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BAB 1
PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN

LINTAS BIDANG

1.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN

1.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

1.1.1.1 Permasalahan dan Isu StrategisPembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i)Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosialmasyarakat; (ii) Pembangunan yang menjaga peningkatankesejahteraan ekonomi masyarakat dan (iii) Pembangunan yangmenjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat yang didukung olehtata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang akanmeningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasiberikutnya.Dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat menjagapeningkatan kualitas sosial masyarakat yang berlangsung saat ini,dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan masih terdapatbeberapa permasalahan, antara lain perluasan lapangan kerja danpenurunan kemiskinan membaik, namun masalah nutrisi khususnya ditingkat balita, jumlah absolut penduduk miskin dan pengangguranmasih cukup besar. Selain itu, kesenjangan pendapatan dankesenjangan antar daerah juga masih terjadi.Di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terusmeningkat secara cukup stabil berkisar antara 5,0-6,6 persen selama15 (lima belas) tahun terakhir. Demikian pula, pertumbuhan di daerah-daerah juga terus meningkat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomiyang stabil tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kondisilingkungan hidup. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpupada sumbangan sumberdaya alam, yakni sebesar kurang lebih 25%Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdayamineral, dan hutan. Hal ini menyebabkan deplesi sumberdaya alam dandegradasi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang dicerminkanpada kualitas air, udara dan lahan juga masih rendah. Sebagaicerminan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang dipergunakanuntuk mengukur kualitas lingkungan hidup masih menunjukkan nilaisebesar 64,21 pada tahun 2012.Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang terus ditingkatkanharus dapat menggunakan sumberdaya alam secara efisien agar tidakmenguras cadangan sumberdaya alam, dipergunakan untuk mencapai
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kemakmuran yang merata, tidak menyebabkan masalah lingkunganhidup, sehingga dapat menjaga kualitas kehidupan dari satu generasike generasi berikutnya.
1.1.1.2 SasaranPengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingindicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untukmendukung kemandirian ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosialdan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjanganantar wilayah.2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan dalampembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkunganhidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitaslingkungan hidup (IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yangtercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayananpublik, serta menurunnya tingkat korupsi.
1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan1. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi,melalui strategi: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terusterjaga secara positif dengan pengurangan kesejangan antarwilayah; (ii) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) sertapengurangan kesenjangan pendapatan atar kelompok; (iii)peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguranmenurun; (iv) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlahpenduduk miskin berkurang; (v) ketahanan pangan termasukstabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi) ketahananenergi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi,peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional; (vii)peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat; (viii) danpenerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsihemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.2. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melaluistrategi: (i) peningkatan kesetaraan gender untuk
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akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi danketerwakilan perempuan dalam organisasi; (ii) peningkatanketerjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan,perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (iii)peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflikhorisonal dan rendahnya tingkat kriminalitas; (iv) peningkatanpengendalian pertumbuhan penduduk; (v) peningkatanpelaksanaan demokrasi (indek demokrasi); (vi) dan pengendaliankekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumahtangga (KDRT).3. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkunganhidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dantanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii)penurunan emisi GRK); (iii) penurunan tingkat deforestasi dankebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (forest cover) sertapenjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v)pengendalian  pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi)pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan DaerahAliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat danBahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan,partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimumdi semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananyapembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.
1.1.2 Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang  Baik

1.1.2.1 Permasalahan dan Isu StrategisTatakelola Pemerintahan yang Baik (good governance) telahmenjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan adalah prasyarattercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek,menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelolapemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusipada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional.Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsistenditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas,efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasimasyarakat.
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Konsep good governance di Indonesia menguat pada erareformasi ketika terdapat desakan untuk mengurangi peranpemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak efektif (bad
government). Untuk mengatasi hal ini negara perlu membagikekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (private sector)dan masyarakat sipil (civil society). Interaksi diantara ketiga aktor inidalam mengelola kekuasaan dalam penyelenggaraan pembangunandisebut governance. Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruangkesetaraan (equality) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lainsebagainya dapat terwujud. Namun demikian, dalamperkembangannya penerapan good governance belum mampumembuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalampenyelengaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Disisilain, peran pemerintah sebagai aktor kunci (key actor) pembangunancenderung berkurang dikarenakan pembagian peran dengan swasta.Namun demikian, beberapa upaya telah dilakukan olehpemerintah dalam rangka mendorong perluasan partisipasimasyarakat sebagai aktor pembangunan. Pada tahun 2011 PemerintahRepublik Indonesia menyepakati Declaration of Principles on Open
Government yang  melahirkan Open Government Partnership (OGP),yang mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang-ruang partisipasi warga negara melalui berbagai skema kolaborasidemi terciptanya transparansi pemerintahan. Keterlibatan Indonesiatidak terlepas dari telah diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP menjadi landasanuntuk  memantapkan penerapan prinsip-prinsip governance dalampenyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untukmenginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuklembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 34kementerian, 36 Lembaga Negara/Lembaga SetingkatMenteri/LNS/LPP, 23 provinsi, 98 kabupaten, dan 36 kota. Rendahnyakuantitas PPID disebabkan karena masih rendahnya komitmenpimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID, keterbatasankapasitas SDM pengelola informasi, sarana dan prasarana komunikasi,serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untukmelaksanakan fungsi pelayanan publik.Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi),pemerintah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaanreformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yangdisasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupunperubahan mindset dan culture set. Sampai dengan Juni 2014 75 K/Ltelah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan disaat bersamaan
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sejumlah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota jugamelaksanaan hal serupa. Reformasi birokrasi diharapkan dapatmenciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggisehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehinggaberkontribusi pada peningkatan daya saing nasional dan keberhasilanpembangunan nasional di berbagai bidang.Untuk itu,  penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelolapemerintahan yang baik dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untukmenjawab dua persoalan sebagaimana tersebut diatas, yakni (i)perluasan ruang partisipasi masyarakat, dan (ii) penguatan kapasitaspemerintah. Kedua persoalan dimaksud akan menjadi pintu masukbagi upaya untuk mendorong pergeseran paradigma dari good
governance menjadi democratic governance, yang ditandai salahsatunya oleh pelayanan publik yang berkualitas. Terkait dengan haltersebut, kebijakan pengarusutamaan tatakelola RPJMN 2010-2014yang cenderung berada pada level teknikalitas di internal birokrasi,akan diperluas menuju penguatan partisipasi masyarakat dalamkerangka good governance. Hal ini sejalan dengan prioritaspembangunan pemerintahan saat ini yang telah menetapkan “Tata
Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”sebagai salah satu agenda prioritas.Terdapat beberapa isu strategis yang akan menjadi penekananpada kebijakan pengarusutamaan tatakelola. Pertama, peningkatanketerbukaan informasi dan komunikasi publik. Kedua, peningkatanpartisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Ketiga,peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan ReformasiBirokrasi di pusat dan daerah. Keempat, peningkatan kualitaspelayanan publik.
1.1.2.2 SasaranUntuk  itu  sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahanyang baik adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dankomunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi,dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.
1.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan BidangUntuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arahkebijakan dan strategi sebagai berikut:1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik,
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diantaranya melalui pembentukan Pembentukan Pusat PelayananInformasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka KeterbukaanInformasi Publik;2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan,diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;3. Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasanpelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah;4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melaluipenguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yangmeliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan,termasuk pengawasan oleh masyarakaUntuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelolapemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembagaseperti disajikan dalam Tabel berikut.
TABEL 1.1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam
Renja

Indikator di setiap
instansi

Sasaran
2015

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik1 Pembentukan Pusat PelayananInformasi dan Dokumentasi(PPID) dalam rangkaKeterbukaan Informasi Publik
Pembentukan Pusat PelayananInformasi dan Dokumentasipada setiap unit organisasi - % PPID di tingkatProvinsi- % PPID di tingkatKabupaten dan Kota

100%
100%Kerjasama dengan media massadalam rangka public awareness

campaign

% K/L/D yang melakukanKerjasama dengan mediamassa dalam rangka Public
Awareness Campaign

100%
Publikasi semua prosesperencanaan dan penganggaranke dalam website masing-masing K/L/D

% K/L/D yangmempublikasikan prosesperencanaan danpenganggaran kepadamasyarakat
100%

Publikasi informasipenggunaan/pelaksanaananggaran % K/L/D yangmempublikasikanpenggunaan anggaran 100%
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No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam
Renja

Indikator di setiap
instansi

Sasaran
2015

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan1 Penciptaan ruang-ruangpartisipasi dan konsultasipublik Pembentukan Forum KonsultasiPublik dalam perumusankebijakan % K/L/D yangmelaksanakan ForumKonsultasi Publik 100%
Pengembangan sistem publikasiinformasi proaktif yang dapatdiakses dan mudah dipahami % K/L/D yang memilikisistem publikasi informasidan mudah dipahami 100%
Pengembangan website yangberinteraksi dengan masyarakat % K/L/D yang memilikiwebsite yang interaktif 100%

Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi1 Penyusunan Grand Design dan
Road Map Reformasi Birokrasi Penyusunan Grand Design dan

Road Map Reformasi BirokrasiInstansi Tersusunnya Grand Designdan Road Map ReformasiBirokrasi Instansi 100%
2 Penataan kelembagaaninstansi Pemerintah(K/LPNK/LNS) yangmencakup penataan fungsidan struktur organisasinya

Melakukan restrukturisasiorganisasi dan tata kerjainstansi untuk rightsizing didasarkan pada Sasaran danKebijakan RPJMN dan RPJMD
% Tersusunnya strukturorganisasi dan tata kerjayang proporsional, efektif,efisien

100%

3 Penataan ketatalaksanaaninstansi pemerintah Penyederhanaan proses bisnisdan penyusunan SOP utamakhususnya yang berkaitandengan pelayanan kepadamasyarakat.
% SOP utama telahtersusun sesuai denganproses bisnis organisasi 100%

4 Pengembangan manajemenSDM Aparatur Peningkatan sistem merit dalammanajemen kepegawaian % penerapan sistem meritdalam manajemenkepegawaian 100%
Peningkatan kompetensi dankinerja pegawai - % pegawai yang telahmengikuti assesment

center sesuaikebutuhan- % pegawai yang telahmengikuti Diklat wajib- % penilaian kinerjapegawai berbasisprestasi kerja

100%
100%
100%

5 Sistem Seleksi PNS melalui Penerapan Sistem SeleksiBerbasis CAT system di seluruh % K/L/D yang 100%
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No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam
Renja

Indikator di setiap
instansi

Sasaran
2015CAT System instansi pemerintah menggunakan CAT system

6 Pengembangan danpenerapan e-Government
Pengembangan dan penerapan
e-Government

Jumlah K/L/D yangmembangun danmenerapkan e-Governmentdalam menajemenpemerintahanya
100%

7 Penerapan e-Arsip Penerapan e-Arsip di tiap unitorganisasi pemerintah Manajemen arsip menjadilebih efektif 100%
8 Penyelenggaraan SistemAkuntabilitas KinerjaAparatur Penerapan sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintahberbasis Teknologi Informasi % Penerapan SAKIP  yangefektif dan efisien berbasisTeknologi Informasi 100%

Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) yangberkualitas
% LAKIP K/L yangmemperoleh nilai B 90%
% LAKIP PemerintahProvinsi yang memperolehnilai B 75%
% Lakip PemerintahKabupaten dan Kota yangmemperoleh B 30%

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik1 Perluasan penerapan e-serviceuntuk pelayanan publik Pengembangan sistempelayanan publik berbasisteknologi informasi % Jumlah unit pelayananpublik  berbasis teknologiinformasi 100%
2 Penerapan Standar PelayananPublik pada Unit PelayananPublik Penerapan Standar PelayananPublik untuk seluruh unitpelayanan publik % unit penyelenggarapelayanan publik yangsudah menerapkan StandarPelayanan Publik

100%
Penyusunan SOP untukberbagai jenis pelayanan % unit penyelenggarapelayanan publik yangmemiliki SOP 100%

3 Penerapan Pelayanan TerpaduSatu Pintu untuk pelayananutama, perijinan dan investasi Percepatan PenerapanPelayanan Terpadu Satu Pintuyang efefktif dan efisien % Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah yangmenerapkan PelayananTerpadu Satu Pintu (OSS)
100%

4 Pembentukan unit Pengaduanmasyarakat yang berbasisteknologi informasi Penerapan manajemenpengaduan berbasis teknologiinformasi yang efektif pada % Unit PengaduanMasyarakat berbasisteknologi informasi 100%
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No. Isu/
Kebijakan Nasional

Kebijakan instansi dalam
Renja

Indikator di setiap
instansi

Sasaran
2015setiap unit pelayanan publik

5 Membangun sistempengelolaan dan layananinformasi public yang andaldan professional
Penerapan Unit PelayananPublik yang Berbasis TeknologiInformasi - % K/L/D yang memilikisistem pelayananpublik berbasis IT- % Unit Pelayanan/Pemda yangberkategori terbaiksesuai penilaian

100%
100%

K/L/D memiliki kebijakanStandar Pelayanan Minimal % K/L/D yang memilikikebijakan StandarPelayanan Minimal 100%
K/L/D memiliki standarpelayanan yang disusun secarapartisipatif % K/L/D yang memilikistandar pelayananpartisipatif 100%
K/L/D wajib melaksanakanForum Konsultasi Publik dalamrangka meningkatkan kualitaspelayanan publik

% K/L/D yangmelaksanakan ForumKonsultasi Publik 100%
K/L/D wajib mengembangkansistem publikasi informasiproaktif yang dapat diakses,dengan bahasa yang mudahdipahami

% K/L/D yang memilikisistem publikasi informasiproaktif yang dapat diakses,dengan bahasa yang mudahdipahami
100%

K/L/D wajib mengembangkanwebsite yang berinteraksidengan masyarakat % K/L/D yang memilikiwebsite yang interaktif 100%
1.1.3 Pengarusutamaan Gender

1.1.3.1 Permasalahan dan Isu StrategisPengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategimengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan.Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari prosesperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan danevaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUGditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan,yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh pendudukIndonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapatdicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki danperempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya,
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berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan prosespembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan danprogram pembangunan.Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semuakementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejakdikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam PembangunanNasional. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 danRPJMN 2010-2014. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, padatahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional PercepatanPengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yangResponsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri NegaraPPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, danMenteri Negara PP dan PA tentang. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desajuga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan danpemerintahan desa. UU tersebut mengatur bahwa Kepala Desa danBadan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupandemokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah(PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaandari UU No. 6 Tahun 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatanpembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilangender. Bahkan Badan Kerjasama antar Desa harusmempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokohmasyarakat desa.Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satutujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 dandijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isustrategis, yaitu: (1) meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuandalam pembangunan; (2) meningkatnya perlindungan bagi perempuanterhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidanaperdagangan orang (TPPO); dan (3) meningkatnya kapasitaskelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dariberbagai tindak kekerasan. Oleh sebab itu, isu strategis dalampembangunan PUG adalah sebagai berikut.
Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran

perempuan dalam pembangunan.Upaya membangun kualitas manusia merupakan sasaran yangakan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing.Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruhpenduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Peningkatan kualitassumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender(IPG). IPM merupakan indikator (indeks komposit) yang mengukurkapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan (angka harapanhidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf),dan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB per kapita yang dihitungberdasarkan paritas daya beli). Sedangkan IPG merupakan IPM yangsudah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Data BPSmenunjukkan IPM dan IPG Indonesia cenderung meningkat. IPMmeningkat dari 72,3 persen pada tahun 2010 menjadi 73,8 persen padatahun 2013, dan IPG meningkat dari 67,2 persen menjadi 69,6 persen.Selanjutnya selisih antara IPM dan IPG semakin menurun dari 5,1persen pada tahun 2010 menjadi 4,2 persen pada tahun 2013, yangberarti bahwa kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunanmanusia di Indonesia semakin meningkat.Di samping Indeks Pembangunan Gender (IPG), indikatorkesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkancapaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalampembangunan dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalamekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indekskomposit yang dihitung berdasarkan variabel perempuan di parlemen,perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional,pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektornonpertanian. Selama tahun 2010-2013 IDG Indonesia jugamenunjukkan peningkatan dari 68,2 menjadi 70,5 (BPS).Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di bidang pendidikan,kesenjangan Angka Melek Huruf (AMH) antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil, yaitu dari 5,13 persen pada tahun 2010 menjadi5,11 persen pada tahun 2012. Hal ini karena AMH perempuanmeningkat lebih tajam dibanding laki-laki, yaitu dari 90,52 persenmenjadi 90,67 persen (Susenas, BPS). Di bidang kesehatan, AngkaHarapan Hidup (AHH) perempuan meningkat dari 71,47 tahun padatahun 2010 menjadi 71,69 tahun pada tahun 2012 (Susenas, BPS). Dibidang ekonomi, rasio upah perempuan terhadap laki-laki sedikitmeningkat dari 0,79 persen pada tahun 2010 menjadi 0,80 persen padatahun 2012 (Sakernas).Sementara itu, peningkatan IDG didukung oleh meningkatnyaperempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif danpartisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Persentase perempuanyang menduduki jabatan eselon I sampai eselon IV pada tahun 2014(Juli) meningkat dibandingkan kondisi 2010. Eselon I meningkat dari8,70 persen menjadi 13,47 persen, eselon II meningkat dari 7,55persen menjadi 11,39 persen, Eselon III meningkat dari 15,70 persen
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menjadi 19,75 persen, Eselon IV meningkat dari 24,90 persen  menjadi33,54 persen, dan Eselon V meningkat dari 25,34 persen  menjadi29,06 persen.Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara progresifsehingga memiliki daya saing baik di dalam negeri maupun di luarnegeri merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalammenghadapi arus globalisasi. Untuk negara ASEAN, IPM Indonesiamasih berada pada posisi keenam pada tahun 2012. Posisi yang samaseperti pada dua dekade sebelumnya. Selain itu, Indonesia termasuksatu dari tiga negara ASEAN dengan IndeksKetimpangan/Ketidaksetaraan Gender (IKG) yang tinggi, meskipuntelah melaksanakan berbagai program kesetaraan gender  (Human
Development Report, UNDP).Permasalahan gender yang terdapat di berbagai bidangpembangunan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut. Dibidang pendidikan, permasalahan gender antara lain ditunjukkan olehperbedaan partisipasi pendidikan antara penduduk laki-laki danpenduduk perempuan. Dalam hal ini, partisipasi pendidikan anak laki-laki lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Pada tahun 2012,untuk kelompok usia 7-12 tahun, 2,25 persen anak laki-laki dan 1,83persen anak perempuan tidak bersekolah, sementara untuk kelompokusia 13-15 tahun angkanya mencapai 11,4 persen untuk anak laki-lakidan 9,17 persen untuk anak perempuan. Untuk kelompok usia 16-18tahun persentase mereka yang yang tidak bersekolah tidak terlaluberbeda, yaitu 39,0 persen untuk anak laki-laki dan 38,8 persen untukanak perempuan. Prestasi akademik anak laki-laki juga tertinggaldibanding anak perempuan, baik dilihat dari nilai ujian nasionalmaupun dalam tes internasional seperti PISA (Programme for
International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study). Di samping itu, proses belajarmengajar masih belum responsif gender.Di bidang kesehatan, walaupun Angka Harapan Hidup (AHH)perempuan meningkat, namun kesenjangan antara AHH perempuandan laki-laki pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2012 cenderungstagnan. Hal ini antara lain karena status kesehatan ibu belummemperlihatkan kemajuan yang berarti. Angka kematian ibu (AKI)melahirkan masih sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI2012). Kondisi ini masih jauh dari target MDGs sebesar 102 per100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Kasus HIV/AIDS di kalanganibu rumah tangga juga cenderung meningkat, yaitu mencapai 4.943kasus pada tahun 2012 (KPAN). Permasalahan gender lainnya dibidang kesehatan status kesehatan dan gizi anak balita laki-laki lebihrendah dibandingkan perempuan. Berdasarkan SDKI 2012, AngkaKematian Balita (AKBa) laki-laki sebesar 49 per 1.000 kelahiran hidup,
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sedangkan AKBa perempuan sebesar 37 per 1.000 kelahiran hidup.Sementara itu, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak balitalaki-laki masing-masing sebesar 5,2 persen dan 13,9 persen, sedangkanpada anak balita perempuan masing-masing sebesar 4,6 persen dan12,1 persen (Riskesdas 2010).Sementara itu, permasalahan gender di bidang ketenagakerjaanadalah perbedaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antaraperempuan dan laki-laki yang cukup besar dari tahun ke tahun sertaTPAK perempuan menurun dari 51,76 pada tahun 2010 menjadi 50,28pada tahun 2013, sementara TPAK laki-laki menurun dari 83,76 padatahun 2010 menjadi 83,58 pada tahun 2013 (Sakernas). Hal tersebutantara lain disebabkan oleh kebijakan dan sarana prasarana di tempatkerja belum responsif gender.Selain itu, masih terdapat perbedaan rata-rataupah/gaji/pendapatan per bulan antara pekerja perempuan dan laki-laki. Upah atau pendapatan pekerja perempuan jauh lebih rendah darilaki-laki secara rata-rata, yaitu Rp 1,427 juta untuk perempuan dan Rp1,795 juta untuk laki-laki pada tahun 2013. Kondisi ini menyebabkankontribusi pendapatan perempuan untuk sektor non pertanian jauhlebih rendah dibanding laki-laki, dan kesenjangan kontribusipendapatan antara perempuan dan laki-laki cenderung meningkat(Sakernas). Di samping itu, terdapat masalah terkait tenaga kerjaperempuan. Pekerja perempuan banyak yang berstatus pekerja tidakdibayar seperti ibu rumah tangga atau membantu orang lain berusahadengan tidak mendapat upah/gaji, yaitu sekitar 30,83% persen(Sakernas 2013). Selain itu, gambaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI)juga masih belum mencerminkan status pekerja perempuan yangsejajar dengan laki-laki. Pada tahun 2013, sebagian besar TKI yangbekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh dan sebagainya karenapendidikan dan keahlian yang dimilikinya rendah adalah perempuan.Karena kurangnya pengalaman dan pendidikan mereka, TKImengalami banyak permasalahan, mulai dari pra-penempatan, masapenempatan, hingga purna penempatan (pemulangan), sertapermasalahan keluarga yang ditinggalkan.Di bidang ekonomi, dalam upaya pengentasan kemiskinanmasih terdapat permasalahan gender. Rumah tangga miskin yangdikepalai oleh perempuan (RTM-P) yang keluar dari kemiskinan lebihrendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki(RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunansebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatandengan angka yang sama. Untuk RTM-P yang menyandang disabilitasdan memiliki anggota disabilitas akan lebih sulit untuk keluar darikemiskinan. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadiuntuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk rumah
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tangga miskin di perkotaan. Tingkat kedalaman dan keparahankemiskinan RTM-P lebih buruk dari RTM-L. Penurunan tingkatkedalaman kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendahdari RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinanuntuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen).Berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinantermasuk yang menargetkan perempuan sebagai penerima manfaattelah dilaksanakan, namun akses RTM-P terhadap program tersebutmasih terbatas.Di bidang politik, permasalahan keterwakilan perempuan dilembaga parlemen perlu mendapatkan perhatian khusus karena masihrendahnya dan menurunnya keterwakilan perempuan. Hal ini antaralain disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yangmemiliki kualitas dan kualifikasi untuk berperan dalam dunia politik,kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik perempuan,dominannya orientasi patriarkis, dan sikap media massa yang kurangadvokatif terhadap potensi politik perempuan. Keterwakilanperempuan di lembaga legislatif pada periode 2014-2019 sebesar 16,6persen, menurun dibandingkan periode 2009-2014 sebesar 18,0persen  (KPU, 2014).Selanjutnya, pengambil keputusan di lembaga Eksekutifmeskipun proporsi perempuan sebagai pejabat eselon I sampai eselonIV mengalami peningkatan, peningkatan tersebut masih belumberimbang antara pejabat laki-laki dan perempuan. Berdasarkan dataBKN tahun 2014 (Juli), rasio menteri laki-laki dengan menteriperempuan masih sekitar 8:1. Sementara rata-rata rasio antara pejabatlaki-laki dan perempuan eselon I sekitar 6:1, eselon II sekitar 8:1,eselon III sekitar 4:1, dan eselon IV dan V sekitar 2:1. Demikian pulapada tingkat kabupaten/kota kondisinya tidak jauh berbeda.Di bidang hukum, masih terdapat peraturan perundang-undangan, kebijakan, program yang bias gender. Berdasarkan catatanKomnas Perempuan, peraturan daerah yang diskriminatif atau biasgender terus meningkat dari sebanyak 282 pada tahun 2012 menjadi342 pada tahun 2013. Permasalahan lainnya adalah jumlah aparatpenegak hukum yang responsif gender masih terbatas.Di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim yang dapatmenyebabkan terjadinya krisis air bersih, pangan, dan ancamankesehatan, berdampak lebih besar terhadap perempuan dibandingkanlaki-laki. Hal ini disebabkan peran perempuan merupakan pelakukegiatan yang seringkali bersinggungan langsung dengan alam, yangmengakibatkan perempuan lebih rentan.Permasalahan gender seperti diuraikan di atas, muncul karena(i) belum tersedianya data terpilah di semua bidang pembangunan; (ii)masih rendah pemahaman, komitmen dan keterampilan para pelaku
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pembangunan dalam pengintegrasian perspektif gender dalam setiaptahapan pembangunan; dan (iii) kelembagaan PUG/PPRG diK/L/Pemerintah daerah masih bersifat ad-hoc. Berdasarkan
permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan
permasalahan gender terkait peningkatan kualitas hidup dan peran
perempuan dalam pembangunan lima tahun kedepan adalah
meningkatkan pemahaman, komitmen, dan keterampilan para pelaku
pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di
semua bidang dan tahapan pembangunan; penyediaan, analisis, dan
pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin di semua bidang
pembangunan; dan penguatan kelembagaan PUG/PPRG di
K/L/Pemerintah daerah.

