diwujudkan dalam pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 

Pembangunan revolusi mental diwujudkan melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM) yang membawa perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Beberapa perkembangan capaian GNRM di antaranya adalah 

pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis online (web), gerakan 

edukasi bersih lingkungan kerja, pendidikan, dan masyarakat; penggunaan sistem 

tilang elektronik; dan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). 

Secara kuantitatif, capaian GNRM diukur melalui Indeks Capaian Revolusi Mental 

(ICRM), yang diproyeksikan terus meningkat menjadi 69,57 pada tahun 2020. 

Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, ekonomi, perkotaan, energi dan 

ketenagalistrikan, serta telekomunikasi dan informatika yang telah dilakukan turut 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan daya saing 

infrastruktur Indonesia. Hal ini akan terus dilakukan dalam rangka mendukung 

pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan nasional akibat pandemi 

COVID-19 dengan terus melakukan peningkatan akses terhadap layanan 

infrastruktur, seperti perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak, 

konektivitas, energi, serta akses telekomunikasi dan informasi. 

Pembangunan lingkungan hidup melalui peningkatan ketahanan bencana dan 

perubahan iklim merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, saat 

pertumbuhan ekonomi berada di kisaran -0,4 persen sampai 1 persen, berdampak 

pada potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang cukup signifikan 

dibandingkan tahun 2019 dengan asumsi penurunan aktivitas sosial ekonomi yang 

menghasilkan emisi GRK sebagai dampak dari kebijakan PSBB. 

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta reformasi 

birokrasi menunjukkan perubahan yang sangat signifikan pada pelaksanaan 

pengelolaan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Upaya meminimalisasi 

interaksi langsung dan tatap muka, menyebabkan pelaksanaan pekerjaan dan 

pelayanan publik dioptimalkan dengan dukungan teknologi informasi. Perubahan 

tersebut di antaranya menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home 

(WFH) dan penyiapan kebijakan dan sistem kerja fleksibel atau flexible working 

arrangement (FWA) pada instansi pemerintah. 

Arah Pembangunan ke Depan 

Sejak awal 2020 hingga semester pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di 

dunia, termasuk Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah 

menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas 

ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang 

dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terganggunya rantai pasok barang dan 

jasa, terbatasnya mobilitas masyarakat, dan perlambatan kegiatan ekonomi 

khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya 

angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya mengakibatkan kontraksi 

pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini memiliki konsekuensi perlunya dilakukan 

reorientasi pembangunan. 
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Dengan demikian, pembangunan ke depan akan difokuskan pada pemulihan 

kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, 

yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata, dan investasi. Selain itu, 

juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, 

memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan 

sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana untuk 

bencana alam maupun nonalam. 
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