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan
orang (TPPO). Dalam upaya peningkatan perlindungan perempuanterhadap berbagai tindak kekerasan sampai dengan tahun 2014, telahditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasarhukum, seperti UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan KonvensiPenghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention
on the Elimination of all Forms of Discrimination against
Women/CEDAW), UU No. 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Perpres No.69 Tahun 2008tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Di sampingitu, dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan, telahditetapkan Permeneg PP dan PA No. 20 Tahun 2010 tentang PanduanUmum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, yang meliputipemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga dan perlindungan anak-anak TKI dan Permendagri No. 26 Tahun 2012 tentang PemberdayaanMasyarakat yang akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga KerjaIndonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga memberikanbantuan hukum kepada WNI/BHI, terutama tenaga kerja perempuan diluar negeri.Untuk menangani perempuan yang mengalami kekerasan, telahdibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan, seperti (a)279 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) yang tersebar di 33 provinsi dan 246 kabupaten/kota; (b)510 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres dan Polda;(c) 21 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum DaerahVertikal/RSUD/RS Swasta; (d) 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RSPolri; (e) 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC); (f) 2 RumahPerlindungan Sosial Wanita (RPSW); (g) 5035 Badan PenasehatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); (h) 29 Citizen



16 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Service/Satgas Kemlu di perwakian RI di negara tujuan; (i) satu unitPusat Krisis Pengaduan oleh BNP2TKI; dan (j) Unit PengaduanMasyarakat di Kementerian PP dan PA. Untuk penangananperdagangan orang telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan danPenanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di 30 provinsi dan 166kabupaten/kota.Walaupun telah banyak perundang-undangan sebagai dasarhukum untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dansanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan, namunkasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan cenderungmeningkat, seperti KDRT, kekerasan di ruang publik (tempat kerja dantempat umum), dan TPPO. Data Komnas Perempuan menunjukkankasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkanmeningkat dari 105.103 kasus pada tahun 2010 menjadi 279.760 kasuspada tahun 2013, dengan kasus KDRT yang tertinggi, yaitu sekitar101.128 kasus (96 persen) pada tahun 2010 menjadi 275.004 kasus(98 persen) pada tahun 2013. Sementara itu, kasus kekerasan di ranahpublik meningkat dari 3.530 kasus pada tahun 2010 menjadi 4.679kasus pada tahun 2013, serta kasus TPPO mencapai 614 kasus padatahun 2013. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, menunjukkan kasus kekerasan terhadapperempuan meningkat dari 15.648 kasus dari 29 Provinsi pada tahun2010, menjadi 21. 507 kasus dari 33 provinsi pada tahun 2012.Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasukTPPO tersebut disebabkan oleh: (i) masih tingginya tingkatkemiskinan; (ii) tingginya angka perkawinan pada usia muda, terutamapada perempuan; (iii) masih kurangnya upaya pencegahan kekerasanterhadap perempuan; (iv) belum optimalnya penegakan hukum danpemenuhan rasa keadilan bagi korban; dan (v) masih lemahnyaimplementasi kebijakan terkait peran dan fungsi kelembagaanpencegahan dan penanganan TPPO.Permasalahan yang dihadapi dalam melindungi perempuandari berbagai tindak kekerasan adalah: (i) belum tersedianya data yangdapat memberikan gambaran tentang besaran masalah KtP; (ii) masihkurangnya komitmen pemangku kepentingan terkait dalampencegahan dan penanganan KtP; (iii) masih kurang efektifnya layananpenanganan korban KtP, termasuk pemberdayaan perempuan korbankekerasan; (iv) masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenaibentuk-bentuk dan dampak KtP serta kesadaran untuk melaporkantindak KtP; dan (v) masih belum optimalnya kerjasama antarapemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penangananKtP. Berdasarkan permasalahan di atas, tantangan yang dihadapidalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai
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tindak kekerasan, termasuk TPPO, lima tahun ke depan adalah: (i)membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkankomitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antarK/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan danpenanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upayapencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkankerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahandan penanganan KtP.
Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan

kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan. Dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan PUG,sampai tahun 2013 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untukpercepatan PUG di tingkat pusat dan daerah telah disahkan PetunjukPelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintahdaerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/KepalaBappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPdan PA pada tahun 2012. Untuk mengawal pelaksanaan PPRG didaerah, pada tahun 2013 telah dibentuk Sekretariat Bersama NasionalPPRG Daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri sertatelah disahkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman UmumPelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permendagri No.27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Di sampingitu, telah disusun pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidangpembangunan di pusat dan daerah, seperti bidang kesehatan,pendidikan, pekerjaan umum, perdagangan, perindustrian, iptek,kelautan dan perikanan, dan infrastruktur. Selanjutnya, dibentuk dandifungsikannya pokja PUG di kementerian/lembaga/pemerintahdaerah serta dilaksanakan pelatihan dan fasilitasi penerapan PUG di 34kementerian/lembaga dan 33 provinsi.Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaanperlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, antara laintelah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan terkaittindak kekerasan termasuk TPPO, seperti yang telah diuraikan di isustrategis kedua, serta aturan pelaksanaan seperti: Permeneg PP No. 01Tahun 2007 Tentang Forum Koordinasi Penghapusan KDRT, PermenegPP dan PA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadubagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Permen PP dan PA No.20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI(BK-TKI), Permen PP No.24 tahun 2010 tentang Model PerlindunganPerempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender, Permeneg PP dan PANo. 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional PelayananTerpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, Permeneg PP dan PA No. 9
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Tahun 2011 Tentang Kewaspadaan Dini TPPO, Permeneg PP dan PANo. 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan PerempuanKorban Kekerasan, Permeneg PP dan PA No. 10 Tahun 2012 TentangPembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO, Permeneg PP danPA No. 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan KorbanPerdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas, serta PeraturanPresiden No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan PemberdayaanPerempuan dan Anak dalam Konflik SosialPermasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitaskelembagaan PUG antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasioleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG; (ii) masih terbatasnyajumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasikementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG,termasuk data terpilah; (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah,perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iv)kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PUG/PPRG di berbagaibidang pembangunan/pemerintah daerah; (iv) belum melembaganyapenyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalampenyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkankapasitas kelembagaan perlindungan  perempuan dari berbagai tindakkekerasan antara lain: (i) masih terdapat disharmonisasi peraturanperundang-undangan dan kebijakan terkait KtP serta belumlengkapnya aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada;(ii) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terkaitperaturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP; (iii) belumoptimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antarapusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iv) masihterbatasnya jumlah dan kapasitas SDM dikementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; (v) belummelembaganya  penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtPdalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatanpembangunan.Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapidalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, lima tahun ke depanadalah: (i) meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkaitPUG/PPRG sehingga dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasikementerian/lembaga/ pemerintah daerah tentang PUG/PPRG,termasuk data terpilah; (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah,perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iii)meningkatkan efektivitas pedoman pelaksanaan PPRG di berbagaibidang pembangunan/pemerintah daerah; dan (iv) melembagakanpenyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalampenyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.
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Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkankapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan adalah: (i) harmonisasi peraturan perundang-undangan dankebijakan terkait KtP serta melengkapi aturan pelaksanaan dariperundang-undangan yang ada; (ii) meningkatkan pemahamanpemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan dankebijakan terkait KtP; (iii) meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam dalampencegahan dan penanganan KtP; (iv) meningkatkan ketersediaan dankapasitas SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkaitKtP; dan (v) melembagakan  penyediaan, pemutakhiran, danpemanfaatan data KtP dalam penyusunan kebijakan dan rencanaprogram/kegiatan pembangunan.
1.1.3.2 SasaranBerdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas,secara umum sasaran pengarusutamaan gender dalam lima tahun kedepan adalah meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur denganmenurunnya selisih IPM dan IPG, menurunnya GII atau IKG, danmeningkatnya IDG.Secara khusus, sasaran PUG lima tahun ke depan adalah: (1)Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidangpembangunan, yang diukur antara lain dari status kesehatan ibu, rasioAMH laki-laki dan perempuan, rasio rata-rata lama sekolah laki-lakidan perempuan, rasio partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan,sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian,serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif,eksekutif, dan yudikatif; (2) Meningkatnya perlindungan perempuandari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang diukur dariprevalensi/jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurunwaktu tertentu; (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dankelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasandi tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaanperaturan perundang-undangan, aturan pelaksanaan terkait PUG dankekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan data kekerasanterhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananyakooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalampelaksanaan PPRG serta pencegahan dan penanganan kekerasanterhadap perempuan.
1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BidangArah kebijakan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke
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depan antara lain: Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran
perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukanmelalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen parapelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektifgender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, ditingkat nasional maupun di daerah; (2) Penerapan Perencanaan danPenganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidangpembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3) Peningkatanpemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan,termasuk TPPO, yang dilakukan melaluistrategi: (1) Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasukaparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usahatentang tindak kekerasan terhadap perempuan; (2) Perlindunganhukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkaitkekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitaslayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layananpengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan danbantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan
kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUGantara lain: (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturanperundangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dariperspektif gender; (2) Pelaksanaan review, koordinasi, danharmonisasi seluruh peraturan perundangan dari UU sampai denganperaturan daerah agar berperspektif gender; (3) Peningkatan kapasitasSDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan danmemfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentangpenerapan PUG, termasuk data terpilah; (4) Penguatan mekanismekoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dandunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguataan lembaga/jejaringPUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusatstudi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan sistempenyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untukpenyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatanpembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilangender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentifalokasi dana desa; serta (7) Pemantauan dan evaluasi terhadappelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaanperlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (1)Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi peraturan
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perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP serta serta melengkapiaturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait; (2) Peningkatankapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk dalamperencanaan dan penganggaran; (3) Penguatan mekanisme kerjasamaantara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan,masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganankekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) Penguatan sistem datadan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan;serta (5) Pengembangan kerangka pemantauan dan evaluasi terkaitpenanganan kekerasan terhadap perempuan.Penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan ditunjukkandalam tabel berikut.
TABEL 1.2

IMPLEMENTASI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI
KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PELAKSANA

I. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan1 PenjaminanKepastian LayananPendidikan SD Tercapainya perluasan danpemerataan aksespendidikan SD berkualitas,berorientasi padapembentukan karakter, danrelevan dengan kebutuhanmasyarakat danpembangunan daerah

Rasio APMperempuan:laki-laki diSD/Paket A KementerianPendidikan danKebudayaan

2 Peningkatan Akses,Mutu, Kesejahteraandan Subsidi RA/BAdan Madrasah
Meningkatnya partisipasipendidikan di madrasahseluruh jenjang (MI, MTs,dan MA)

Rasio APM peserta didikperempuan : laki - lakipada MI/Ula KementerianAgama
3 PenjaminanKepastian LayananPendidikan SMP Tercapainya perluasan danpemerataan aksespendidikan SMP berkualitas,berorientasi padapembentukan karakter, danrelevan dengan kebutuhanmasyarakat danpembangunan daerah

Rasio APMperempuan:laki-laki diSMP/Paket B KementerianPendidikan danKebudayaan

4 Peningkatan Akses,Mutu, Kesejahteraandan Subsidi RA/BAdan Madrasah
Meningkatnya partisipasipendidikan di madrasahseluruh jenjang (MI, MTs,dan MA)

Rasio APK peserta didikperempuan : laki - lakipada MTs/Wustha KementerianAgama
5 Penyediaan danPeningkatan LayananPendidikan SMA Tercapainya perluasan danpemerataan aksespendidikan SMA Rasio APKperempuan:laki-laki diSMA KementerianPendidikan danKebudayaan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAberkualitas, berorientasipada pembentukankarakter, dan relevandengan kebutuhanmasyarakat danpembangunan daerah6 Penyediaan danPeningkatan LayananPendidikan SMK Tercapainya perluasan danpemerataan aksespendidikan SMKberkualitas, berorientasipada pembentukankarakter, dan relevandengan kebutuhanmasyarakat danpembangunan daerah

Rasio APKperempuan:laki-laki diSMK

7 Peningkatan Akses,Mutu, Kesejahteraandan Subsidi RA/BAdan Madrasah
Meningkatnya partisipasipendidikan di madrasahseluruh jenjang (MI, MTs,dan MA)

Rasio APK peserta didikperempuan : laki - lakipada MA/Ulya KementerianAgama
8 Penyediaan LayananPembelajaran danKompetensiMahasiswa

Tercapainya layananpembelajaran dankompetensi mahasiswa Rasio kesetaraan genderPT KementerianPendidikan danKebudayaan9 Peningkatan Akses,Mutu, Kesejahteraandan SubsidiPendidikan TinggiIslam
Meningkatnya aksespendidikan tinggikeagamaan Islam (PTKI)berkualitas untukmenghasilkan inovasi yangmendukung daya saingbangsa

Rasio APK peserta didikperempuan : laki - lakipada PTKI/Ma'had Aly KementerianAgama

10 Penyediaan LayananPendidikanMasyarakat TerselenggaranyaPendidikan Orang Dewasadan Masyarakat yangBerkualitas, berwawasangender, ESD, danKewarganegaraan global
Persentase Kab/Kota yangtelah menerapkanpengarusutamaan genderbidang pendidikan

KementerianPendidikan danKebudayaan
11 Percepatan PerbaikanGizi Masyarakat Meningkatnya pelayanangizi masyarakat 1. Jumlah ibu hamil  KEKyang mendapatkan PMT KementerianKesehatan2. Persentase bayi dananak  usia 6-23 bulankurang gizi yangmendapat MP-ASIsesuai standar12 PeningkatanKesehatan Ibu danReproduksi Meningkatnya akses dankualitas pelayanankesehatan ibu 1. Persentase ibu hamilyang mendapatkanpelayanan antenatal keempat (K4)13 PeningkatanKesehatan Bayi, Anak Meningkatnya akses dankualitas pelayanan 1. Persentase kunjunganneonatal pertama (KN1)
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAdan Remaja kesehatan bayi, anak danremaja 2. Persentase Puskesmasyang melaksanakanpenjaringan kesehatanuntuk peserta didikkelas I, VII, dan X14 Peningkatan KualitasKesehatanReproduksi Meningkatnya KualitasPromosi dan KonselingKesehatan Reproduksi Persentase faskes KB yangmemenuhi standar dalammelaksanakan promosidan konseling kesehatandan hak-hak reproduksiyang berkualitas
BKKBN

15 PeningkatanAdvokasi dan KIEProgramKependudukan, KB,dan PembangunanKeluarga
Meningkatnya komitmen
stakeholders (pemangkukepentingan) dan mitrakerja serta meningkatnyapengetahuan masyarakatterhadap Program KKBPK

1. Persentase PUS, WUS,remaja dan keluargayang mendapatkaninformasi ProgramKKBPK melalui mediamassa (cetak danelektronik) dan medialuar ruang, terutamamedia lini bawah(poster, leaflet, lembarbalik, banner, mediatradisional)2. Persentase PUS, WUS,remaja dan keluargayang  mendapatkaninformasi KKB melaluitenaga lini lapangan dantenaga kesehatan16 PeningkatanKesertaan KB diWilayah dan SasaranKhusus
Meningkatnya pembinaankesertaan KB di wilayah dansasaran khusus Persentase kesertaan KBPria (Peserta KB Pria/PA)

17 PembinaanKetahanan Remaja Meningkatnya PengetahuanSikap dan Perilaku (PSP)remaja dan keluarga yangmemiliki remaja  tentangprogram GenerasiBerencana (GenRe)
1. Persentase PUS anggotaBKR yang ber KB2. Jumlah kelompok PIKKRR di satuanpendidikan (SLTP,SLTA, PT) danmasyarakat18 Asistensi sosial bagipenyandangdisabilitas Terlaksananya pemberianasistensi sosial bagipenyandang disabilitas didalam dan di luar sistemkeluarga
Jumlah penyandangdisabilitas yangmemperoleh asistensisosial di dalam dan di luarsistem keluarga (Jiwa)

KementerianSosial
19 Asistensi sosial bagilanjut usia Terlaksananya pemberianasistensi sosial bagi lanjutusia di dalam dan di luarsistem keluarga

Jumlah lanjut usia yangmemperoleh asistensisosial di dalam dan di luarsistem keluarga (Jiwa)
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA20 Asistensi sosial bagikorban bencana alam,bencana sosial Terlaksananya pemberianasistensi sosial temporerbagi korban bencana alam,bencana sosial
Jumlah penduduk korbanbencana sosial yangmemperoleh asistensisosial temporer (Jiwa)21 Fasilitasi PolitikDalam Negeri Terlaksananya penyusunankebijakan, dukungan danfasilitasilembaga perwakilan danpartisipasi politik
1. Jumlah pendidikanpolitik untukpeningkatan kapasitaskelompok perempuan,penyandang disabilitas,dan kelompokmarjinal/rentan lainnya

DitjenKesbangpol -Kemdagri
2. Jumlah pendidikanpolitik untuk politisiperempuan3. Jumlah pembangunanjaringan antarkelompok perempuandi Indonesia22 Penyiapanpenyusunanrancangan peraturanKPU, advokasi,penyelesaiansengketa danpenyuluhanperaturanperundang-undanganyang berkaitandenganpenyelenggaraanPemilu

Prosentase penyusunanrancangan peraturanterkait keterwakilanperempuan dalamkepengurusan partaipolitik hingga 30%
KomisiPemilihanUmum (KPU)

23 Pedoman, petunjukteknis dan bimbinganteknis/supervisi/publikasi/sosialisasipenyelenggaraanpemilu danpendidikan pemilih

Jumlah pendidikan pemilihuntuk kelompokperempuan, penyandangdisabilitas, dan kelompokmarjinal/rentan lainnya
KomisiPemilihanUmum (KPU)

24 PembinaanPenyelenggaraanKegiatan PelayananKesehatan danPerawatan
Jumlah UPTpermasyarakatan yangmelaksanakan pelayananterhadap kelompok rentandan resiko tinggi sesuaistandar

Kemenhukham

25 PelaksanaanPengembanganPerkotaan 1. Jumlahperaturan/kebijakanpengembanganperkotaan
KementerianPekerjaanUmum danPerumahanRakyat2. Jumlah kota dankawasan perkotaanyang dibina penataan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAruangnya3. Jumlah kota yangdifasilitasi dalampengembangan KotaHijau, Kota Layak Huni,dan Kota Cerdas26 Peningkatanpenyelenggaraanpemagangan dalamdan luar negeri
Peningkatanpenyelenggaraanpemagangan Jumlah peserta yangmengikuti pemagangandalam negeri KementerianTenaga KerjaJumlah peserta yangmengikuti pemaganganluar negeri27 PengembanganStandarisasiKompetensi TenagaKerja
Pengembangan programpelatihan berbasiskompetensi Jumlah tenaga kerja/kelompok rentan yangmendapat pelatihanberbasis kompetensi28 Pengembangan danpeningkatanproduktifitas Peningkatan produktifitastenaga kerja Jumlah TK yang meningkatproduktivitasnya29 Pengembangan danPeningkatanPerluasanKesempatan Kerja
Terwujudnya kemudahanmasyarakat untukmenjangkau sumberdayaproduktif

Jumlah Tenaga KerjaSarjana yangDiberdayakan agarMenjadi Wirausaha Baru30 Penguatan inisiatifmasyarakat Menguatnya inisiatifmasyarakat dalampencapaian prioritasnasional
Jumlah kamunitaspendidikan yangditingkatkan perannyadalam rangka pencapaianfokus prioritas nasional

KementerianLingkunganHidup danKehutanan31 Peningkatan PeranMasyarakat Meningkatnya peranmasyarakat dalampencapaian prioritasnasional
1. Jumlah fasilitasipenyusunan strategidan model peningkatanperan masyarakat2. Jumlah targetrevitalisasi Kalpataru32 Partisipasimasyarakat 1. Jumlah lembagapemerintah yangberpartisipasi KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggal danTransmigrasi2. Jumlah lembaganonpemerintah yangberpartisipasi33 PeningkatanKapasitas SDM danMasyarakat diKawasanTransmigrasi
1. Jumlah SatuanPermukinan (SP) yangmendapat layanansosial budaya2. Jumlah KawasanPerkotaan Baru (KPB)yang mendapat layanansosial budaya
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA3. Jumlah kawasantransmigrasi yangmendapat layanansosial budaya4. Jumlah SatuanPermukinan (SP) yanglembaga sosialbudayanya berfungsi5. Jumlah kawasantransmigrasi yanglembaga sosialbudayanya berfungsi6. Jumlah KawasanPerkotaan Baru (KPB)yang badanpengelolanya berfungsi
II. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan,termasuk TPPO1 PemantapanHubungan dan PolitikLuar Negeri diKawasan Asia Timurdan Pasifik

Meningkatnya kerja sama dibidangpolitik, keamanan, ekonomi,sosialbudaya antara RI dengannegara-negarakawasan Asia Timur danPasifik

Persentase penangananisu illegal migrant danhuman trafficking sertaisu-isu lainnya
KementerianLuar Negeri

2 PemantapanHubungan dan PolitikLuar Negeri diKawasan Asia Selatandan Tengah
Meningkatnya kerja sama dibidang politik, keamanan,ekonomi, sosialbudaya antara RI dengannegara-negarakawasan AsiaSelatan dan Tengah

Persentase penangananisu-isu Non TraditionalSecurity, illegal migrantdan human trafficking.
KementerianLuar Negeri

3 Peningkatanperlindungan danpelayanan WNI/BHIdi Luar Negeri
Meningkatnya pelayanandan perlindungan WNI/BHI Presentase PenyelesaianPermasalahan/ Kasus WNIdan BHI di Luar Negeri KementerianLuar Negeri

4 PeningkatanPerlindungan PekerjaPerempuan danPenghapusan PekerjaAnak
Meningkatnya PerlindunganPekerja Perempuan danPenghapusan Pekerja Anak 1. Jumlah perusahaanyang menerapkanNorma KerjaPerempuan

KementerianTenaga Kerja
2. Kerjasama LintasSektoral perlindunganpekerja perempuandan anak5 PenangananKekerasan TerhadapPerempuan Terlaksananya KegiatanPencegahan danPenanggulangan SegalaBentuk Kekerasan TerhadapPerempuan dan Pemenuhan
1. Jumlah kertaskebijakan yang terkaitrekomendasi untukpenyempurnaan danharmonisasi

KomnasHAM/KomnasPerempuan



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 27

NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAHak Korban peraturanperundangan-undangan, hukum dankebijakan yangkondusif bagipenghapusan segalabentuk kekerasanterhadap perempuan2. Jumlah konseppengembanganmekanismepenanganan KtP diinstitusi penegakhukum dalam rangkapenguatan sistemperadilan pidanaterpadu penanganankasus kekerasanterhadap perempuan(SPPT-PKKTP)3. Jumlah kebijakanpenanganan KtP diinstitusi keagamaandan institusikemasyarakatanlainnya4. Jumlah kebijakanuntuk implementasiKurikulum pendidikanyang berlaku lokal dannasional yangberperspektif HAMdan gender5. Persentase pesebaranisu/wilayah/mitra dankelompok sasarankampanye publikdalam rangkapenyebarluasan isuKtP6. Persentase hasil kajiandan rekomendasi yangditindaklanjuti terkaitisu kekerasanterhadap perempuandan perlindunganHAM Perempuan7. Persentase penggunalayanan ResourceCentre KtP
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA8. Jumlah konseppengembangan sistempemulihan dalammakna luas bagiperempuan korban9. Jumlah laporan hasilpemantauan termasukpendokumentasiandan pencarian faktaserta evaluasi atasfakta kekerasanterhadap perempuandan pelanggaran hakasasi perempuan10. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti11. Jumlah aplikasipengaduan online dandatabase pengaduan12. Jumlah dokumenpenguatan fungsikelembagaan KomnasPerempuan sebagaiNHRI bermandatspesifik
III. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari

berbagai tindak kekerasan1 Pengarusutamaangender bidangpendidikan 1. Tersedianya kebijakan dibidang pendidikan yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang pendidikanyang disusun,direview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya  data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang pendidikandengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender  bidangpendidikan3. Jumlah dokumen profilgender bidangpendidikan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang pendidikan
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangpendidikan di K/Lterkait , PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang pendidikan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidangpendidikan
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah-masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang pendidikan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangpendidikan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD  terkaitbidang pendidikan,organisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan duniausaha dalampelaksanaan kebijakanpendidikan yangresponsif gender6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG bidang pendidikan
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangPendidikan (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)2 Pengarusutamaangender bidangkesehatan yangresponsif gender

1. Tersedianya kebijakan dibidang kesehatan yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang kesehatan yangdireview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang kesehatan denganmemperhatikan dimensi
2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidangkesehatan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAkewilayahan dan sosialbudaya 3. Jumlah dokumen profilgender bidangkesehatan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang kesehatan
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangkesehatan di K/Lterkait , PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha   dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang kesehatan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang kesehatan

5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang kesehatan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakan PUG bidangkesehatan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangkesehatan tentangpelaksanaan kebijakankesehatan yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang kesehatan
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangkesehatan (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)3 Pengarusutamaangender bidangsumber daya alamdan lingkungan

1. Tersedianya kebijakan dibidang sumber daya alamdan lingkungan yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang sumber dayaalam dan lingkunganyang direview,dikoreksi,  dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA
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KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang sumber daya alamdan lingkungan denganmemperhatikan dimensikewilayahan dan sosialbudaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidang sumberdaya alam danlingkungan3. Jumlah dokumen profilgender bidang sumberdaya alam danlingkungan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang sumber dayaalam dan lingkungan

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangsumber daya alam danlingkungan di K/Lterkait, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang sumber dayaalam dan lingkungan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang sumberdaya alam danlingkungan
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang sumber dayaalam dan lingkungan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangsumber daya alam danlingkungan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangsumber daya alam danlingkungan  tentangpelaksanaan kebijakansumber daya alam danlingkungan yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang sumber daya
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangsumber daya alam dan
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANAalam dan lingkungan lingkungan (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)4 Pengarusutamaangender bidang politikdan pengambilankeputusan
1. Tersedianya kebijakan dibidang politik danpengambilan keputusanyang responsif gender(UU, PP, Perpres, Perda)

1. Jumlah kebijakanbidang politik danpengambilankeputusan yangdireview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang politik danpengambilankeputusandenganmemperhatikan dimensikewilayahan dan sosialbudaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidang politikdan pengambilankeputusan3. Jumlah dokumen profilgender bidang politikdan pengambilankeputusan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG   bidang sumberdaya alam danlingkungan

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangpolitik danpengambilankeputusan di K/Lterkait, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidangpolitik dan pengambilankeputusan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang politik danpengambilankeputusan
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang  politik dan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangpolitik danpengambilankeputusan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasi
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KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANApengambilan keputusan non pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangpolitik danpengambilankeputusan tentangpelaksanaan kebijakanbidang politik danpengambilankeputusan yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang Politik danPengambilan Keputusan
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangpolitik danpengambilankeputusan (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)5 Pengarusutamaangender bidang hukum 1. Tersedianya kebijakan dibidang hukum yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang hukum yangdireview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang hukum denganmemperhatikan dimensikewilayahan dan sosialbudaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidang hukum3. Jumlah dokumen profilgender bidang hukum3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG   bidang hukum
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidanghukum di K/L terkait,,Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidanghukum

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang hukum
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANA5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang  hukum

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidanghukum7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidanghukum tentangpelaksanaan kebijakanhukum yang responsifgender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang hukum
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidanghukum (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)6 Pengarusutamaangender bidangketenagakerjaan 1. Tersedianya kebijakan dibidang ketenagakerjaanyang responsif gender(UU, PP, Perpres, Perda)

1. Jumlah kebijakanbidangketenagakerjaan yangdireview, dikoreksi,dan difasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang ketenagakerjaandengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidangketenagakerjaan3. Jumlah dokumen profilgender bidangketenagakerjaan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG   bidangketenagakerjaan

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangketenagakerjaan diK/L terkait,, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi non
5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidangketenagakerjaan
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANApemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidangketenagakerjaan5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidangketenagakerjaan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangketenagakerjaan7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangketenagakerjaantentang pelaksanaankebijakanketenagakerjaan yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidangketenagakerjaan
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangketenagakerjaan(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)7 Pengarusutamaangender bidangkoperasi, usaha kecildan mikro, industri,dan perdagangan(KUKM dan Indag)

1. Tersedianya kebijakan dibidang KUKM dan Indagyang responsif gender(UU, PP, Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang KUKM danIndag  yang direview,dikoreksi, dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang KUKM dan Indagdengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender bidang KUKMdan Indag3. Jumlah dokumen profilgender bidang KUKMdan Indag3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang KUKM dan
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangKUKM dan Indag diK/L terkait,, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas
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4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidangkoperasi, usaha mikrodan kecil, industri, danperdagangan

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang KUKM danIndag

5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang KUKM danIndag

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangKUKM dan Indag7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha  terkait bidangkoperasi, usaha mikrodan kecil, industri, danperdagangan tentangpelaksanaan kebijakanbidang KUKM danIndag6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG bidang KUKM danIndag
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangKUKM dan Indag(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)8 Pengarusutamaangender bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan,dan agrobisnis

1. Tersedianya kebijakan dibidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnisyang responsif gender(UU, PP, Perpres, Perda)

1. Jumlah kebijakanbidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnisyang direview,dikoreksi,  dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA
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KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnisdengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender  bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis3. Jumlah dokumen profilgender bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnis

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis di K/Lterkait, PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  dalampelaksanaan PUG bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnis

5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnis

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha  terkait bidangpertanian, kehutanan,
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANAperikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis tentangpelaksanaan kebijakanpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG bidang pertanian,kehutanan, perikanan,kelautan, ketahananpangan, dan agrobisnis

8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangpertanian, kehutanan,perikanan, kelautan,ketahanan pangan, danagrobisnis (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)9 Pengarusutamaangender bidang Iptekdan sumber dayaekonomi
1. Tersedianya kebijakan dibidang Iptek dan sumberdaya ekonomi yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)

1. Jumlah kebijakanbidang Iptek dansumber daya ekonomiyang direview,dikoreksi,  dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang Iptek dan sumberdaya ekonomi denganmemperhatikan dimensikewilayahan dan sosialbudaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender  bidang Iptekdan sumber dayaekonomi3. Jumlah dokumen profilgenderbidang Iptekdan sumber dayaekonomi3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanPUG  bidang Iptek dansumber daya ekonomi

4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidangIptek dan sumber dayaekonomi di K/L ,Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,
5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidang Iptek dansumber daya ekonomi
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANAdan dunia usaha   dalampelaksanaan PUG bidangIptek dan sumber dayaekonomi5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang Iptek dansumber daya ekonomi

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakan PUG bidangIptek dan sumber dayaekonomi7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkait bidangIptek dan sumber dayaekonomi tentangpelaksanaan kebijakanIptek dan sumber dayaekonomi yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG  bidang Iptek dansumber daya ekonomi
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidangIptek dan sumber dayaekonomi (mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)10 Pengarusutamaangender bidanginfrastruktur 1. Tersedianya kebijakan dibidang infrastruktur yangresponsif gender (UU, PP,Perpres, Perda)
1. Jumlah kebijakanbidang infrastrukturyang direview,dikoreksi,  dandifasilitasi untukdiharmonisasikanmenjadi responsifgender

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis  analisiskesenjangan genderbidang infrastrukturdengan memperhatikandimensi kewilayahan dansosial budaya

2. Jumlah  K/L terkait danPemda yang difasilitasiuntuk memiliki profilgender  bidanginfrastruktur3. Jumlah dokumen profilgender bidanginfrastruktur3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalam
4. Jumlah SDM terlatihtentang PUG bidanginfrastruktur di K/L ,Pemda Provinsi,
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANApelaksanaan kebijakanPUG  bidang infrastruktur Kab/Kota, dan Ormas
4. Meningkatnya  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha   dalampelaksanaan PUG bidanginfrastruktur

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIEpelaksanaan kebijakanPUG bidanginfrastruktur
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,serta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanPUG bidang infrastruktur

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakan PUG bidanginfrastruktur7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L/SKPD, organisasinon pemerintah, pusatkajian, dan duniausaha  terkait bidanginfrastruktur tentangpelaksanaan kebijakaninfrastruktur yangresponsif gender6. TerlaksananyaPemantauan, Analisis,Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan kebijakanPUG Bidang infrastruktur
8. Jumlah laporanpemantauan danevaluasi  pelaksanaankebijakan PUG bidanginfrastruktur(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)11 Peningkatanketersediaan  datagender dan anak 1. Tersedianya kebijakandata gender dan anak 1. Jumlah kebijakanterkait data gender dananak (NSPK) KementerianPP dan PA2. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L dan PemdaProvinsi terkaitpenyelenggaraan sistemdata gender dan anak
2. Jumlah SDM terlatihtentang sistem dataterpilah, statistikgender dan anak     diK/L dan Pemda3. Meningkatnya koordinasipelaksanaaan sistem datagender dan anak 3. Jumlah K/L dan Pemdayang  berkontribusiaktif dalampenyelenggaraansistem data gender dananak
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SASARAN INDIKATOR PELAKSANA4. TerlaksananyaPengelolaan SistemAplikasi dan JaringanSistem Informasi Genderdan Anak Website
4. Jumlah Sistem AplikasiData yang terintegrasidengan data K/Lterkait, Pemda, sertaSIM Pimpinan12 PeningkatanPerlindunganperempuan daritindak kekerasan

1. Tersedianya kebijakanperlindungan perempuandari tindak kekerasanyang lengkap danharmonis (PP, Perpres)
1. Jumlah kebijakanterkait perlindunganperempuan daritindak kekerasanyang disusun,direview, dikoreksi,dan diharmonisasikan

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis tentangkekerasan terhadapperempuan yangberkelanjutan
2. Jumlah  K/L terkaitdan Pemda yangdifasilitasi untukmemiliki profilkekerasan terhadapperempuan3. Jumlah dokumenprofil perlindunganperempuan daritindak kekerasan3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalampelaksanaan kebijakanperlindungan perempuandari tindak kekerasan

4. Jumlah SDM terlatihtentang pelaksanaankebijakanperlindunganperempuan daritindak kekerasan diK/L , Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  tentangtindak kekerasanterhadap perempuanserta dampaknya

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIE tentangperlindunganperempuan daritindak kekerasan(pencegahan,penanganan, danpemberdayaan)
5. Meningkatnyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergiantar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antarpemerintah - masyarakattermasuk organisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampelaksanaan kebijakanperlindungan perempuan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakanperlindunganperempuan daritindak kekerasan diK/L dan Pemda7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA dengan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAdari tindak kekerasan K/L/SKPD, organisasinon pemerintah,pusat kajian, dandunia usaha terkaitpelaksanaankebijakanperlindunganperempuan daritindak kekerasan6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporantentang pelaksanaankebijakan perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan

8. Jumlah laporanPemantauan danEvaluasi perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)13 Peningkatanpencegahan danpenanganan tindakpidana perdaganganorang (TPPO)
1. Tersedianya kebijakanpencegahan danpenanganan TPPO  yanglengkap dan harmonis(PP, Perpres)

1. Jumlah kebijakanterkait pencegahandan penanganan TPPOyang disusun,direview, dikoreksi,dan diharmonisasikan
KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis tentangpencegahan danpenanganan TPPO  yangberkelanjutan
2. Jumlah  K/L terkaitdan Pemda yangdifasilitasi untukmemiliki profilpencegahan danpenanganan TPPO3. Jumlah dokumenprofil pencegahan danpenanganan TPPO3. Meningkatnya kapasitasSDM di K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota, danOrmas dalam pencegahandan penanganan TPPO
4. Jumlah SDM terlatihtentang  pencegahandan penanganan TPPOdi K/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha  tentangpencegahan danpenanganan TPPO

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIE tentangperlindunganpencegahan danpenanganan TPPO
5. Meningkatnya koordinasi,integrasi, sinkronisasidan sinergi antarK/L/SKPD, pusat-daerah,

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAserta antar pemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusat kajian,dan dunia usaha dalampencegahan danpenanganan TPPO

pencegahan danpenanganan TPPO  diK/L dan Pemda7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPA denganK/L atau lembagaterkait pencegahandan penanganan TPPO6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporantentang pelaksanaankebijakan pencegahandan penanganan TPPO
8. Jumlah laporanPemantauan danEvaluasi pencegahandan penanganan TPPO(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)14 Peningkatanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan

1. Tersedianya kebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan yanglengkap dan harmonis(PP, Perpres)
1. Jumlah peraturanterkait perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan  yangdisusun, direview,dikoreksi, dandiharmonisasikan

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis tentangperlindungan bagitenaga kerjaperempuan yangberkelanjutan
2. Jumlah  K/L terkaitdan Pemda yangdifasilitasi untukmemiliki profilperlindungan bagitenaga kerjaperempuan3. Jumlah dokumenprofil perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan3. Meningkatnyakapasitas SDM di K/L ,Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormasdalam pelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan

4. Jumlah SDM terlatihtentang pelaksanaankebijakanpelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan di K/L ,Pemda Provinsi,Kab/Kota, danOrmas4. Meningkatnyapemahamanpemangku kepentingandan masyarakattermasuk organisasinon pemerintah, pusat
5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIE tentangperlindungan bagitenaga kerjaperempuan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAkajian, dan dunia usahatentang perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan5. Meningkatnyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergiantar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antarpemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan dunia usahadalam pelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam  pelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan di K/Ldan Pemda7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPAdengan K/L/SKPD,organisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan duniausaha terkaitpelaksanaankebijakanperlindungan bagitenaga kerjaperempuan6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporantentang pelaksanaankebijakan perlindunganbagi tenaga kerjaperempuan

8. Jumlah laporanPemantauan danEvaluasiperlindungan bagitenaga kerjaperempuan(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)15 Peningkatanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial
1. Tersedianya kebijakanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial yanglengkap dan harmonis(PP, Perpres)

1. Jumlah kebijakanterkait perlindunganbagi perempuandengan masalahsosial  yang disusun,direview, dikoreksi,dandiharmonisasikan

KementerianPP dan PA

2. Tersedianya data danhasil analisis tentangperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial  yangberkelanjutan
2. Jumlah  K/L terkaitdan Pemda yangdifasilitasi untukmemiliki profilperlindunganperempuan denganmasalah sosial3. Jumlah dokumenprofil perlindungan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANAperempuan denganmasalah sosial3. Meningkatnyakapasitas SDM di K/L ,Pemda Provinsi,Kab/Kota, dan Ormasdalam pelaksanaankebijakan perlindunganbagi perempuan denganmasalah sosial

4. Jumlah SDM terlatihtentang pelaksanaankebijakanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial diK/L , PemdaProvinsi, Kab/Kota,dan Ormas4. Meningkatnyapemahaman  pemangkukepentingan danmasyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan dunia usahatentang perlindunganbagi perempuan denganmasalah sosial

5. Jumlah pelaksanaankegiatan KIE tentangperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial

5. Meningkatnyakoordinasi, integrasi,sinkronisasi dan sinergiantar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antarpemerintah -masyarakat termasukorganisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan dunia usahadalam pelaksanaankebijakanperlindungan  bagiperempuan denganmasalah sosial

6. Jumlah forumkoordinasi/jejaringdalam pelaksanaankebijakanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial diK/L dan Pemda7. Jumlah kesepakatanbersama antaraKemen. PPPAdengan K/L/SKPD,organisasi nonpemerintah, pusatkajian, dan duniausaha  terkaitpelaksanaankebijakanperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial6. Terlaksananyapemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporantentang pelaksanaankebijakan perlindunganbagi perempuan denganmasalah sosial

8. Jumlah laporanPemantauan danEvaluasiperlindungan bagiperempuan denganmasalah sosial(mencakuprekomendasi dantindak lanjutnya)
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANA16 Penyajian DataStatistik Kriminal danTeknologi Informasi Tersedianya basis data yangdapat menyajikan informasidata perkara secara akurat,cepat dan lengkap dalamrangka mewujudkanpenanganan perkara secaracepat danakuntabel serta dapatdiakses oleh masyarakat

Pengelolaan Data StatistikKriminal BerdasarkanJenis Penanganan Perkaradan PengembanganTeknologi SistemInformasi
KejaksaanAgung

17 Kerja Sama danInstrumen HAM Meningkatnya jumlahrekomendasi hasil telaahanperaturan perundang-undangan dalam perspektifHAM
Jumlah rekomendasi hasiltelaahan peraturanperundang-undangandalam perspektif HAM

Kemenhukham
18 PerancanganPeraturanPerundang-undangan Persentase RancanganPeraturan Perundang-undangan di bawah UUyang mampu menjawabkebutuhan masyarakatdan perkembangan globalyang disusun secara tepatwaktu

Kemenhukham

19 HarmonisasiPeraturanPerundang-undangan Persentase penyelesaianrancangan peraturanperundang-undangan dibidang kesejahteraanrakyat yangdiharmonisasikanberdasarkan permohonan

Kemenhukham

20 Pendidikan Kelautandan Perikanan Terpenuhinya tenagaterdidik yang kompetensesuai standar Jumlah peserta didik padasatuan pendidikan KKPsistem vokasi yangkompeten (orang)
KementerianKelautan danPerikanan21 ProgramPerencanaanPembangunanNasional BidangKependudukan,PemberdayaanPerempuan, danPerlindungan Anak

Tersusunnya dokumenperencanaan pembangunanbidang Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak
Persentase (%) kesesuaianantara muatan rancanganRKP dengan RPJMN dibidang kependudukan,pemberdayaanperempuan danperlindungan anak(100%)

KementerianPPN/Bappenas

22 Kegiatan FasilitasiPemberdayaan Adatdan Sosial BudayaMasyarakat
1. Perumusan kebijakanperan/partisipasiperempuan dalampembangunan

KementerianDesa,PembangunanDaerahTertinggal danTransmigrasi2. Penguatan kelembagaanpemberdayaanperempuan dan PokjaPUG pusat daerah3. Penyusunan pedomankebijakan
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NO ISU STRATEGIS/
KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR PELAKSANApemberdayaanperempuan diperdesaan4. Fasilitasi peningkatanperanan wanita danpengarusutaam genderdi desa23 PengembanganTenaga danManajemenPengawasan Obat danMakanan
Terselenggaranyapengembangan tenaga danmanajemen pengawasanObat dan Makanan sertapenyelenggaraanoperasional perkantoran

Persentase Aparatur SipilNegara (ASN) yangditingkatkan kualitasnyamelalui pendidikan S1, S2,S3
Badan POM

24 PenyelenggaraanProgram DiplomaSTMKG Terlaksananya pendidikandi STMKG yang makinberkualitas Jumlah taruna MKG yangterdidik dan memenuhistandar mutu SDM BMKG BMKG
25 Pengarusutamaangender dalampembangunan bidangAparatur Negara danReformasi irokrasi

Meningkatnya keadilangender dalam manajemenASN 1. Jumlah peserta diklatdan diklat PIM yangberimbang antaraproporsi laki-laki danperempuan
LAN

2. Penghapusan aturanyang diskriminatifgender terkaitmanajemen ASN
KemenPANdan RB

3. Penguatan koordinasidan fasilitasi K/L/Dtentang penerapan PUGdalam manajemen ASN4. Peningkatan sarana danprasarana yangresponsif gender dikantor pemerintahan
KemenPANdan RB/KementerianPU

1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN LINTAS
BIDANG

1.2.1 Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan KemiskinanSelama kurun waktu lima tahun, pemerintah telah berhasilmenurunkan jumlah penduduk miskin (kurang mampu) sebanyak 4,25juta orang. Pada tahun 2009, persentase penduduk kurang mampumasih mencapai 14,15 persen (32,53 juta orang berada di bawah gariskemiskinan) dan pada bulan Maret 2014 angka kemiskinan menurunmenjadi 11,25 persen atau sebanyak 28,28 juta orang.Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selamaperiode 2010-2014 adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi
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(pro-poor, pro-job, pro-growth) untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Pengurangan kemiskinan dicapai melalui berbagaikebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompokprogram, yakni 1) bantuan dan perlindungan sosial, 2) pemberdayaanmasyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, 4) program prorakyat.
1.2.1.1 Permasalahan dan Isu StrategisKetimpangan pembangunan merupakan permasalahanmultidimensi, yaitu bukan hanya menyangkut persoalan terbatasnyapendapatan atau aspek moneter untuk memenuhi penghidupan yanglayak, melainkan juga aspek non-moneter seperti geografis wilayahyang terkait erat dengan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar,terutama kesehatan dan pendidikan.Ketimpangan juga dapat dilihat berdasarkan indeks gini yangpada tahun 2013 mencapai angka 0,41. Pada kondisi tersebut,pertumbuhan konsumsi per kapita kelompok penduduk pada 40persen terbawah hanya tumbuh sekitar 2 persen (BPS dan TNP2K,2013). Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per kapita rumah tanggakelas menengah (persentil 40-80) tumbuh relatif lebih tinggi (antara 2- 4,87 persen), meskipun masih jauh di bawah pertumbuhan konsumsikelompok berpendapatan tertinggi yang tumbuh di atas 4,87 persenatau di atas rata-rata pertumbuhan konsumsi rumah tangga nasional.Selain peningkatan ketimpangan, permasalahan mendasarselama pelaksanaan RPJMN 2009-2014 adalah perlambatan penurunantingkat kemiskinan. Jika dilihat dari tingkat kemiskinan pada bulanMaret 2014 yang mencapai 11,25 persen, jumlah penduduk kurangmampu yang mengalami peningkatan kesejahteraannya sejak tahun2010 kurang dari satu juta per tahun. Peningkatan ketimpangan danperlambatan penurunan kemiskinan selama empat tahun terakhirdisebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:
I. Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif, yang ditunjukkandengan:1. Kondisi makro ekonomi dalam lima tahun terakhir yang tidakstabil akibat adanya krisis ekonomi global yang membuatpertumbuhan industri secara nasional relatif melambat. Hal inimenyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional cenderungmelambat.
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2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya terjadi pada sektortertentu, yakni sektor industri dan jasa. Kebutuhan tenagakerja dengan keterampilan rendah berkurang secara nyata,sehingga pertumbuhan industri tersebut lebih banyakdinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas.3. Kondisi booming kenaikan harga internasional dari komoditasekspor utama Indonesia seperti komoditas perkebunan (crude
palm oil) dan sumber daya alam (misalnya batu bara) yangterjadi pada 10 tahun terakhir. Keuntungan ini umumnya lebihdinikmati golongan pemilik modal karena sifatnya yang padatmodal atau yang memiliki keterampilan tinggi.4. Kurangnya perlindungan terhadap usaha mikro dan kecilmelalui kebijakan impor komoditas yang sama dengan yangdapat dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil akanmempengaruhi secara signifikan terhadap keberlangsunganusaha mikro dan kecil tersebut.5. Berkurangnya kebutuhan tenaga kerja kurang terampil dimanaterjadi transformasi struktur pasar tenaga kerja yang lebihmengarah pada sektor jasa yang lebih dinikmati oleh pendudukdi desil terkaya (Susenas 2012, diolah oleh Bank Dunia).6. Kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukungekonomi mempengaruhi daya saing kelompok menengah kebawah. Hal ini berdampak pada terbatasnya produktivitasmasyarakat miskin dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.7. Tingkat pertumbuhan penduduk miskin relatif lebih tinggidibandingkan penduduk kelompok ekonomi menengah ke atas.Hal ini ditunjukkan dengan data SDKI (2012), dimana angkafertilitas pada kuantil terendah (TFR = 3,2) jauh lebih tinggidibandingkan dengan kuantil tertinggi (TFR = 2,2). Dengankondisi tingkat pendapatan yang lebih rendah dan jumlahanggota keluarga yang banyak maka pertumbuhan konsumsiper kapita menjadi lebih rendah.8. Keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif yangmembatasi peningkatan produksi dan skala usaha yangmengakibatkan rendahnya pendapatan mereka.
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II. Perlindungan sosial yang belum komprehensifJumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, namunsebagian besar penduduk tersebut masih menghadapi kerentananterhadap berbagai risiko. Risiko siklus hidup yang dihadapi sepertisakit, disabilitas dan usia lanjut, serta berbagai guncangan lainnyaseperti krisis ekonomi, bencana alam, atau dampak negatif perubahaniklim. Pada penduduk kurang mampu, berbagai risiko tersebutmenyebabkan kemiskinan kronis atau kesulitan untuk keluar darikemiskinan. Menurut data Susenas (dari berbagai tahun), diperkirakan4,5 juta dari 6 juta rumah tangga termiskin menetap dalam kemiskinanselama 3 tahun lebih, sedangkan 1,5 juta rumah tangga termiskinterancam selalu dalam kondisi kemiskinan. Untuk itu, diperlukanserangkaian kebijakan dan program perlindungan yang memberipeluang bagi penduduk kurang mampu dan rentan untuk memilikikapasitas mengelola risiko dan menginvestasikan diri dan anak-anaknya agar memiliki kehidupan yang lebih baik.Pelaksanaan program-program perlindungan sosial saat inimasih terbatas, belum terkoordinasi dengan baik dan belum memilikiskema yang efektif. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)membuka peluang dikembangkannya skema perlindungan sosial yanglebih komprehensif. Untuk jaminan kesehatan, pemerintah memberibantuan iuran bagi penduduk kurang mampu. Saat ini, tercatat 88,1juta jiwa penduduk kurang mampu, termasuk 1,7 juta jiwa PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah memperoleh KartuIndonesia Sehat dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namununtuk jaminan sosial ketenagakerjaan, cakupan saat ini masih terfokuspada pekerja sektor formal yang bervariasi sehingga belum mampumewujudkan keadilan sosial. Sebagian besar dari pekerja yang tidaktercakup jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pekerja bukanpenerima upah.Perlindungan sosial juga ditujukan bagi pengembanganpemenuhan hak dasar dan lingkungan yang inklusif bagi kelompokmasyarakat marjinal yang menghadapi risiko. Kelompok ini terdiri daripenyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, fakir miskin, dankelompok marjinal lainnya seperti masyarakat adat, orang dengan HIVAIDS (ODHA), mantan narapidana, tuna sosial, serta korban kekerasan,eksploitasi dan NAPZA. Risiko dan kerentanan juga dihadapi kelompokmasyarakat marjinal usia produktif. Penyandang disabilitas misalnya,sebagian besar bekerja pada sektor informal karena menghadapieksklusi sosial.Melalui berbagai asistensi sosial, selama ini pemerintah telahmemberikan bantuan tunai, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta
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pemberdayaan bagi kelompok tersebut. Tantangan utama pelaksanaanprogram asistensi sosial saat ini adalah keberagaman jenis kerentanandari berbagai kelompok penduduk, serta lemahnya pendataan. Padatahun 2013 sebanyak 24,7 juta anak berada di dalam keluarga kurangmampu dan rentan, dan menghadapi risiko ketimpangan, ketelantaran,eksploitasi, dan kekerasan. Demikian pula pada kelompok lansia yangberjumlah 11,98 juta (2012), sebagian besar merupakan perempuanyang memiliki usia hidup lebih lama namun dengan kondisi fisik yangrentan. Saat ini baru 5,9 juta jiwa (2013) lansia kurang mampu yangtelah memiliki jaminan kesehatan. Sebagian besar dari mereka belummemiliki jaminan pensiun/hari tua sehingga terpaksa bekerja untukmemenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi risiko ketelantaran.
III. Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasarKetidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karenaadanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompokmasyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat jugaberdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Hak-hak dankebutuhan dasar masyarakat kurang mampu menyangkut hak untukmendapatkan identitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, aksesterhadap pendidikan, kepemilikan rumah yang layak, penerangan yangcukup, fasilitas sanitasi layak, dan akses terhadap air bersih. Walaupunpada umumnya akses terhadap pelayanan dasar telah meningkat,namun ketimpangan akses pelayanan dasar antar kelompokpendapatan masih cukup besar.Pertama, kepemilikan akte kelahiran adalah persyaratanpenting dan langkah awal untuk dapat mengakses bantuan pelayanandasar dan perlindungan sosial. Namun, berdasarkan data Susenas(2013), rata-rata kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-17tahun paling banyak terdapat di daerah perkotaan pada kelompok 60%terkaya dibandingkan daerah perdesaan dengan kondisi penduduk40% termiskin. Lemahnya akses terhadap identitas hukum berakibatpada ketimpangan kesempatan penduduk kurang mampu dan marjinaldalam memperoleh akses penghidupan yang layak.Kedua, ketimpangan dalam pelayanan dasar yang mencakupkesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Ketimpangan terbesar antarkelompok pendapatan masih terjadi pada cakupan persalinan difasilitas kesehatan, angka partisipasi sekolah pada anak usia 16-18tahun dan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadapsanitasi layak. Keterbatasan masyarakat kurang mampu dalammengakses pelayanan dasar tentunya berdampak pada tingkatkesejahteraannya, terutama status kesehatan dan tingkatpendidikannya.
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TABEL 1.3
KETIMPANGAN DALAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Indikator Cakupan

Cakupan
pada 40%
penduduk
berpendap

atan
terbawah

Ketimpangan akses
antara kelompok

penduduk berpendapatan
terbawah dan tertinggi

(rasio cakupan kuintil 1:
kuintil 5)Kepemilikan akte lahir 72.2 61.3 0.64Persalinan nakes* 83,1 68,8 0.60Persalinan di fasilitas kesehatan* 63,2 42,5 0.34Imunisasi dasar lengkap* 66,7 59,7 0.67Penggunaan alat keluargaberencana (KB) 44.6 46.4 1.20Angka partisipasi sekolah (7-12th) 98.02 na naAngka partisipasi sekolah(13-15th) 89.76 na naAngka partisipasi sekolah(16-18th) 61.49 na naAkses penerangan 64.9 52.3 0.57Akses air bersih 68.3 55.7 0.59Akses sanitasi layak 35.8 20.24 0.27Kepemilikan rumah layak huni 72.2 61.3 0.64

Sumber: Susenas 2012 kecuali yang ditandai dengan * (sumber: Survei Demografi Kesehatan Indonesia
2012) Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasarmasyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaanlayanan dasar (supply side), penjangkauan oleh masyarakat miskin(demand side), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik.Ketersediaan layanan dasar (supply side), baik kuantitas maupunkualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat miskin.Ketersediaan fasilitas layanan dan infrastruktur dasar, serta minimnyajumlah SDM penyedia layanan termasuk tenaga kesehatan, pendidikandan pekerja sosial menjadi kendala utama di wilayah-wilayah terpencil,tertinggal dan termiskin. Sementara itu, dari sisi demand side,kemampuan ekonomi, kesadaran dan perilaku masyarakat, serta faktorsosial dan budaya perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam halpemanfaatan pelayanan dasar oleh masyarakat. Selain sosialisasiprogram yang belum optimal, sistem rujukan terpadu untukmengakses pelayanan dasar yang ada di tingkat masyarakat belumtersedia. Dukungan kebijakan dan anggaran untuk pelayanan dasar
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selama ini telah tersedia, namun implementasinya masih perludioptimalkan.
IV. Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam

mengembangkan penghidupan secara berkelanjutanSecara umum, masyarakat kurang mampu sulit meningkatkanpenghidupannya karena memiliki karakteristik sebagai berikut: (i)memiliki keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses pekerjaan danpermodalan; (ii) bekerja di sektor informal dan/atau memilikipenghasilan yang bersifat harian atau musiman dengan tingkatketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan terhadap guncangan (shock);(iv) belum memadainya kepemilikan aset produksi, seperti lahan danperahu; (v) terbatasnya keterampilan dan kemampuan untuk memberinilai tambah pada hasil produksi; (vi) tidak memiliki keahlian lainketika pekerjaan utama terhambat.Mengingat semua permasalahan tersebut, upaya peningkatanpemerataan dan penanggulangan kemiskinan dalam lima tahunmendatang akan menghadapi tantangan diantaranya:a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, danberkelanjutan yang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatanpemerataan dan penurunan kemiskinan. Untuk itu, tantangannyaadalah bagaimana menciptakan iklim investasi dan berusaha yangkondusif dan berpihak kepada masyarakat kurang mampu danrentan;b. Meningkatkan investasi di sektor padat pekerja sehingga dapatmenciptakan lapangan pekerjaan (job creation) yang dapatmenyerap pekerja kurang mampu usia produktif dengan tingkatpendidikan yang relatif rendah, yaitu SD, SMP, dan SMA.c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecilsehingga berdaya saing tinggi dan dapat terus tumbuh danberkembang menjadi usaha menengah, bahkan menjadi usahabesar;d. Kesiapan menghadapi globalisasi, terutama keterbukaan pasaryang berdampak pada tidak stabilnya harga komoditas domestikyang mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakatkurang mampu dan rentan;e. Risiko ancaman perubahan iklim dan degradasi daya dukunglingkungan utamanya akan mempengaruhi petani dan nelayankarena menurunnya ketersediaan air, bencana, dan munculnyaberbagai penyakit akibat pemanasan global;
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f. Penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensifdan integratif untuk seluruh penduduk, khususnya pendudukkurang mampu dan rentan termasuk masyarakat berkebutuhankhusus (anak, lansia, disabilitas, dan rentan lainnya);g. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektorpertanian yang masih terkendala pada tertinggalnya sarana danprasarana perekonomian dan terbatasnya akses terhadap kreditdan jasa keuangan untuk petani di daerah perdesaan;h. Meningkatkan ketepatan sasaran penerima, fokus, dan lokuskegiatan penganggaran, kapasitas pelaksana, komitmen,koordinasi, dan dukungan data dalam pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan;i. Pembagian peran baik pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah yang optimal, termasuk keterpaduan pelaksanaan programpenanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak, diantaranyapemerintah daerah, pihak swasta, NGO/LSM atau pelaku lainnya;j. Mekanisme penganggaran, penyaluran, pelaporan danpertanggungjawaban di tingkat pusat, pemerintah daerah dan kepusat-pusat layanan dasar yang terlaksana dengan baik dan tepatwaktu;k. Praktek-praktek lokal yang tidak kondusif dalam pengembanganusaha masyarakat kurang mampu.Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan danpeningkatan pemerataan pada periode 2015-2019 adalah:(i) pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi
masyarakat kurang mampu dan rentan,(ii) peningkatan penyelenggaraan perlindungan sosial yang
komprehensif bagi penduduk rentan dan pekerja informal,(iii)perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk
masyarakat kurang mampu dan rentan, dan

(iv) pengembangan penghidupan berkelanjutan.

1.2.1.2 Sasaran BidangSesuai dengan amanat RPJP 2005-2025 danmempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan dan polapenurunan tingkat kemiskinan selama ini, permasalahannya, sertatantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, maka
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sasaran utama (impact) yang ditetapkan adalah:a. Menurunnya tingkat ketimpangan secara nasional yang ditunjukandengan menurunnya gap pertumbuhan konsumsi per kapita pertahun antar kelompok pendapatan.b. Menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 5-6 persen padaakhir 2019.
TABEL 1.4

TARGET KONDISI EKONOMI DAN KEMISKINAN 2015-2019

PERKIRAAN TARGET JANGKA MENENGAH

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tingkat
Kemiskinan
(%)

9,0-10,5(realisasiMaret:11,25%) 9,0-10,0 8,5-9,5 7,5-8,5 6,0-8,0 5,0-6,0
Sasaran (output) yang akan dicapai dalam lima tahunmendatang menurut isu strategis adalah sebagai berikut:A. Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan pemerataan danpertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berpihak padamasyarakat kurang mampu dan rentan, diantaranya:a. Meningkatnya investasi padat pekerja;b. Meningkatnya kesempatan pekerjaan bagi penduduk kurangmampu dan rentan (decent job);c. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil terhadapkesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan,modal usaha, dan pengembangan teknologi;d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatanekonomi yang berkualitas;e. Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan,dan ekonomi yang inklusif terutama bagi penyandangdisabilitas dan lansia; danf. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagimasyarakat kurang mampu dan rentan.B. Dalam penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensifbagi penduduk rentan dan pekerja informal sasaran umum yang



56 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

akan dicapai sampai dengan tahun 2019 yaitu:a. Tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklushidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirianyang mensejahterakan;b. Tersedianya program asistensi sosial temporer berbasisindividu, kelompok ataupun institusi yang tertata bagikelompok masyarakat marjinal, penduduk korban bencanaalam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yangmendukung produktifitas;c. Meningkatnya pendampingan dan pelayanan sosial bagipenduduk kurang mampu dan rentan, melalui rehabilitasiberbasis komunitas, standar pelayanan minimum (SPM) danakreditasi lembaga kesejahteraan sosial, serta sertifikasi danpeningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)kesejahteraan sosial;d. Meningkatnya penduduk kurang mampu dan rentan yangmasuk dalam cakupan skema jaminan kesehatan nasional,baik melalui subsidi pemerintah pusat dan daerah, maupunkepesertaan mandiri;e. Meningkatnya pekerja informal yang masuk ke dalamcakupan skema jaminan sosial ketenagakerjaan;f. Meningkatnya ketersediaan akses lingkungan dan sistemsosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, dankelompok masyarakat marjinal pada setiap aspekpenghidupan;
g. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistemlayanan sosial terpadu dan regulasi untuk pengembanganakses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas,lansia, dan kelompok masyarakat marjinal;h. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memilikiregulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusifbagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompokmasyarakat marjinal;C. Sasaran yang ingin dicapai dalam perluasan dan peningkatanpelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentanadalah:a. Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait
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penyediaan paket pelayanan dasar bagi masyarakat kurangmampu dan rentan yang terintegrasi;b. Tersedianya kriteria penargetan sasaran pelayanan dasaryang disepakati K/L terkait dan pemerintah daerah;c. Tersedianya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah secara sinergis yang mendorong penyediaan dandistribusi sumber daya manusia penyedia layanan (tenagakesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sosial) dikantong-kantong kemiskinan yang diukur dari:
 meningkatnya ketersediaan tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
 terpenuhinya rasio guru-murid yang optimal dikantong-kantong kemiskinan
 meningkatnya ketersediaan pekerja sosiald. Tersedianya mekanisme stetsel aktif atau mekanismepelayanan terpadu dari Kementerian/Lembaga terkaitalternatif lainnya untuk menjangkau masyarakat kurangmampu dan rentan dengan pelayanan untuk mendapatkanidentitas hukum dan pelayanan administrasikependudukan;e. Tersedianya mekanisme pendataan, perencanaan danpenganggaran partisipatif terkait pelayanan dasar yangmelibatkan masyarakat kurang mampu dan rentan;f. Tersedianya mekanisme pemantauan oleh masyarakat ditingkat kecamatan dan/atau desa terhadap ketersediaandan kualitas pelayanan dasar, termasuk mekanisme untukmemberi umpan balik terhadap penyedia layanan.

TABEL 1.5
TARGET CAKUPAN PELAYANAN DASAR PADA TAHUN 2019

Indikator

Target cakupan
pada 40%

berpendapatan
terbawah

Ketimpangan akses
antara kelompok penduduk

berpendapatan terbawah dan
tertinggi

(rasio cakupan kuintil 1 : kuintil 5)Kepemilikan akte lahir 80 0.9Persalinan yang ditolongoleh tenaga kesehatanterlatih* 80 0.9Persalinan di fasilitas 70 0.9
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Indikator

Target cakupan
pada 40%

berpendapatan
terbawah

Ketimpangan akses
antara kelompok penduduk

berpendapatan terbawah dan
tertinggi

(rasio cakupan kuintil 1 : kuintil 5)kesehatan*Imunisasi dasar lengkap* 80 0.9Penggunaan alat keluargaberencana (KB) 70 0.9Angka partisipasi sekolah(7-12th) 100 0.9Angka partisipasi sekolah(13-15th) 95 0.9Angka partisipasi sekolah(16-18th) 80 0.9Akses penerangan 100 1.0Akses air bersih 100 1.0Akses sanitasi 100 1.0Rumah tanggaberpendapatan rendah yangdapat mengakses hunianlayak 21 Juta RumahTangga -
D. Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan penghidupanberkelanjutan adalah:a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurangmampu yang tergabung dalam program P2B yangterintegrasi dengan program perlindungan sosial danpelayanan dasar dalam lima tahun mendatang;b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan masyarakatkurang mampu di daerah sebagai media untukmeningkatkan kapasitas dan keterampilan pendudukmiskin;c. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerahdan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitasdan keterampilan masyarakat dalam upaya membukakesempatan kerja dan pengembangan wirausaha;d. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membukapeluang akses masyarakat kurang mampu terhadap modaldan peningkatan aset kepemilikan;e. Terbentuknya kelompok masyarakat kurang mampu dikantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagaimedia untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 59

f. Terbentuknya mekanisme baku dalam pengembanganketerampilan masyarakat kurang mampu dan penyalurantenaga kerja dan pengembangan wirausaha; dang. Tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal danpengembangan penghidupan masyarakat kurang mampuoleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota,dan kecamatan.
1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi PembangunanArah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemerataanditujukan melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif danberkeadilan, dimana kebijakan ekonomi perlu diarahkan untukmendukung masyarakat ekonomi lemah, memperkuat kebijakantenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja terutama bagipenduduk kurang mampu dan rentan, penguatan konektivitas daridaerah tertinggal atau kantong kemiskinan ke pusat ekonomi terdekat,pertumbuhan penduduk yang optimal, serta peningkatan aksesterhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan.Mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan, perlu adanyakebijakan afirmatif yang secara khusus dapat mempercepat penurunankemiskinan. Kebijakan afirmatif ini dilakukan melalui berbagai upayaterpadu berdasarkan tiga isu strategis yakni penyempurnaanperlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatanpelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, danpengembangan penghidupan berkelanjutan. Perlindungan sosial danpelayanan dasar merupakan sebagian upaya yang dilakukan untukmemberi peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat miskin dan rentanagar dapat memiliki kapasitas mengelola berbagai risiko dalampembangunan. Dukungan lebih lanjut dilakukan melalui berbagaikebijakan untuk memberdayakan diri, keluarga dalam penghidupanberkelanjutan.Sebagai upaya peningkatan efektivitas dan keterpaduan upayapercepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan terobosan melaluipenetapan sasaran lokasi (geographic targeting) selain penetapansasaran rumah tangga miskin seperti yang dijalankan saat ini.Pelaksanaan seluruh strategi yang secara khusus ditujukan untukmengurangi kemiskinan, baik penetapan sasaran berbasis peroranganatau keluarga maupun sasaran yang berbasis wilayah, dilakukan secaraterpadu dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai datasasaran kelompok miskin dan wilayah miskin dimanfaatkan untukmerancang dan memadukan intervensi program sedemikian rupasehingga anggaran yang dipergunakan semakin efisien dan efektif.



60 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

A. Arah Kebijakan untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam
Upaya Peningkatan PemerataanUntuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif,arah kebijakan dan strategi pembangunan yang ditempuh dalamrangka peningkatan pemerataan mencakup:1. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupanmasyarakat miskin dan rentan terutama pengeluaran publikyang bersifat bantuan sosial yang bersasaran seperti bantuantunai bersyarat, bantuan perumahan layak huni bagimasyarakat kurang mampu, bantuan produksi pertanian dannelayan, bantuan peningkatan keterampilan petani, nelayan,dan usaha penduduk kurang mampu lainnya.2. Menghindari adanya kebijakan pemerintah lainnya yangbersifat counter-productive terhadap usaha mikro dan kecilmelalui sinkronisasi kebijakan antar sektor pertanian,perdagangan dalam dan luar negeri, serta aturan logistikkomoditas pangan.Arah kebijakan beserta program dan kegiatan merupakanbagian dari Prioritas Bidang Ekonomi, terkait Perdagangan danPrioritas Bidang Ketahanan Pangan.3. Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasankesempatan kerja bagi penduduk kurang mampu dan rentanArah kebijakan beserta program dan kegiatan terkaitketenagakerjaan merupakan bagian dari Prioritas BidangEkonomi, terkait Ketenagakerjaan.4. Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan denganpembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi diperdesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksiusaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.5. Advokasi kepada penduduk kurang mampu dan rentan tentangpeningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak yangakhirnya dapat mengontrol pertumbuhan penduduk terutamapenduduk kurang mampu dan rentan.
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6. Meningkatkan akses penduduk kurang mampu terhadapkepemilikan lahan terutama lahan pertanian dan akses terhadapmodal usaha dan peningkatan keterampilan kompetensi.Arah kebijakan beserta program dan kegiatan terkaitkepemilikan lahan merupakan bagian dari Prioritas BidangWilayah dan Tata Ruang, terkait Pertanahan.
B. Arah Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang

Komprehensif bagi Penduduk Rentan dan Pekerja InformalUntuk mencapai sasaran tersebut dan arah kebijakan sertastrategi penyelenggaraan perlindungan sosial terbagi atas:
1. Penataan asistensi sosial reguler berbasis keluarga dan

siklus hidupStrategi penataan asistensi sosial reguler meliputi:a. Mengintegrasikan berbagai asistensi sosial berbasiskeluarga bagi keluarga kurang mampu dan rentan sertamemiliki anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia,melalui penyaluran Program Keluarga Sejahtera dalambentuk bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer),bantuan tunai langsung (unconditional cash transfer),pangan bernutrisi, dan pendampingan pengasuhan.b. Untuk penyaluran asistensi sosial dalam bentuk bantuantunai, disalurkan melalui lembaga penyalur dan skemauang elektronik (UNIK) dengan memanfaatkan lembagakeuangan digital (LKD) sebagai tempat pencairan bantuan.Mekanisme pembayaran alternatif dengan menggunakanfasilitas perbankan ini bertujuan untuk mempermudahakses penyaluran dan mendorong inklusi keuangan bagikeluarga kurang mampu dan rentan.c. Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasiskomunitas untuk PMKS yang berada di luar sistemkeluarga, serta menjadikan pelayanan di dalamlembaga/panti sebagai alternatif terakhir. Pelayanan bagilanjut usia dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas,masyarakat adat dan kelompok masyarakat marjinal
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berbasis komunitas dapat dilakukan melalui peningkatankapasitas pendampingan sosial dan ekonomi untukmembangun produktifitas; pelatihan dalam pengasuhan(termasuk homecare dan daycare) agar memilikikesempatan yang sama dalam bidang pendidikan,kesehatan, dan aspek penghidupan lain, serta; kemudahandalam memperoleh pelayanan publik dan fasilitas umumuntuk mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan.d. Meningkatkan integrasi program produktifitas ekonomibagi penduduk kurang mampu dan rentan, seperti melaluipeningkatan kemampuan keluarga dan inklusi keuanganuntuk stimulus ekonomi, serta peningkatan akses layanankeuangan sehingga membuka kesempatan bagipengembangan ekonomi.
2. Penataan asistensi sosial temporer berbasis risiko

kerentananStrategi penataan asistensi sosial temporer meliputi:a. Melaksanakan transformasi subsidi beras untuk rumahtangga miskin (Raskin) secara bertahap menjadi bantuanpangan bernutrisi (tidak hanya beras, namun juga untukbahan makanan lainnya, seperti telur, kacang-kacangan,susu, dsb) bagi keluarga kurang mampu dan rentan, sertabantuan pangan temporer bagi korban bencana alam,bencana sosial dan guncangan ekonomi. Transformasi inidilakukan pada beberapa aspek proses bisnis (business
process) pelaksanaan seperti pengadaan, penyimpanan,pendistribusian, dan pengembalian melalui mekanismepenyaluran bantuan menggunakan Kartu SimpananKeluarga Sejahtera (KSKS) yang melibatkan jaringan ritellokal sebagai outlet penggunaan uang elektronik.Pelaksanaan mekanisme ini dimulai di daerah yang telahmemiliki jaringan ritel memadai.b. Melaksanakan asistensi sosial temporer, baik yangberskala individu (seperti korban kekerasan,penyalahgunaan NAPZA dan trafficking), maupunkelompok (kebencanaan dan guncangan ekonomi).
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Pelaksanaan asistensi ini dilakukan melalui pemberianbantuan tunai sementara untuk jaminan kehidupan, modalekonomi produktif, serta bantuan penanganan danpendampingan konseling (trauma healing).c. Peningkatan pelaksanaan asistensi sosial temporerdiupayakan dapat dilaksanakan secara terpadu danterkoordinasi lintas kementerian/lembaga di tingkat pusatdan daerah. Penanganan secara terpadu dapatmenstandarisasi dan mengurangi kesenjangan pelayananyang diterima, sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.d. Upaya penataan asistensi sosial temporer di tingkat pusatmaupun daerah dilakukan melalui i) peningkatankoordinasi dan pembagian wewenang dalam antarkementerian/lembaga dalam pelaksanaan asistensi sosialtemporer; ii) penyediaan layanan yang terintegrasi lintaskementerian/lembaga dalam penanganan kasus; iii)peningkatan akses dan cakupan pelayanan untuk individumaupun kelompok penduduk yang mengalamipermasalahan.
3. Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan

pekerja informalStrategi perluasan cakupan SJSN pada penduduk rentan danpekerja informal meliputi:a. Integrasi secara bertahap program jaminan kesehatandaerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan dasar lainnyayang diselenggarakan oleh sektor swasta, ke dalam JKN.Integrasi dilaksanakan melalui peningkatan advokasidan sosialisasi terhadap pemerintah daerah dan sektorswasta untuk bergabung dalam SJSN, ditandai denganmeningkatnya frekuensi sosialisasi Pemerintah Pusatdan BPJS kepada pemerintah daerah dan sektor swasta.b. Meningkatkan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkaitpentingnya dan manfaat jaminan sosial kesehatan danketenagakerjaan bagi seluruh penduduk, khususnyapenduduk pekerja informal.
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c. Mengembangkan skema perluasan kepesertaan bagipenduduk rentan dan pekerja informal melalui berbagaipendekatan, termasuk metode pendaftaran, pembayaraniuran, dan klaim manfaat yang mudah. Hal ini ditandaidengan terbangunnya dan terlaksananya berbagaimetode pendaftaran dan pengumpulan iuran yangefektif, terutama bagi penduduk rentan dan pekerjainformal seperti petani dan nelayan.
4. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat
marjinal pada setiap aspek penghidupanStrategi pemenuhan hak dasar dan peningkatan inklusivitasmeliputi:a. Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkatpusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar pendudukpenyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dankelompok masyarakat marjinal lain. Termasuk dalamproses perencanaan, penganggaran dan implementasiyang berpihak pada kelompok tersebut Untuk itu disusunRencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas2014-2019 serta regulasi pendukung bagi pelayananlanjut usia, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainsebagai salah satu acuan pelaksanaan pelayanan yanglebih inklusif;b. Mengembangkan sarana dan prasarana yang inklusif disekitar sarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sertapengembangan kapasitas tenaga pelayanannya.Termasuk didalamnya adalah pengembanganstandarisasi pelayanan minimum, audit bangunan, dankompetensi tenaga pemberi layanan untuk memberikanlayanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui: 1) penyediaanliterasi khusus bagi penyandang disabilitas seperti bahanajar dan buku teks dalam bentuk huruf Braille, audio CD,alat peraga visual; 2) penyediaan fasilitas pendukungyang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia; 3)
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penyediaan tenaga layanan publik yang memilikipengetahuan dalam penanganan penyandang disabilitasdan lansia; 4) penyediaan sarana pelatihan danketerampilan kerja bagi penyandang disabilitas, serta; 5)pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalampelayanan bagi penyandang disabilitas dan lansia.c. Mengembangkan sistem pendidikan inklusi khususnyabagi penyandang disabilitas, disertai dengan peningkatankesadaran para pendidik dan orang tua dari anak-anakdengan dan tanpa disabilitas. Pengembangan sistempendidikan inklusi dilaksanakan melalui: i) peningkatankapasitas guru dan tenaga pendidikan lain agar memilikikemampuan pendidikan penyandang disabilitas sertamanajemen kelas inklusif; ii) penyediaan sarana danprasarana yang mendukung proses pembelajaran bagipenyandang disabilitas, serta; iii) pengembangankurikulum untuk penyandang disabilitas.d. Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dankesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagipenyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompokmarjinal lainnya. Penyuluhan dan pendidikandilaksanakan melalui pemanfaatan data dan teknologiinformasi; promosi/kampanye sosial melalui multimediadan media sosial; sosialisasi; pelatihan; dan aksi sosial;serta pengarusutamaan dengan peningkatan rehabilitasiberbasis komunitas di tingkat masyarakat untukmendukung sistem sosial dan lingkungan penghidupanyang inklusif penyandang disabilitas dan lansia. Hal inijuga mencakup edukasi pengasuhan terhadap keluargamiskin yang memiliki anggota yang menyandangdisabilitas dan lansia. Selain itu juga dilakukan penguatanperan organisasi penyandang disabilitas maupunorganisasi kemasyarakatan lainnya.
5. Penguatan peran kelembagaan sosialStrategi penguatan sistem dukungan perlindungan sosialmeliputi:
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a. Membangun sistem pelayanan sosial terpadu, pada tingkatkabupaten/kota hingga desa/kelurahan. Secara lebih rincisistem ini terdiri dari fungsi pengelolaan data, pelayanan,penjangkauan, serta pelaporan dan penanganan keluhan.Fungsi sistem ini antara lain adalah i) pemutakhiran datayang lebih reguler dan partisipatif, serta responsif padaperubahan demografis, dan kondisi sosial ekonomikhususnya bagi PMKS; ii) pengembangan penyediaanlayanan sosial yang responsif antar jejaring kerja, unitpelayanan, dan pekerja sosial yang terintegratif daerah, dan;iii) pengembangan penanganan pengaduan masyarakatyang integratif baik untuk program perlindungan sosial dipusat dan daerah.b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana asistensisosial, termasuk pekerja sosial masyarakat, pendampingprogram dan lembaga pemberi pelayanan. Peningkatan inidilaksanakan melalui i) penguatan fungsi pendampingandan outreach oleh SDM kesejahteraan sosial dalam programasistensi sosial; ii) peningkatan jejaring kerjakesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha, danmasyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan,pekerja sosial masyarakat, dan CSR; iii) pengembanganskema pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesejahteraansosial serta pengembangan kapasitas pengelolaan data; iv)standarisasi kualitas dan kapasitas SDM kesejahteraansosial; v) penataan sistem pendataan dan remunerasi SDMkesejahteraan sosial, dan; vi) standarisasi kualitas dankapasitas pengelola pelayanan kesejahteraan sosial didalam lembaga/panti sebagai alternatif pelayanan terakhir.
C. Arah Kebijakan untuk Perluasan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar bagi Masyarakat Kurang MampuPerluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publikterutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaituadministrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungansosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadaplistrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar tersebut dilaksanakan
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dengan memperkuat koordinasi perencanaan dan pelaksanaanprogram dan sektor terkait sehingga memfokuskan kepada sasarandan target yang sama.
TABEL 1.6

PAKET PELAYANAN DASAR

HAK DASAR JENIS PELAYANAN DASARIdentitas hukum Pelayanan identitas hukum dan administrasikependudukan (akte kelahiran, KTP, surat nikah,akta cerai, kartu keluarga)Perlindungan Sistem pusat pelayanan dan rujukan terpaduKesehatan Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan KBPendidikan Layanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)serta pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)Infrastruktur dasar Perumahan, air dan sanitasi, listrik, transportasi,dan komunikasi
Peningkatan pelayanan dasar dilakukan melaluipendekatan frontline, yaitu sebuah pendekatan yang menitikberatkanpada mekanisme penyediaan pelayanan dasar yang responsif terhadappermasalahan yang terjadi di berbagai fasilitas pelayanan dasar,termasuk umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanandasar. Pendekatan tersebut didasari pada beberapa hal,yaitu pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial, respon pemerintahdan penyedia layanan yang tepat, dukungan sumber daya dankebijakan yang kondusif, serta mekanisme analisa dan umpan balikyang berkesinambungan antar masyarakat, penyedia layanan danpemerintah.Untuk dapat memenuhi sasaran peningkatan akses pelayanandasar, terdapat tiga arah kebijakan utama yang akan dijalankan. Tigaarah kebijakan dalam memenuhi sasaran peningkatan akses pelayanandasar berfokus pada ketersediaan infrastruktur dan sarana,penyempurnaan data terpadu, dan jangkauan pelayanan dasar. Adapunsecara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana
pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan1. Penyusunan SPM terkait penyediaan paket pelayanan dasar yangberkualitas (administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan,
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rumah, listrik, sanitasi, dan air bersih);
 Pemerintah daerah menyusun perangkat hukum untukmendukung pelaksanaan SPM; dan
 Pemerintah daerah menetapkan standar kualitas pelayanandasar.2. Penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia penyedialayanan, termasuk profesi pekerja sosial sebagai ujung tombakpeningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, tenagakesehatan dan guru terutama di lokasi yang sulit terjangkau.
 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-samamenyusun kebijakan terkait dengan penyediaan sumberdaya manusia penyedia layanan (tenaga kesehatan, tenagapendidikan, dan pekerja sosial), khususnya di kantong-kantong kemiskinan; dan
 Pemerintah daerah mengembangkan mekanisme insentifdan disinsentif bagi penyedia layanan (terutama tenagakesehatan, pendidikan, dan pekerja sosial) berbasis kinerjadan kualitas pelayanan.3. Penataan dan fasilitasi administrasi kependudukan bagi pendudukkurang mampu dan rentan.
 Pemerintah daerah melakukan stetsel aktif dalam pelayananadministrasi kependudukan agar mudah dijangkau olehmasyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah mengintegrasikan pelayanan identitashukum dan pelayanan administrasi kependudukan (aktekelahiran, surat nikah, akta cerai, KTP, kartu keluarga)melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

B. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk
kurang mampu dan rentan1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar danlayanan dasar yang disediakan untuk masyarakat kurang mampudan rentan.

 Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LSM melakukan
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sosialisasi kepada masyarakat kurang mampu mengenaipelayanan dasar yang disediakan;
 Pendampingan untuk masyarakat miskin agar dapatberpartisipasi aktif dalam dalam pengambilan keputusan,termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanpelayanan dasar.2. Pengembangan dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasiberbasis masyarakat terkait penyediaan layanan dasar.
 Pemerintah pusat dan daerah menyusun mekanismepelaporan, pengaduan, dan pencarian informasi terhadapketersediaan dan kualitas layanan dasar yang difasilitasioleh sistem pusat rujukan dan pelayanan terpadu.

C. Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut
kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.1. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, akademisi,dan LSM memperbaharui definisi dan metode pengukurankemiskinan;2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelaraskan kriteriapenargetan sasaran penerima manfaat program penanggulangankemiskinan baik secara individu maupun kewilayahan; dan3. Pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Kemiskinandan Instrumen Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yangBerpihak Pada Masyarakat Miskin dalam proses penyusunandokumen perencanaan.

D. Arah Kebijakan untuk Pengembangan Penghidupan
BerkelanjutanPengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan padaupaya-upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untukmeningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih layak danberkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan denganmeningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif denganpembentukan kelompok masyarakat kurang mampu. Berdasarkanpengalaman sebelumnya, pendekatan kelompok ini lebih efektifdibandingkan dengan pendekatan secara individu. Kegiatan yang
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dilakukan berkelompok akan melatih kemampuan berorganisasisehingga dapat memperkuat kelembagaan di tingkat masyarakat untukmeningkatkan taraf kehidupannya.Dalam upaya meningkatkan penghidupan masyarakat kurangmampu, berbagai potensi akan dikembangkan dengan melihat potensiekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk itu, berbagai peningkatankapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan pasar,diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untukmeningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkanakses terhadap kegiatan ekonomi produktif.Rumah tangga kurang mampu yang memiliki anggota rumahtangga usia produktif akan menjadi sasaran utama. Kelompok ekonomiyang perlu menjadi perhatian kebijakan dalam pengembanganpenghidupan berkelanjutan adalah petani, peternak, nelayan, pengrajinindustri rumah tangga, pedagang dan usaha perorangan lainnya padaskala mikro dan kecil. Dua hal utama yang akan menjadi pilihanmasyarakat kurang mampu dalam meningkatkan penghidupannyaadalah kemampuan berwirausaha dan peningkatan kemampuan untukbersaing dalam pasar tenaga kerja. Dalam menunjang kedua haltersebut, jejaring wirausaha dan jejaring pasar tenaga kerja diharapkandapat dikembangkan sehingga penyaluran produk kewirausahaandapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, jejaring pasartenaga kerja diarahkan untuk menyalurkan dan menampung tenagakerja miskin yang telah dilatih. Penghidupan berkelanjutan diharapkandapat dipenuhi melalui penyerapan tenaga kerja miskin oleh perluasanusaha dalam skala lebih besar dan UMKM. Penyerapan oleh usaha skalabesar diperkirakan tidak akan signifikan mengingat kualifikasi yangdibutuhkan sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat miskin.Pendekatan penghidupan berkelanjutan dilakukan secarasinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, danpihak lain yang terkait. Peranan pemerintah daerah menjadi sentraldalam identifikasi potensi wilayah yang akan dikembangkan olehmasyarakat miskin maupun potensi penyaluran tenaga kerja sebagaibagian dari pengembangan ekonomi wilayah. Sementara itu,pendamping memegang peranan utama dalam menghubungkan antaramasyarakat dengan kesempatan kegiatan ekonomi produktif.Pendekatan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintahmaupun pihak lain yang terkait dengan tetap melakukan sinkronisasidalam penentuan target penerima manfaat sehingga hasil yangdiperoleh menjadi lebih optimal.Terdapat tiga arah kebijakan utama yang akan dilakukansebagai upaya mencapai sasaran dalam pengembangan penghidupan
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berkelanjutan. Tiga arah kebijakan ini berfokus pada pengembanganekonomi berbasis lokal, perluasan akses pemodalan, dan peningkatankapasitas masyarakat miskin yakni sebagai berikut.
1. Peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam

pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat kurang
mampu dan rentana. Optimalisasi peran pemerintah pusat dalam mengaturpersaingan usaha yang sehat dan melindungi masyarakatkurang mampu.

 Perlindungan usaha yang banyak menyerap tenagakerja kurang mampu dengan memberikan dukunganperbaikan kualitas dan pemasaran;
 Perlindungan terhadap pasar tradisional melaluipeningkatan kapasitas infrastruktur pasar; danb. Peningkatan peran pemerintah daerah dalampengembangan potensi daerah dan penguatan ekonomilokal.
 Pemerintah daerah melakukan identifikasi danpengembangan komoditas unggulan yang dapatdikelola oleh masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah melakukan identifikasi potensipengembangan kesempatan kerja bagi masyarakatkurang mampu melalui pengembangan jejaringusaha;
 Pemerintah daerah dan pendamping bersama-samamengembangkan kemitraan dalam peningkatanketerampilan kewirausahaan dan keterampilanlainnya untuk masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah melakukan identifikasikebutuhan dan pemenuhan infrastruktur lokalpendukung kegiatan ekonomi sesuai dengankewenangan daerah;
 Pemerintah daerah dan pendamping bersama-samamenjalin kemitraan dengan instansi perusahaan, dan
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lembaga keterampilan untuk mendukungmekanisme penyaluran tenaga kerja miskin danpengembangan usaha masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah melindungi usaha lokal yangmenyerap tenaga kerja kurang mampu melaluipembatasan ijin usaha yang bersifat monopoli,meningkatkan kualitas produk usaha lokal, dansecara aktif melakukan promosi penggunaan produklokal sebagai kekhasan daerah; dan
 Pemerintah daerah mendorong inovasi peningkatannilai tambah produk lokal melalui pengembanganteknologi tepat guna pengembangan produk lokal.c. Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan,khususnya bagi petani dan nelayan kurang mampu.
 Pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian danperikanan (irigasi, jalan, pelabuhan rakyat) diwilayah pertanian sesuai dengan wewenang;
 Pendampingan intensif bagi petani kurang mampupemilik tanah dan aset produktif lainnya dalampengelolaan produksi pertanian dan perikanan;
 Pemerintah pusat dan pemda bersama-samamenyusun kebijakan redistribusi untuk pemanfaatanlahan bagi petani kurang mampu;
 Pemerintah daerah melakukan identifikasi potensilahan untuk redistribusi lahan atau untukdimanfaatkan (hak guna) untuk petani kurangmampu; dan
 Pemerintah daerah menjadi pendamping melakukanredistribusi dan pemanfaatan lahan lebih produktif.d. Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, duniausaha, perguruan tinggi dan masyarakat untukmeningkatkan akses masyarakat kurang mampu dan usahamikro kepada pembiayaan dan layanan keuangan,pelatihan, pendampingan dan peningkatan diversifikasiusaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi
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lokal.
 Pengembangan pola baku kemitraan antarapemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi,dan masyarakat yang terkait dengan peningkatanakses masyarakat miskin terhadap pelatihan,peningkatan akses kesempatan kerja,pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (off-

farm), magang usaha, dan kegiatan ekonomiproduktif lainnya;
 Pengembangan pola baku mekanisme penyalurantenaga kerja dan peningkatan akses informasipeluang kerja terutama untuk penduduk kurangmampu;
 Membangun kemitraan dengan lembaga penelitiandan paguyuban masyarakat dalam pemberiandukungan bagi penerapan teknologi tepat gunauntuk menangani permasalahan kerentananmasyarakat kurang mampu dan usaha mikro dalammengelola usaha yang bersifat lokal spesifik; dan
 Pengembangan harmonisasi dan kerja sama dalammendukung peningkatan akses masyarakat kurangmampu dan usaha mikro kepada sumberpembiayaan dan layanan keuangan.

2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui
penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang
mampu dan rentana. Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaanlembaga keuangan mikro, termasuk bentukan PNPM Mandiri,dalam meningkatkan jangkauan masyarakat kurang mampudan rentan terhadap akses permodalan.

 Pengembangan kelembagaan pengelola Dana AmanahPemberdayaan Masyarakat (Dana Bergulir pascaPNPM) sebagai salah satu sumber pemenuhankebutuhan keuangan bagi masyarakat kurangmampu;
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 Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola danaamanah;
 Memberikan pendampingan bagi pengelolaanlembaga dana amanah pemberdayaan masyarakatdan penyalurannya kepada masyarakat kurangmampu.b. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan,Kementerian Koperasi dan UMKM, dan lain-lain) melakukankonsolidasi dan sinkronisasi terhadap lembaga keuanganmikro yang selama ini banyak dibangun melalui programpemerintah, baik pusat maupun daerah dalam penentuantarget dan skema pinjaman.c. Bersama-sama pihak terkait (Otoritas Jasa Keuangan,Kementerian Koperasi dan UMKM, dan lain-lain)memperbaiki kerangka regulasi pengembangan lembagakeuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat.d. Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalampengembangan dan pembinaan lembaga keuangan mikrobagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

 Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalampengembangan dan pengelolaan lembaga keuanganmikro;
 Mengembangkan alat untuk pemantauan bagipemerintah daerah dalam pembinaan dan pemantauanlembaga keuangan mikro, terutama yang dikelola olehmasyarakat; dan
 Membantu lembaga keuangan mikro dalam melakukankerjasama dengan lembaga keuangan formal yang ada ditingkat daerah.e. Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasispenjaminan untuk mendukung pengembangan usaha-usahaproduktif yang dijalankan oleh masyarakat kurang mampu.f. Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melaluipola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok
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masyarakat kurang mampu.
3. Peningkatan pendampingan dalam rangka peningkatan

kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampua. Pengembangan mekanisme pendampingan masyarakatkurang mampu.
 Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintahdaerah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatanmengembangkan sistem dan standarisasipendampingan untuk masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah mendorong keterlibatan kader-kader desa maupun wilayah untuk dapat membantudalam proses pendampingan masyarakat kurangmampu; dan
 Pemerintah daerah melakukan sinergi prosespendampingan yang dilakukan baik oleh pemerintahmaupun oleh lembaga masyarakat, NGO/LSM, maupunoleh pihak swasta lainnya.
 Melakukan sinergi kelembagaan pengelolapendampingan masyarakat kurang mampu dengan TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah danpihak terkait lainnya baik swasta maupun pemerintahyang melakukan pengembangan masyarakat(community development).b. Pengembangan peningkatan kapasitas masyarakat kurangmampu melalui pendekatan pembentukan kelompokmasyarakat kurang mampu.
 Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalampengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi,dan peningkatan keterampilan manajemen keluarga,keterampilan wirausaha, keterampilan  kerja berbasiskompetensi, dan keterampilan lainnya sesuaikebutuhan lokal;
 Intensifikasi pendampingan kepada masyarakat kurangmampu secara berkesinambungan menyangkut aspek
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aplikasi keterampilan yang telah dikembangkan dalamkehidupan sehari-hari masyarakat kurang mampudan/atau aplikasi dalam pengembangan usaha.c. Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, danBUMN/BUMD untuk mengarahkan kegiatan CSR yangterfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat miskindalam wirausaha maupun kompetensi keahlian lainnya yangdiperlukan dalam meningkatkan akses kepada kegiatanekonomi produktif.
 Pemerintah daerah mendorong kemitraan dalampengembangan data dan informasi dalam yang dapatmembantu masyarakat kurang mampu untukmendapatkan kesempatan pengembangan usahamaupun kesempatan kegiatan ekonomi produktiflainnya;
 Mendorong pihak swasta, BUMN/BUMD, maupunpelaku pengembangan masyarakat lainnya untukmenggunakan data terpadu dalam melakukanintervensi pengembangan masyarakat kurang mampu;
 Pemerintah daerah memberikan informasi secaraterbuka perihal pelaksanaan kegiatan penanggulangankemiskinan, khususnya program peningkatanketerampilan masyarakat kurang mampu, kepada pihakswasta, BUMN/BUMD, maupun masyarakat lainnyauntuk proses sinergi dan sinkronisasi.d. Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untukmendukung peningkatan keterampilan masyarakat miskinmelalui integrasi dengan kelembagaan dan programpemerintah daerah.
 Mendorong kerja sama pemerintah daerah denganswasta dalam mengoptimalkan tenaga-tenaga ahli,fasilitas pengembangan keterampilan, dan dana yangtersedia dalam memenuhi kebutuhan pengembangankapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampusecara lokal.
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1.2.1.4 Kerangka PendanaanSesuai dengan amanat UU No. 13 tahun 2011 tentangPenanganan Fakir Miskin, penanggulangan kemiskinan merupakantanggung jawab pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat danpemerintah daerah perlu secara harmonis menanggulangi kemiskinandan meningkatkan pemerataan untuk mencapai target yang telahditetapkan.Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penanggulangankemiskinan dapat diarahkan dengan meningkatkan fokus penggunaandana transfer daerah yaitu antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) danDana Desa, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagipenduduk kurang mampu. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah mengamanatkan agar belanja daerahdiprioritaskan untuk mendanai Urusan Wajib yang Terkait PelayananDasar. DAK tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan fisik, tetapijuga kegiatan non-fisik yang mendukung pelayanan dasar.  Dengantelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,peran transfer daerah menjadi semakin strategis sebagai sumberpendanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkankesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin.Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah juga dapatdioptimalkan sebagai alternatif sumber pembiayaan berbagai kegiatanpenanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui pembentukanBadan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diharapkan, BUMDes akan mampumenjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Desa denganmasyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat danmengelola potensi desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes juga dapatmenghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lainmelalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.Selama ini swasta/BUMN telah banyak melakukan intervensidalam menanggulangi kemiskinan melalui dana Corporate Social
Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).Peranan swasta/BUMN/individu tersebut diharapkan dapat diarahkansebagai upaya penguatan pengurangan kemiskinan sehingga dapatmempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan. Oleh karenaitu, konsolidasi dari semua pihak terutama dari penentuan target,waktu, dan sasaran perlu dilakukan sehingga dapat menjadi acuan bagisemua pihak.Sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahdan pihak swasta perlu dilakukan. Peningkatan kerjasama antara
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pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambunganperlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui skemaKerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), Corporate Social
Responsibility (CSR) dari perusahaan, Tanggung Jawab SosialLingkungan (TJSL) dari Perseroan Terbatas, Program Kemitraan BinaLingkungan (PKBL) dari BUMN, dan dana yang bersumber darizakat/donasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat. Optimalisasi dana yang bersumber dari non pemerintah untukpembiayaan program kemiskinan, dilakukan dengan sinkronisasitarget, waktu, dan alokasi. Pemerintah memiliki sistem penentuantarget, waktu, dan lokasi yang terbuka dan dapat diakses oleh pihakyang membutuhkan (BUMN/Swasta/Masyarakat). Kriteria dan datatersebut menjadi acuan bagi pihak non pemerintah untukmelaksanakan intervensi terhadap kemiskinan. Untuk harmonisasitersebut, pemetaan program CSR/TJSL/PKBL dapat mencakupidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai programCSR/TJSL/PKBL,  klasifikasi berdasarkan jenis program danmanfaatnya bagi masyarakat.Terkait dengan perluasan kepesertaan sistem jaminan sosialnasional bagi masyarakat miskin dan rentan, pelaksanaan programperlindungan sosial membutuhkan alokasi dana yang besar karenaskala, jumlah program dan cakupan penerima manfaat yang juga besar.Karena itu skema pendanaan dari sistem ini merupakan gabungan daribeberapa sumber, diantaranya: 1) Iuran peserta dan pemberi kerja, 2)anggaran pemerintah: APBN dan APBD, dan 3) sumber pendanaanlainnya yang mempunyai potensi besar dalam mendukungimplementasi bantuan sosial.
1.2.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka RegulasiDalam mendukung pelaksanaan pemerataan danpenanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari semuapihak terkait secara harmonis dan sinergis untuk mengoptimalkansumber daya dalam mengentaskan masyarakat kurang mampu danrentan. Untuk itu perlu adanya kerangka regulasi dan kelembagaanyang jelas dalam membagi atau mensinergikan peran tersebut.Kerangka regulasi yang mendukung isu strategis peningkatanpemerataan dan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi
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penduduk rentan dan pekerja informalKerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukungpelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial antaralain:1. Peninjauan ulang dan penyusunan kembali UU No. 4 Tahun1997 tentang Penyandang Cacat sesuai dengan ratifikasi
Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD), UUNo. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, danperaturan tentang perlindungan hak bagi masyarakat adat;2. Penguatan regulasi dengan penyusunan Peraturan Pemerintah,Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang telahdiamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentangKesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang No.11 tahun 2009tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 13 tahun2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang No. 19tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PenyandangDisabilitas, serta Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup i) fungsi danperan lembaga penyelenggara bantuan sosial; ii) kriteriapenduduk miskin dan rentan serta mekanisme pelaksanaanpendataan; iii) mekanisme sistem pelayanan sosial terpadu danpendataan bagi keluarga kurang mampu dan rentan (termasukPMKS); iv) mekanisme pelaksanaan dan standar pelayanankesejahteraan sosial; v) mekanisme akreditasi lembagapenyelenggara dan sertifikasi pekerja sosial; vi) pemenuhanhak penyandang disabilitas dan lansia, termasuk penguatanRancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, danRancangan regulasi yang mendukung pembangunanlingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjutusia; vii) peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungandan kesejahteraan sosial; viii) peningkatan danpenyelenggaraan kesetiakawanan sosial; ix) pelaksanaaninovasi pendaftaran dan pengumpulan iuran jaminan sosial; x)penguatan fungsi, peran, serta standar dan kapasitas lembagadan personil penyelenggara, termasuk institusi pengambilkebijakan dan pelaksana SJSN.



80 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

B. Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat
kurang mampuPeningkatan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhankebutuhan dan hak-hak dasar penduduk kurang mampu dan rentanbaik perempuan dan laki-laki, perlu diperkuat melalui kerangkaregulasi sebagai berikut:1. Penguatan regulasi dalam mengatur akuntabilitas pemerintahpusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasarsebagai Urusan Pemerintahan Wajib, sesuai dengan amanat UUNo. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 96Tahun 2012 tentang pelaksanaannya, UU No. 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, terutama setelahdiberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sertamelibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan,penganggaran dan pemantauan pelayanan publik danpelayanan dasar;2. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, penyusunan Peraturan Pemerintahan yangmemperkuat keberpihakan pada masyarakat kurang mampudalam SPM terkait enam Urusan Pemerintahan Wajib yangberkaitan dengan Pelayanan Dasar di tingkat kabupaten/kota(pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial),serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipilwalaupun tidak masuk dalam kategori Urusan PemerintahanWajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;3. Penyusunan regulasi dan mekanisme insentif yang mendukungpemenuhan kebutuhan SDM penyedia layanan terutama tenagakesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sosial untuk dapatmenjangkau masyarakat kurang mampu dan rentan dikantong-kantong kemiskinan.

C. Pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu
secara berkelanjutanRegulasi dalam hal usaha pengembangan penghidupan harus
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dilandaskan pada tujuan utama yaitu untuk membangun asetpenghidupan kelompok kurang mampu dan rentan melalui perluasanakses terhadap kegiatan ekonomi produktif, dan pada saat yang samamelindungi dan mengembangkan aset penghidupan yang merekamiliki. Hal tersebut dilakukan melalui:1. Penyusunan model lembaga bisnis dalam pengelolaan DanaAmanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Dana bergulirPNPM yang merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)yang bersumber dari APBN saat ini belum diakui secara hukum.Sementara ini, aset tersebut dikelola oleh masyarakat sebagaipemilik aset dan UPK PNPM selaku organisasi pengelola aset.Oleh karena itu, diperlukan payung hukum (legal formal) yangmanjamin keberadaan dan status badan hukum lembagapengelola DAPM. Hal ini penting mengingat lembaga tersebutdapat berperan sebagai Perusahaan Sosial (Social Enterprise),khususnya yang bersifat Community Enterprise dalam rangkapeningkatan kesejahteraan masyarakat karena memilikiorientasi ganda, yaitu komersial dan sosial. Berdasarkan kajiankomprehensif yang telah dilakukan terkait status hukumkelembagaan untuk mendukung visi misi penanggulangankemiskinan, status badan hukum yang menjadi pilihan dandiakui dalam sistem hukum positif di Indonesia adalah  (1)Badan Hukum Koperasi, (2) PT Lembaga Keuangan Mikro, (3)Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH). SOP dan/atau AD/ARTdari model lembaga bisnis yang akan dibentuk diarahkan agardapat mengoptimalkan layanan bagi segmen sasaran yangfokus utamanya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.Salah satu basis legal yang dapat dijadikan sebagai acuanmisalnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian yang didalamnya belum tercantum pasal terkaitaturan untuk lembaga koperasi yang mengarah ke Community
Enterprise. Oleh karena itu, diperlukan adanya PeraturanPemerintah (PP) terkait proses legalisasi DAPM menjadikoperasi, PT. LKM, atau PBH yang memuat perlakuan khususdari seluruh proses legal-formal yang diperlukan untukmemperlancar dan mengefektifkan pemanfaatan DAPM;2. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yangmengatur suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan
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Lembaga Keuangan Mikro (LKM), luas cakupan wilayah LKM,dan pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah LKM,sebagai pendukung pelaksanaan amanat Undang-undang (UU)No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;3. Harmonisasi kebijakan dan peraturan turunan terkaitimplementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sinergidengan pelaksanaan program pengembangan penghidupanberkelanjutan;4. Harmonisasi peraturan dan kebijakan tata ruang dan berbagaiperaturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitandengan kepastian lokasi usaha, khususnya bagi penataan usahainformal/pedagang kaki lima;5. Harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang mendukungpemanfaatan anggaran di daerah (provinsi dankabupaten/kota) untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatanyang langsung dikelola secara swadaya oleh masyarakat miskin.Hal ini penting untuk mendorong keberpihakan pemerintahdalam membuka pekerjaan dan penurunan kemiskinan.
Kerangka KelembagaanUntuk mendorong keberhasilan dalam peningkatanpemerataan dan penanggulangan kemiskinan, penataan kelembagaandiarahkan untuk:1. Memperkuat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengancara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yangberpihak pada masyarakat miskin, baik secara vertikal (antarkementerian lembaga), horisontal (pemerintah pusat dandaerah), maupun dengan stakeholder lain di luar pemerintah;2. Memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yangberfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan programpenanggulangan kemiskinan, mengarahkan pengarusutamaanpengurangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah.Institusi koordinasi penanggulangan kemiskinan tersebutdipimpin langsung oleh kepala pemerintahan (presiden,gubernur, bupati/walikota) dengan anggota unsurpemerintahan dan perwakilan lembaga non-pemerintah;
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3. Mengembangkan pusat pelayanan sosial terpadu di tingkatkabupaten/kota secara bertahap, dengan mengembangkanjaringan hingga unit pelayanan di tingkat kecamatan dan desa.Pusat pelayanan sosial ini berfungsi untuk pemutakhiran data,penanganan pengaduan dan rujukan pelayanan sosial.Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat diikuti denganperbaikan layanan dan akuntabilitas untuk meningkatkankepercayaan publik terhadap lembaga rujukan.
GAMBAR 1.2

SKEMA SISTEM PELAYANAN SOSIAL TERPADU

Sistem pelayanan perlindungan sosial terpadu dikembangkanmelalui kerjasama pemerintah dengan berbagai unsur masyarakat.Secara lebih rinci sistem ini terdiri dari bagian pelayanan, bagianpenjangkauan, serta bagian keluhan dan pelaporan.  Dengan adanyasistem ini program penanggulangan kemiskinan dan perlindungansosial dapat terkoordinasi dengan baik, serta pemerintah daerah dapatmelakukan pemutakhiran data secara berkala.
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1.2.2 Perubahan Iklim

1.2.2.1 Permasalahan dan Isu StrategisA. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/mitigasi (GRK)Sebagai pelaksanaan RAN GRK sesuai Perpres No. 61/2011 sampaidengan tahun 2013 telah diselesaikan: (i) Penerbitan PeraturanGubenur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GasRumah Kaca (RAD-GRK) di 33 provinsi, serta Pemantauan Evaluasidan Pelaporan (PEP) pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (ii)Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional melaluiPerpres No. 71/2011; (iii) Pembentukan Tim KoordinasiPenanganan Perubahan Iklim di tingkat nasional yang didukungoleh unit Sekretariat Perubahan Iklim melalui Keputusan MenteriPPN/Kepala Bappenas No. 38/M.PPN/HK/2012; dan (iv)Penerbitan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.15/2013tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi MitigasiPerubahan Iklim, serta pembentukan Sistem Inventarisasi GRKNasional (SIGN Center) untuk inventarisasi GRK.Sejalan dengan itu, di tingkat lapangan telah dilaksanakan berbagaikegiatan rendah emisi, sebagai contoh di pertanian, kehutanan danlahan gambut telah dilakukan penanaman lahan terdeforestasi dikawasan hutan dan non-hutan, penurunan lahan terdeforestasi,pembangunan hutan kota, penghentian pemanfaatan lahan gambut,pembuatan instalasi biogas, System of Rice Intensification (SRI), danpengendalian land clearing dengan pembakaran. Pada sektorenergi, transportasi dan industry telah dilaksanakan konversibahan bakar minyak ke gas (industri, rumah tangga, dantransportasi), pengembangan dan pemanfaatan biofuel sertabiomass, pengembangan lampu jalanan yang hemat energi,pengelolaan/pengembangan transportasi publik/massalberkelanjutan, efisiensi energi di sektor industri, sertapengembangan energi baru dan terbarukan lainnya. Pada sektorlimbah juga telah dilakukan kegiatan-kegiatan seperti: pengelolaansampah pada tingkat komunitas, pengembangan 3R (reduce, reuse,
recycle), pengelolaan bank sampah, dan pengelolaan limbah olehswasta
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Selanjutnya, untuk menampung dukungan masyarakatinternasional dalam melakukan penurunan emisi, KementerianPPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan padatahun 2009 telah mendirikan Indonesia Climate Change Trust Fund(ICCTF).  Pada saat ini ICCTF telah membantu pelaksanaanRAN/RAD GRK dengan membantu berbagai pilot kegiatan untukdapat diperluas penerapannya melalui K/L terkait.  Pada saat inisesuai dengan semangat kemandirian nasional, ICCT telah menjadiLembaga Wali Amanah (LWA) Nasional, sesuai dengan Perpres No.80/2011.   Pembentukan LWA tersebut diharapkan dapatmemperkuat pengelolaan pendanaan pembangunan untukpenanganan perubahan iklim agar lebih terpadu, terarah dan tepatsasaran.  Dengan perubahan ini, kerjasama di bidang perubahaniklim akan dapat dilakukan secara langsung (direct access).Sehubungan dengan itu, ke depan, perlu dilanjutkan proses untukmemperoleh akreditasi lembaga wali amanah ini.B. Peningkatan Ketahanan Masyarakat/adaptasi terhadap PerubahanIklimKekuatan mitigasi/penurunan emisi GRK sangat dipengaruhi olehkemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahaniklim.  Sehubungan dengan itu, untuk melindungi ketahananekonomi khususnya pangan dan energi, serta ketahananmasyarakat terutama petani, nelayan dan masyarakat yang hidupdi wilayah pesisir dan rentan terhadap perubahan iklim, maka padatahun  2013 telah disusun Rencana Aksi Nasional AdaptasiPerubahan Iklim (RAN-API).  RAN API berisi: (i) rencana aksiadaptasi prioritas sektor dan lintas sektor dalam jangka pendek(2013-2014); (ii) upaya pengarusutamaan rencana aksi adaptasi kedalam RPJMN 2015-2019; dan (iii) arah kebijakan adaptasi dalamjangka panjang (2020-2025). RAN-API merupakan rencana tematiklintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencanapembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim(climate proof/resilient development) di tingkat nasional.Upaya adaptasi perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkanketahanan di bidang: (i) ekonomi; (ii) sistem kehidupan; (iii)ekosistem; (iv) wilayah khusus; dan didukung oleh sistempendukung adaptasi perubahan iklim. Ketahanan ini diwujudkan
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melalui upaya di berbagai sector, yaitu: (i) ketahanan pangan; (ii)kemandirian energi; (iii) ketahanan infrastruktur; (iv) ketahanankesehatan masyarakat; (v) ketahanan permukiman; (vi) ketahananekosistem; (vii) ketahanan perkotaan; dan (viii) ketahanan pesisirdan pulau kecil.Dokumen RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan padaRencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah daerah jugadidorong untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklimdaerah sejalan dengan RAN-API, serta menginternalisasikan dalamperencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). Untuk mendorongpelaksanaan adaptasi perubahan iklim, diperlukan upayapenerapan RAN-API untuk dapat secara nyata meningkatkanketahanan (adaptasi) masyarakat terhadap perubahan iklim.Langkah konkrit yang akan dilakukan pada lima tahun ke depanadalah menerapkan rencana aksi adaptasi di 15 (lima belas) daerahrentan perubahan iklim, sebagai daerah percontohan penerapanRAN-API.
1.2.2.2 Sasaran Bidang1. Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas: kehutanan danlahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri danlimbah, mendekati 26% pada tahun 2019.2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahaniklim, khususnya terlaksananya langkah-langakh di 15 (lima belas)daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaanRAN-API.
1.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang1. Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporanRAN/RAD-GRK, dengan strategi: (i) meningkatkan upaya mitigasiperubahan iklim untuk sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatanpertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahanpenurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan,pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensidan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii)meningkatkan pelibatan sektor-sektor terkait baik di pusatmaupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi
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(RAN/RAD-GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (iii)meningkatkan kontribusi  swasta dan masyarakat dalampenurunan emisi GRK; (iv) mengembangkan insentif fiskal danpengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim,termasuk melalui Lembaga Wali Amanah Perubahan Iklim (ICCTF);dan (v) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan RAN/RAD-GRK.
2. Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim(RAN-API) secara sinergis, terutama pelaksanaan upaya adaptasi di15 daerah percontohan, dengan strategi: (i) mengarusutamakanRAN-API ke dalam perencanaan pembangunan nasional dandaerah; (ii) melaksanakan rencana aksi adaptasi perubahan iklimseperti yang tercantum dalam RAN-API secara terkoordinasiantara K/L dan pemerintah daerah serta antar daerah; (ii)mengembangkan indikator kerentanan dan memperkuat proyeksidan sistem informasi iklim dan cuaca; (iii) menyusun kajiankerentanan dan meningkatkan ketahanan (resiliensi) pada sektoryang sensitif serta pelaksanaan upaya adaptasi di daerahpercontohan; (iv) mensosialisasikan RAN-API kepada pemerintahdaerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi;dan (v) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanadaptasi, khususnya di 15 daerah percontohan.
1.2.2.4 Kerangka PendanaanDalam upaya penanganan perubahan iklim, masing-masingKementerian/ Lembaga melakukan identifikasi kegiatan danpendanaan yang spesifik untuk menangani perubahan iklim. Upayatersebut mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam RAN-GRKdan diperkuat dengan rencana aksi adaptasi (RAN-API).  Padadokumen perencanaan pembangunan, pendanaan untuk perubahaniklim dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: (i) bidang mitigasi;(ii) bidang adaptasi; dan (iii) bidang pendukung untuk memperkuatupaya mitigasi dan adaptasi seperti penguatan data dan informasi,peningkatan iptek, kajian, dan koordinasi pelaksanaan. Pendanaanuntuk penanganan perubahan iklim bersumber dari APBN (anggarankementerian/lembaga, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibahdari APBN), APBD, hibah luar negeri, dana perwalian, danswasta/masyarakat.
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1.2.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaana. Kerangka RegulasiUpaya penanganan perubahan iklim dilakukan berdasarkanPeraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi NasionalGas rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71/ 2011 tentangPenyelenggaraan Sistem Inventarisasi Nasional, serta 33Peraturan Gubernur terkait dengan RAD-GRK. Sementara,pendanaan hibah perubahan iklim dilaksanakan berdasarkanPerpes No 80/2011 tentang Dana Perwalian. Sementara itu, upayaadaptasi dilaksanakan mengacu kepada dokumen RAN-API yangakan terintegrasi di dalam RPJMN 2015-2019.b. Kerangka KelembagaanPenanganan perubahan iklim dilaksanakan dengan koordinasiyang erat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat,daerah, masyarakat, maupun swasta. Di tingkat pusat, telahdibentuk Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yangdibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala BappenasNo. KEP.38/M.PPN/HK/03/2012 tanggal 1 Maret 2012, untukmengoptimalkan pelaksanaan RAN-GRK dan memudahkankoordinasi dalam penanganan perubahan iklim (mitigasi danadaptasi). Tim tersebut terdiri atas Kelompok-kelompok Kerjayang beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga lain,yakni kelompok kerja Bidang Pertanian, Bidang Kehutanan danLahan Gambut,; Bidang Energi, Transportasi, dan Industri; BidangPengelolaan Limbah; Bidang Pendukung Lainnya dan LintasBidang; serta Bidang Adaptasi Perubahan Iklim. Di tingkatdaerah/Provinsi, terdapat pula Tim Penyusun RAD-GRK yangterdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja I-IV)sesuai dengan bidang dalam RAN/RAD-GRK. Adapun untuk danaperwalian, telah diterbitkan Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan LembagaWali Amanat Dana Perwalian Perubahan IklimIndonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund, dan KeputusanMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional Nomor
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KEP.33/M.PPN/HK/03/2014 tentang Pembentukan Majelis WaliAmanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia
Climate Change Trust Fund.Ke depan, diperlukan penataan fungsi dan kewenangan berbagailembaga yang menangani perubahan iklim, untuk mensinergikandan mengoptimalisasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakandi bidang perubahan iklim, serta menjawab dinamika tantangannasional dan dunia internasional.

1.2.3 Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan BangsaSejak kemerdekaan, Indonesia berhasil menjaga eksistensinyasebagai negara bangsa yang bersatu dan berdaulat, dengan mengatasiberbagai jenis konflik sosial berdimensi kekerasan,  sehingga tidakberujung pada perpecahan bangsa. Sejak reformasi tahun 1998,keberhasilan penyelesaian konflik dan kesepakatan damai atas konflikAceh, Poso, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat adalahsejumlah bukti keseriusan Indonesia dalam menangani konflikkekerasan melalui jalan dialog. Keberhasilan ini menjadikan Indonesiasebagai negara yang mampu memelihara persatuan dan kesatuan padaperiode sulit transisi demokrasi menuju demokrasi yangterkonsolidasi. Hanya saja, potensi konflik karena berbagai sebabmasih cukup besar ancamannya bagi persatuan Indonesia. Oleh karenaitu, pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menjadisuatu keniscayaan untuk memelihara dan meningkatkan kualitaspersatuan dan kesatuan nasional.

1.2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Pembangunan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang
BaikPermasalahan utama birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalahmasih terdistorsinya produk kebijakan publik, karena proses-proses yang tidak tidak transparan dan akuntabel, baik dalamproses penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring danevaluasinya. Sebagian proses pembuatan kebijakan masihberorientasi pada kepentingan politik partisan dan sesaat, bersifatelitis, sektoral, parsial, tidak terintegrasi, dan bahkan masih banyakditemukan adanya kebijakan yang bertentangan satu sama lain,baik secara vertikal maupun horizontal, serta kurang
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mengakomodir dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politikmasyarakat. Masalah ini diperberat oleh belum terbangunnyasistem rekrutmen pejabat publik yang berdasarkan standar
governance, melainkan masih berdasarkan sentimenprimordialisme, seperti hubungan kekeraratan, kesukuan, etnis,dan agama. Permasalahan lain adalah masih berkembangnyamentalitas aparatur lembaga pemerintah dan BUMN/BUMD yangtidak berorientasi pada nilai-nilai mental yang melayanikepentingan masyarakat.

b. Penataan Sistem Ekonomi yang Berkeadilan dan Berdaya SaingPermasalahan utama bidang ekonomi adalah kesenjangan danketimbangan pembangunan daerah Jawa-luar Jawa, daerah yangkaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin serta ketidakmerataan dan ketidak adilan dalam penguasaan sumber dayaekonomi para pelaku ekonomi. yang antara lain disebabkan olehpersoalan struktural berupa tumpang tindihnya peraturanperundangan serta akses yang tertutup bagi mereka yang tidakmemiliki kekuasaan dan jaringan politik untuk mengelola sumberdaya ekonomi, termasuk di bidang kehutanan dan pertambangan.Apabila tidak ditata dengan lebih baik kesenjangan struktural yangada mengarah pada munculnya ketegangan antar daerah danmasyarakat, yang pada akhirnya akan mengarah pada melemahnyadaya saing nasional bahkan perpecahan bangsa.
c. Revitalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter

BangsaPermasalahan utama dalam wawasan kebangsaan adalahkurangnya kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsauntuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara KesatuanRepublik, dan Bhinneka Tunggal Ika. Permasalahan lainnya adalahkurangnya kesadaran dan kemampuan untuk   menjagakemajemukan bangsa Indonesia, kurangnya kemampuan melihatkemajemukan bukan hanya sebagai fakta untuk diterima,melainkan kekayaan untuk dirayakan sebagai modalitas Indonesiauntuk menjadi bangsa yang kuat dan unggul di tengah pergaulanbangsa-bangsa.
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Permasalahan karakter bangsa terwujud dalam menurunnyapengamalan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegaradalam kehidupan sosial politik, serta merosotnya kebersamaanhidup bersendikan gotong royong, termasuk nilai-nilai toleransi,nilai-nilai persamaan dan persaudaraan. Kemerosotan karakterkebangsaan tersebut ditandai dengan menguatnya sikapindividualism, pragmatism, liberalisme yang menggerus nilai-nilaikebersamaan, musyawarah mufakat, toleransi, persatuan dankesatuan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi ketegangansosial di masyarakat dan pada akhirnya dapat mengganggu upayamenjaga situasi damai dan harmonis dalam masyarakat.  Maka,perlu upaya strategis pembangunan  karakter bangsa, antara laindengan pembentukan dan peluncuran komunitas berkarakter, yangmemiliki idealisme dan cita-cita yang sama untuk bangsa danmemiliki kemauan keras untuk mewujudkan nya dalam kerja-kerjanyata, untuk kemudian berkembang menjadi gerakan nasional.
d. Pembenahan Sistem Hukum yang BerkeadilanPersoalan hukum dan keadilan dewasa ini berawal dari masihbanyak nya aturan hukum yang masih belum mengacu padaprinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia, karena masihmengacu pada ideologi kolonial Belanda. Sedangkan Indonesia saatini mengacu pada proses konsolidasi demokrasi yang semestinyadidukung oleh aturan hukum positif yang mengadopsi sepenuhnyaprinsip-prinsip persamaan di muka hukum. Selain itu, ada masalahhukum yang tumpang tindih, akses yang tidak mudah bagimasyarakat ke dalam sistem peradilan karena birokrasi dan biayayang tidak murah, masih banyaknya aparatur hukum yang tidakbersih dari praktek korupsi, kesadaran hukum yang masih lemahdalam masyarakat yang memberi andil pada masih banyak nyatindakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai konflikkepentingan.
e. Pemantapan Sistem Keamanan dan Ketertiban Dalam NegeriPermasalahan keamanan nasional saat ini antara lain termanifestasidalam masih adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatkeamanan, belum cukup profesional dan proporsionalnya tindakanaparat keamanan untuk bisa menghentikan dan mencegah konflik,adanya berbagai protap, juklak dan juknis dari masing-masing
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kesatuan yang belum terintegrasi dengan baik, belum optimalnyaperan kepala daerah dalam menjaga keamanan dan ketertibandaerahnya, dan masih ada masalah kurangnya kesadaranmasyarakat tentang pentingnya memelihara rasa aman. Berbagaitindakan berulangnya kekerasan yang ada di berbagai wilayah,antara lain berawal dari masalah-masalah keamanan yangdisebutkan di atas. Permasalahan lain adalah ancaman terorismeyang menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan tindakankejahatan mereka untuk melawan negara dan masyarakat yangdemokratis, serta masih adanya pihak-pihak separatis yangmenggunakan isu-isu ketidak adilan dan kesenjangan antar wilayahuntuk memisahkan diri, termasuk dengan menggalang dukunganluar negeri.
f. Pembenahan Kehidupan DemokrasiPermasalahan kehidupan demokrasi dewasa ini adalah masihrendahnya kinerja lembaga lembaga demokrasi, termasuk parpol,parlemen, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil dalammenyerap ekspektasi dan variasi aspirasi politik yang munculsangat deras dan dinamis sebagai ekspresi kebebasan sipil yangdibawa oleh demokrasi sejak reformasi 1998. Selain itu masih adakelemahan sistemik antara berlakunya sistem pemerintahanpresidensial dengan fakta masih belum berdayanya presiden dalammelaksanakan tugas-tugas kepresidenan yang seharusnyaditunaikan dalam sistem presidensial. Termasuk melaksanakanjanji-janji kampanye pemilu presiden yang dilaksanakan terpisahdengan pemilu legislatif.
g. Reaktualisasi Nilai-Nilai Budaya Nasional dan Lokal yang

Menguatkan Karakter BangsaPermasalahan budaya nasional adalah masih banyaknya nilai-nilai,kebiasaan, adat istiadat yang sesungguhnya tidak lagi perludipertahankan dalam alam demokrasi ini, karena tidak sesuaidengan asas-asas mengutamakan komunikasi dan dialog dalampenyelesaian setiap konflik. Dalam kenyataannya, masih adabudaya yang mengutamakan kebiasaan penyelesaian masalahkehormatan dengan cara berduel misalnya, yang berujung padakematian dan pembalasan dendam sampai beberapa keturunan.Selain itu, masih ada sikap mengistimewakan strata sosial tertentu
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dalam pergaulan sosial berdasarkan budaya tertentu. Selanjutnya,ada juga budaya yang mengutamakan “lambat asal selamat,” atau“banyak anak banyak rezeki” misalnya, yang pada prakteknyajustru akan menjadi melemahnya kualitas hidup dan hambatandaya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi yangmengutamakan kecepatan, akurasi, efisiensi dan produktivitastinggi. Hal ini perlu dikenali untuk kemudian dievaluasi dalambentuk audit budaya, sehingga dapat menjadi pegangan bersamauntuk memantapkan wasbang dan karakter bangsa.
1.2.3.2 Sasaran BidangSasaran dari Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan KarakterBangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsaadalah meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang dicapaimelalui sasaran-sasaran antara:1. Terlaksananya birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik,transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan peka terhadap upayapemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.2. Terlaksananya pembangunan yang berkeadilan melaluidistribusi sumber daya alam, sumber daya manusia, wilayah,sektor, dan komunitas.3. Terlaksananya  Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan KarakterBangsa masyarakat umum dan kalangan muda di sekolah dalamrangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa.4. Meningkatnya kualitas hukum yang berkeadilan yang sesuaidengan perkembangan dan kebutuhan dinamika pembangunansosial, budaya, politik dan ekonomi.5. Tertatanya sistem dan mekanisme tatakelola keamanan nasionalmenuju terwujudnya profesionalisme aparat keamanan.6. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi menujuIndonesia yang semakin kokoh sebagai negara demokrasi yangberkeadaban (civilized democracy) yang disegani dan menjadicontoh bagi masyarakat internasional, khususnya negara-negarademokrasi berkembang.
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7. Meningkatnya kesadaran kebudayaan yang meluas dalam
masyarakat untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur budayanasional, agar menyesuaikan diri dengan budaya global denganprinsip mempertahankan yang baik dan menyerap yang lebihbaik

1.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PembangunanDalam rangka mencapai sasaran lintas bidang, arah kebijakandan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan dan Pemantapan Sistem Birokrasi, serta

Mekanisme Tatakelola Pemerintahan yang Baik, ditempuh
dengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Pengarus-utamaan Wawasan Kebangsaaan dan KarakterBangsa dalam kebijakan dan regulasi di tingkat nasional dandaerah.b. Penguatan peran Kemendagri dan Kemenkumham, danlembaga lain yang terkait dalam upaya harmonisasi dansinkronisasi peraturan daerah dan kebijakan publik untukmeminimalisir potensi konflik.c. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait dengan sistempemilu, sistem kepartaian termasuk di dalamnya sistemrekruitmen politik, serta yang terkait dengan susunan dankedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.Aspek Sistem dan Mekanismea. Pembenahan dan penguatan unit kerja pemerintahan pusatdan daerah agar   mampu memadukan berbagaikepentingan dalam masyarakat sesuai dinamika sosialdalam penanganan konflik sosial.b. Pengembangan mekanisme musrenbang yang berkualitasdan berorientasi pada  penciptaan persatuan dan kesatuanbangsa.c. Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaanpembangunan.
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d. Penguatan upaya reformasi birokrasi untuk mendorongprofesionalismee. Penyempurnaan sistem rekruitmen aparatur negara yangtransparan dan akuntabel.f. Penataan koordinasi antar lembaga pemerintah yang terkaitdengan pencegahan konflik dan mendorong regulasi sistempencegahan dini konflik di daerah.g. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam prosespengambilan kebijakan publik.h. Pengembangan sistem komunikasi pembangunan antarapemerintah dan masyarakat.Aspek  Kapasitas SDMa. Pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintahan bagiaparatur negara sesuai dengan tugas dan fungsi institusikerjanya.b. Pendidikan dan pelatihan tata kelola organisasi bagiorganisasi kemasyarakatan (ormas).c. Pendidikan dan pelatihan pengawasan terhadap kebijakanpublik bagi organisasi kemasyarakatan (ormas).d. Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitaspenjaringan aspirasi masyarakat, legal drafting dan auditkebijakan, serta analisis sinkronisasi kebijakan untuklegislator dan aparatur negara tingkat nasional dan lokal.e. Penguatan lembaga formal eksternal dan organisasikemasyarakatan (f. Mental di kalangan aparatur Pemerintah dan BUMN/BUMD.g. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Pengurangan
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi, serta pengelolaan
Konflik Perebutan Sumber Daya Alam ormas) untukmemantau kinerja lembaga eksekutif dan legislative dalampembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik

2. Internalisasi nilai-nilai Revolusi, ditempuh dengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunan
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a. Memperkuat landasan hukum mengenai inovasi danteknologi melalui Undang-Undang tentang PemerintahanDaerah.b. Mendorong munculnya regulasi dan kebijakan afirmatif bagikelompok ekonomi marginal terkait akses ekonomi informaldan formal di tingkat nasional dan lokal sebagai pelaksanaandari Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM)c. Pemetaan potensi ekonomi kreatif serta harmonisasi dansinkronisasi regulasi dan kebijakan ekonomi kreatif.d. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakanpengelolaan SDA di tingkat nasional dengan lokal.e. Perubahan arah prioritas pembangunan untuk wilayah luarJawa dan daerah tertinggal yang berbasis regionalf. Percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataankesejahteraan, dan pemerataan pelayanan dasar di KawasanTimur Indonesia (KTI) dan mempertahankan momentum diKawasan Barat Indonesia (KBI).g. Pemerataan dan percepatan pembangunan daerahtertinggal dan terpencil, kawasan perbatasan, terluar danterdepan.h. Penyempurnaan dan penguatan peraturan dan kebijakanpembangunan daerah tertinggal, kepulauan dan daerahperbatasan.i. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pelayanandasar dan pelayanan publik di luar Jawa dan daerahtertinggal, serta kapasitas sumber daya manusiapemerintahan tingkat desa di luar Jawa, daerah tertinggaldan daerah perbatasan.j. Penyediaan fasilitas kredit untuk usaha sektor ekonomiinformal.k. Penyempurnaan perundang-undangan tentang masyarakatadat dan hak ulayat.
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l. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan tata perijinan danpengelolaan SDAm. Pengembangan bentuk-bentuk pengelolaan SDA yangmelibatkan secara adil dan seimbang pemerintah,masyarakat dan swasta yang memperhatikan peta geografis(Peta Dasar Indonesia) dan peta administrasikabupaten/kota.n. Pengembangan wilayah Maritim IndonesiaAspek Sistem dan Mekanismea. Pembuatan standarisasi pendataan penduduk miskinberdasarkan lokalitas (desa-kota-pesisir-hutan), tingkatkerentanan (rentan ekonomi, kesehatan, pendidikan, danlain-lain), serta perbaikan koordinasi antar K/L yang terkaitpendataan penduduk, penanganan daerah tertinggal danpengurangan kemiskinan di tingkat nasional dan lokal.b. Peningkatan fungsi dan peran lembaga yang menanganidaerah tertinggal.c. Peningkatan fungsi dan peran lembaga terkait ekonomid. institusi penyedia peta geospatial.e. Penguatan kelembagaan pada tingkat desa sebagaiimplementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.f. Percepatan kreatif.g. Penguatan pembuatan peta dasar one map Indonesia.h. Pembenahan data penduduk miskin berdasar lokasi (desa-kota-pesisir-hutan) dan tingkat kerentanan khusus (rentanekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).i. Pembenahan data kesenjangan penduduk di tingkatdesa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dannasional. Perbaikan infrastruktur wilayah tertinggal di luarJawaAspek Kapasitas SDMa. Mendorong penguatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan
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sumber daya alam dan kemaritiman.b. Mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayahc. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dari masyarakatuntuk mendorong kemampuan akses sumberdaya ekonomidan sumber daya alam (SDA).d. Penguatan kapasitas pembuat kebijakan ekonomi terkaitakses ekonomi yang adil pada semua masyarakat di tingkatnasional dan lokal.e. Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan hukum terkaitsengketa dan konflik SDA.
3. Peningkatan Revitalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan

dan Karakter Bangsa dengan Mendorong Koordinasi
Kelembagaan yang Lebih Kuat, ditempuh dengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar termasuk nilai-nalai yang berasal dari kebudayaan-kebudayaan yang ada diIndonesia untuk memperkuat harga diri bangsa, karakterdan wawasan kebangsaan serta daya saing bangsa.b. Harmonisasi dan kompilasi konsep-konsep pembangunanbudaya, karakter bangsa dan  wawasan kebangsaan dariberbagai kementeriaan/lembaga pemerintah.c. Internalisasi tafsir baru atas nilai-nilai Pancasila yang sejalandengan tuntutan demokrasi dan HAM global, namun tetapbepijak pada koridor UUD 1945, NKRI, dan Bhineka TunggalIka.d. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan antidiskriminasi.e. Pembentukan kelembagaan pusat pendidikan wawasankebangsaan dan karakter bangsa.f. Evaluasi dan revisi kebijakan, paradigma, sistem dandiseminasi model pembelajaran demokrasi, melalui jalurpendidikan formal dan non-formal.
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Aspek Sistem dan Mekanismea. Meningkatkan daya deteksi dini dan cegah dini aparaturterhadap ideologi radikal yang ingin mengganti Pancasiladengan ideologi lain dalam rangka kewaspadaan nasionaldan bela negara.b. Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan yangdinamis melalui pengembangan dan pemanfaatan mediainteraktif yang memiliki jangkauan luas;c. Pembangunan pusat-pusat pendidikan kebudayaan yangbertitik berat pada internalisasi nilai-nilai kemandirian,keberagaman, cinta tanah air, cinta damai, tanggungjawabdalam kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasukkelompok-kelompok marginal.d. Mendorong terbentuknya center of excellence yang menjadicikal bakal munculnya kelompok professional yang mandiri,kreatif, berintegritas tinggie. Pengembangan substansi Pendidikan kebudayaan dankarakter bangsa di lingkungan pendidikan formal daninformal di semua jenjang pendidikan.f. Pengembangan metode penanganan konflik sosial.g. Pengintegrasian nilai-nilai wawasan kebangsaan danpendidikan budi pekerti dalam pendidikan demokrasi (civic
education)h. Penyusunan gagasan/konsep Democracy Trust Fund (danaabadi demokrasi/DAD)i. Pencanangan pilot project dan inisiasi percontohanKomunitas Berkarakter.Aspek Kapasitas SDMa. Penguatan kapasitas masyarakat tentang mekanisme deteksidini dan cegah dini dalam pemeliharaan perdamaian.b. Meningkatkan peran dan kapasitas pengawasan danevaluasi  Kementerian Dalam Negeri terhadap berbagaiperaturan daerah yang dinilai diskriminatif.
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c. Menyelenggaraan pendidikan multikultural yang berbasispada penghargaan dan pengakuan (recognition) terhadapperbedaan tradisi/adat budaya dan nilai/pengetahuan lokal(local wisdom), perbedaan agama, dan penghormatanterhadap hak asasi manusia, bagi  politisi, birokrat eksekutifdan yudikatif, LSM,  pimpinan adat dan agama di tingkatpusat maupun di daerah, di lingkup pendidikan formal daninformal di semua jenjang pendidikan.d. Pengembangan sistem reward and punishment yangmendukung munculnya generasi yang lebih berbudaya danberkarakter serta beretika tinggie. Peningkatan peran mediamassa yang berkeadilan sehinggadapat memainkan peranan asasinya sebagai sumberinformasi yang mencerdaskan masyarakat dalam rangkamempertahankan keutuhan NKRI.f. Pelaksanaan pendidikan politik untuk kalangan perempuan,pemuda, pelajar, dan organisasi kemasyarakatan untukmeningkatkan partisipasi politik dalam proses pembentukankebijakan publikg. Pendidikan Wawasan kebangsaan dan karakter bangsauntuk aparatur negara;h. Penguatan wawasan kebangsaan terhadap kekayaan sumberdaya alam sebagai satu kesatuan wilayah nusantara.i. Penguatan karakter kebangsaan yang dapat mengurangieksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkunganhidup.j. Pendidikan demokrasi di lembaga pendidikan formal, non-formal dan informal (keluarga)k. Sosialisasi dan internalisasi Pendidikan Demokrasi yangterintegrasi dengan nilai-nilai wasbang dan budi pekerti dilingkungan CSO, swasta, media, dan birokrasi (TNI/Polri danPNS).l. Diseminasi nilai-nilai demokrasi bagi masyarakat dikawasan perbatasan dan kelompok marginal.
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4. Pengembangan Sistem Hukum yang Adil sesuai dengan
Dinamika Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya, ditempuhdengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 7tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang tentang perlindungan dan pengakuan hak-hakmasyarakat adat, perbaikan Undang-Undang tentangPemilihan Umum, Partai Politik, Undang-Undang tentangPemerintahan Daerah, Undang-Undang tentangPerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.b. Harmonisasi dan sinkronisasi substansi hukum mengenailembaga-lembaga pembuat dan pelaksana hukum.c. Menuntaskan perbaikan substansi hukum KUHAP, KUHP danUndang-Undang terkait lainnya, KUHPerdata danKUHAPerdata.d. Pembuatan peraturan dan kebijakan tentang mekanismepenyelesaian kasus di tingkat desa dan alternatifpenyelesaian perkara di luar pengadilan.e. Harmonisasi dan sinkronisasi mekanisme lokal denganmekanisme hukum formal pengadilan.f. Penyusunan revisi undang-undang yang mengaturpemberian sanksi yang lebih berat bagi aparatur pembentukdan pelaksana hukum yang melakukan tindakan korupsi,kolusi dan nepotisme.Aspek Sistem dan Mekanismea. Penyusunan mekanisme pemberian reward bagi masyarakatyang membantu penegakan hukum.b. Optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa yang terkait dengan penyelesaiansengketa oleh lembaga adat.
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Aspek Kapasitas SDMa. Pendidikan tertib hukum bagi masyarakat, kelompok muda,perempuan dan  kelompok minoritas, antara lain melaluimedia interaktif dan menjangkau masyarakat luas.
5. Pengaturan Tatakelola Sistem Keamanan dan Ketertiban

Dalam Negeri untuk PemeliharaanSituasi Damai , ditempuhdengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Pembuatan undang-undang terkait sektor keamanan sepertiUndang-Undang tentang Keamanan dan Ketertiban DalamNegerib. Pembuatan petunjuk tehnis pelaksanaan yang terintegrasibagi aparat keamanan/aparat pemerintah dalampenanganan konflik sebagai bentuk penjabaran dari UUNomor  7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.c. Pembuatan rencana operasi terpadu/gabungan pada wilayahrentan konflik kekerasan sebagai turunan teknis dari juklak.d. Pembuatan dan penyempurnaan peta potensi kerawanandan potensi konflik di tingkat nasional dan daerah.e. Pembuatan protap tentang pengamanan dan penertibanmasing-masing daerah oleh kepala daerah.f. Penguatan paraturan perundangan dan regulasi dalampenanggulangan terorismeAspek Sistem dan Mekanismea. Pengembangan sistem dan penguatan kapasitas danintegritas, serta pendayagunaan pemolisian masyarakatuntuk pencegahan konflik.b. Optimalisasi peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)dan CSO dalam pengawasan profesionalisme Polri.c. Penyusunan mekanisme pelibatan lembaga non-pemerintah,negara asing dan lembaga internasional dalam penanganankonflik sosial.
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d. Penyusunan strategi perlawanan terhadap cyber ware. Optimalisasi sistem deteksi diniAspek Kapasitas SDMa. Penguatan kapasitas pengetahuan dan skill dari aparatkeamanan dalam pencegahan dan penghentian konflik,termasuk pelaksanaan latihan bersama secara terpadutentang penanganan konflik.b. Peningkatan peran pembinaan teritorial TNI dalampendeteksian konflik sosial dalam masyarakat.c. Peningkatan pembinaan Polri dalam penanganan konfliksosial;d. Peningkatan kapasitas kepala daerah dalam penanganankonflik sosial.
6. Penguatan Peran Lembaga-Lembaga Demokrasi, ditempuhdengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Evaluasi kritis atas kebijakan dan peraturan pemerintahyang tidak sejalan dengan prinsip dan norma demokrasi.b. Pengaturan pembiayaan kampanye partai politik dalampemilu melalui APBN/D dan non APBN/D.Aspek Sistem dan Mekanismea. Penguatan lembaga-lembaga demokrasi (negara danmasyarakat) di tingkat pusat dan daerah.b. Membangun kemitraan antara pemerintah, CSO, dunia usahadan media nasional dalam penguatan demokrasi.c. Pembangunan kelembagaan Litbang yang mendukungpelaksaanaan demokrasi di pusat dan daerah.d. Penguatan organisasi partai politik, kaderisasi, rekruitmendan pengelolaan keuangan partai untuk membentuk partaipolitik modern.



104 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

e. Pengembangan dialog publik tentang demokrasi danwasbang di tingkat masyarakat, swasta, dan aparatur negara.
7. Pengembangan Nilai-Nilai Luhur Budaya

Nasional yang menguatkan Persatuan dan
Kesatuan, ditempuh dengan strategi:Aspek Regulasi dan Program Pembangunana. Perbaikan kebijakan pemerintah tentang kebudayaannasional.b. Identifikasi nilai dan ekspresi budaya luhur Nusantarauntuk Rekonseptualisasi kebudayaan Indonesia.c. Pengkajian strategis tentang pengembangan SDM Indonesiaberbasis pada kebudayaan Indonesia baru.Aspek Kapasitas SDMa. Pengenalan dan kampanye konsep kebudayaan Indonesiayang baru melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah dandunia usaha.

1.2.3.4 Kerangka PendanaanKerangka Pendanaan yang diperlukan dalam pembangunanlintas bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsadalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalahsebagai berikut:1. Pendanaan isu strategis sub-bidang politik dalam negeribersumber dari anggaran sesuai ketentuan dalam RAPBN 2015-2019, terutama pendanaan yang berasal dari rupiah murni.2. Pendanaan sejumlah isu sub-strategis dapat berasal darikerjasama dengan mitra pembangunan, sebagai pelengkap dariRAPBN 2015-2019 sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturanperundangan yang berlaku.3. Pendanaan juga bisa dibangun melalui kerangka bantuanmasyarakat sipil dan swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatandukungan demokrasi, dalam bentuk dana perwalian (trust fund)yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil untuk organisasimasyarakat sendiri.
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1.2.3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka KelembagaanDalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilakumasyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukungpelaksanaan pembangunan lintas bidang ini, perlu ditelaah dan dikajilebih lanjut semua peraturan perundangan terkait agar tidak bersifatkontra produktif bagi pencapaian arah kebijakan dan strategipencapaian yang sudah ditetapkan.Pembangunan lintas bidang Pemantapan WawasanKebangsaam dan Karakter Bangsa dalam Rangka MemperkuatPersatuan dan Kesatuan Bangsa ini akan dilaksanakan masing-masingoleh kementerian/lembaga terkait, dan satuan kerja pemerintahdaerah provinsi dan kabupaten. Pada sisi lain, saat ini telah banyakprakarsa dan ide pemantapan wasabang dan karakter bangsa  yangtelah dilakukan oleh berbagai tokoh masyarakat dan masyarakat sipil,tidak saja berasal dari pusat, tetapi juga dari daerah. Kesemua inisiatiftersebut harus berjalan sinergi satu sama lain. Hal ini perlu dilakukanmengingat akar masalah ancaman pada persatuan dan kesatuan yangsifatnya tidak tunggal dan bahkan rumit, sehingga tidak dapatdiselesaikan hanya oleh satu kementerian, dan atau pemerintah pusatsaja, tetapi harus dilakukan bersama oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, kerja sama dengan seluruh pemangku kepentinganyang ada di seluruh tanah air. Oleh karenanya, diperlukan penguatankelembagaan yang tepat yang dapat mensinergikan penyusunanrencana, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pelaksanaanpambangunan lintas bidang ini.
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BAB 2
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMAPembangunan harus dimaknai sebagai upaya sistematis,terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidupmanusia dan masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitashidup manusia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusiasebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupunperempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut.Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin padapenyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata,melainkan juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untukmemperoleh layanan publik. Dalam perspektif demikian, pembangunanmanusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yangsehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dankesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, danpendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti IndeksPembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus mengalamipeningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013.IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia15 tahun ke atas selama 8,14 tahun dan angka melek aksara pendudukusia 15 tahun ke atas sebesar 94,1 persen. Sementara itu, usia harapanhidup saat lahir mencapai 69,9 tahun dan produk domestik bruto(PDB) per kapita sebesar Rp. 33,3 juta. Persentase penduduk miskinjuga menunjukkan penurunan, dari 12,4 persen atau 29,9 juta orangpada tahun 2011 menjadi 11,5 persen atau 28,6 juta orang pada tahun2013. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas perludisertai gerakan Revolusi Mental, dengan mengubah cara pandang,pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang, yang berorientasi padakemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besardan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harusdiinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etoskemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum danaturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-adaptif, kerja samadan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan publik dankemaslahatan umum.Revolusi Mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatandalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yangtertuang di dalam preambul UUD 1945 yaitu mencerdasakan
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kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Karena itu,Revolusi Mental bertumpu pada manusia yang menjadi fokus dansasaran utama pembangunan sekaligus pelaku yang menggerakkanpembangunan di semua sektor dan bidang: sumber daya manusia dankebudayaan; sumber daya alam dan lingkungan hidup; politik, hukum,pertahanan dan keamanan; ekonomi dan infrastruktur. MelaluiRevolusi Mental, pembangunan manusia diharapkan akan melahirkaninsan-insan bekualitas dan unggul, yang menjunjung tinggi nilai,norma, dan identitas budaya bangsa; punya kesadaran dalammengelola kekayaan alam secara efisien dan berkelanjutan untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat; berpartisipasi dalam politikkenegaraan dengan memberi kontribusi pada penyelenggaraanpemerintahan yang baik dan bersih (antikorupsi), sejalan denganproses penegakan hukum yang tegas untuk mewujudkan keadilan,serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara-bangsa denganmemberi jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara;berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagaimacam kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk mengentaskankemiskinan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehinggadapat memacu percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian,Revolusi Mental sangat penting untuk mendorong transformasikehidupan berbangsa dan bernegara melalui pembangunan inklusifuntuk mencapai kemajuan dan mewujudkan kemakmuran.Pembangunan manusia bidang kependudukan dan keluargaberencana, kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, perpustakaan,pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraansosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkandaya saing sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan daripembangunan bidang lain seperti sarana ekonomi, prasarana, politik,hukum, keamanan, lingkungan hidup dan kewilayahan. Dengandemikian, pembangunan sumber daya manusia dan kehidupanberagama juga merupakan bagian dari reformasi menyeluruh(comprehensive reform) dalam upaya peningkatan taraf hidupmasyarakat dilakukan dengan memperhatikan lingkungan strategisyang mengiringi prosesnya, seperti bonus demografi, Asean EconomicCommunity, Post-2015 Development, dan Perubahan Iklim.Tahap ketiga RPJPN 2005-2025 yaitu RPJMN 2015-2019menyiapkan landasan yang kuat agar Indonesia dapat keluar dari
middle income trap pada tahun 2030. Pembangunan bidang sosialbudaya dan kehidupan beragama memegang peranan penting dalamupaya tersebut, terutama dalam menciptakan sumber daya manusiaberkualitas dalam rangka peningkatan daya saing nasional.
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2.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga
Berencana dan Pembangunan KeluargaUndang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga memuat bahwaPerkembangan kependudukan terdiri dari aspek kuantitas, kualitas,dan mobilitas penduduk, serta perencanaan dan wawasankependudukan. Sedangkan pembangunan keluarga dimaksudkan untukpembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sementara itumenurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menyebutkan dalam visi misinya bahwa Kemajuan suatu bangsajuga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang eratantara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk,termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai denganlaju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidupyang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Olehkarena itu, kualitas SDM Indonesia perlu terus ditingkatkan. Salah satuprasyarat untuk pengembangan SDM adalah mewujudkan penduduktumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melaluiKeluarga Berencana; peningkatan kualitas penduduk melaluipembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatanekonomi; serta pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakanoleh pembangunan bidang ekonomi seperti ketenagakerjaan dantransmigrasi, pembangunan wilayah meliputi pembangunanperdesaan-perkotaan, pembangunan bidang infrastruktur sepertitransportasi, serta pembangunan bidang lingkungan hidup. Denganpenduduk tumbuh seimbang maka daya tampung dan dukunglingkungan tetap terjaga.
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Hasil SensusPenduduk (SP) 2000dan SP 2010menunjukkan bahwalaju pertumbuhanpenduduk (LPP)meningkat dari 1,45persen  menjadi 1,49persen. Salah satupenyebab hal ini adalahmasih tingginya angkakelahiran. SurveiDemografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002, 2007, dan2012 menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) yaitu sebesar 2,6 kelahiran per perempuan usia reproduktif15-49 tahun. Beberapa isu strategis dan permasalahan, serta tantanganpengendalian kuantitas penduduk dengan demikian meliputi:

(a) Penguatan Advokasi dan KIE tentang Program
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK). Dalam rangka meningkatkan program KKBPK, salah satuupaya penting adalah penguatan advokasi dan komunikasi, informasi,edukasi/KIE, yaitu suatu upaya untuk menciptakan permintaankebutuhan ber-KB (demand creation). Namun pelaksanaan advokasidan KIE masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain:(1) masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadapprogram KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, perencanaan danpenganggaran; (2) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan darisetiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 - 2,8 anak atau di atas angka kelahirantotal sebesar 2,6 (SDKI 2012); (3) pelaksanaan advokasi dan KIE belumefektif, yang ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alatkontrasepsi begitu tinggi (98% dari pasangan usia subur/PUS), namuntidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB (57,9% SDKI2012). Disamping itu, pengetahuan masyarakat tentang isukependudukan juga masih rendah yaitu sebesar 34,2 persen (DataBKKBN 2013); (4) masih terjadinya kesenjangan dalam memperolehinformasi tentang program KKBPK, baik antarprovinsi, antara wilayahperdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan danpengeluaran keluarga; (5) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenaikeluarga berencana yang belum responsif gender, yang tergambardengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusanuntuk ber-KB; (6) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belumdipahami secara optimal; dan (7) peran bidan dan tenaga lapangan KBdalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI,  terdapat
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sebanyak 50 persen PUS yang dilayani KB oleh bidan, dan sebanyak5,2% wanita yang dikunjungi oleh petugas lapangan KB berdiskusitentang KB, dan sebanyak 37,7% wanita yang mengunjungi fasilitaskesehatan tidak pernah berdiskusi tentang KB (SDKI 2012).Tantangan yang dihadapi ke depan adalah peningkatankomitmen dan dukungan stakeholders serta peningkatan pengetahuandan pemahaman tentang program KKBPK yang komprehensif,responsif gender, dan merata serta didukung oleh tenaga yangkompeten, dan diikuti dengan perubahan perilaku untuk ber-KB,terutama untuk target kelompok umur pasangan usia muda paritasrendah, wilayah perdesaan serta tingkat pendidikan dan kesejahteraanyang lebih rendah.
(b) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang

Merata. Upaya untuk meningkatkan kesertaan ber-KB perluditingkatkan akses dankualitaspelayananKB yangmerata.PermasalahanpelayananKB antaralain: (1)Angkapemakaiankontrasepsicaramoderntidakmeningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen; (2) Kebutuhan ber-KByang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metodeformulasi baru; (3) Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contrasepsi prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yangbelum terpenuhi (unmet need), baik antarprovinsi, antarwilayah,maupun antartingkat pendidikan, dan antartingkat pengeluarankeluarga  (4) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out)yang masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (5) Penggunaan alat dan obatmetode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat dari



6 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

46,5 persen menjadi 47,3 persen (SDKI 2007 dan2012), sementarametode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cenderung menurun, dari10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3% dengan pembagi CPRmodern); (6) rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0% (SDKI2007 dan 2012); (7) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuaistandar, yaitu yang berkaitan dengan ketersediaan dan persebaranfasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB,ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompetendalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalammemberikan penjelasan yang komprehensif mengenai efek sampingalokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokondi faskes/klinik pelayanan KB (supply chains); (8) Jaminan pelayananKB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutamadalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional - SistemJaminan Sosial Nasional (JKN-SJSN).Tantangan pelayanan KB adalah peningkatan cakupan dankualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakatdan wilayah, didukung tenaga dan fasilitas kesehatan, serta penguatanmanajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk pemenuhanhak kesehatan reproduksidi era  JKN- SJSN.
(c) Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja

mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan
Berkeluarga. Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi danpenyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan calon pengantinmerupakan hal sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlahkelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan.Permasalahan kesehatan reproduksi remaja antara lain: (1) Angkakelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu48 per 1.000 (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yangtelah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat darisebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen; (2) Belum idealnyamedian usia kawin pertama perempuan, yaitu masih 20,1 tahun (usiaideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahunperempuan dan 25 tahun pria); (3) terdapat kesenjangan dalampembinaan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja(KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiranremaja kelompok usia 15-19 tahun); (4) Perilaku seks pra nikah  disebagian kalangan remaja yang berakibat pada kehamilan yang tidakdiinginkan masih tinggi; (5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatanreproduksi dan perilaku beresiko masih rendah; dan (6) Cakupan danperan pusat informasi dan konseling remaja (PIK Remaja) belum
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optimal.Tantanganyang dihadapiberkaitan denganisu pembinaanremaja adalahpeningkatanpemahaman dankesadaran remajamengenaikesehatanreproduksi, penundaan usia kawin pertama, dan penyiapan kehidupanberkeluarga sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tahapanperkembangan remaja.
(d) Pembangunan Keluarga. Pembangunan keluargadilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluargayang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsikeluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraankeluarga yang meliputi juga pembinaan kelestarian kesertaan ber-KBmasih dihadapkan pada  beberapa permasalahan antara lain: (1) Masihtingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen darisebanyak 64,7 juta keluarga indonesia (keluarga pra sejahtera/KPSsebesar 20,3% dan keluarga sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1%)(Pendataan Keluarga, BKKBN 2012); (2) Pengetahuan orang tuamengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anakmasih rendah; (3) Partisipasi, pemahaman dan kesadarankeluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatanpembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah; (4)Kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansiamasih belum optimal; (5) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakatuntuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dankesejahteraan keluarga; (6) Pelaksanaan program ketahanan dankesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatanbelum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaanber-KB. Disamping itu juga kelompok kegiatan tersebut belum optimaldalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB. Kelompok kegiatan tersebut adalah bina keluarga balita (BKB),bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL), sertapemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha produktifpemberdayaan perekonomian keluarga sejahtera (UPPKS); dan (7)Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan, sertaterbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
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Tantangan ke depan adalah peningkatan pemahaman dankesadaran orangtua dan anggota keluarga mengenai peran dan fungsikeluarga dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,yang meliputi antara lain fungsi cinta kasih, perlindungan, hubungansosial, reproduksi, agama, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial,dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Penguatan Landasan Hukum dan Penyerasian Kebijakan

Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB (KKB)Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidangKKB diperlukan dukungan landasan hukum yang kuat. Penguatanlandasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKBmemiliki beberapa permasalahan antara lain: (1) Landasan hukum danpenyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai,yaitu dengan belum ditetapkannya peraturan pemerintah dari UU no.52 tahun 2009, dan masih adanya kebijakan pembangunan sektorlainnya yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB; (2)Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadapkebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnyapemahaman tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakanperencanaan dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKBdimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundanganyang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunanbidang KKB; dan (3) Koordinasi pembangunan bidang KKB denganprogram pembangunan lainnya masih lemah, antara lain programbantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH,Jamkesmas/ Jamkesda, Jampersal, dan PNPM, yang kurang mendorongmasyarakat untuk ber-KB, dan penanganan kebijakan pembangunanbidang KKB selama ini masih bersifat parsial.Tantangan yang dihadapi ke depan adalah perumusan landasanhukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yangharmonis, serta peningkatan komitmen dan koordinasi antar-pemangku kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang KKB.
Penguatan Kelembagaan Pembangunan Bidang

Kependudukan dan KBDukungan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunanbidang KKB merupakan hal yang mendasar untuk pelaksanaanprogram KKBPK. Permasalahan penguatan kelembagaan pembangunanbidang KKB antara lain:(1) Dukungan peraturan perundangan tentangkapasitas kelembagaan KKB tidak sinergis antara pemerintah pusat
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dan daerah, yang ditandai dengan masih beragam dan masih sedikitnyapembentukan lembaga KKB oleh pemerintah daerah. Hal inidisebabkan masih terdapat disharmonisasi antara UU 52/2009, PP38/2007, dan PP 41/2007); (2) Institusi masyarakat di tingkat linilapangan (kader kb di tingkat desa/pos kb desa) kurang mendapatdukungan; (3) Kuantitas dan distribusi tenaga lapangan masih kurangyang tercermin dari  rasio 1 petugas : 3-5 desa, dan kualitas tenagalapangan yang kurang memadai ditinjau dari latar belakang pendidikantenaga lini lapangan yang hanya sebagian kecil berpendidikan sarjana,serta penggerakan lini lapangan belum optimal; dan (4) Koordinasi dankemitraan untuk memperkuat jejaringan pelaksanaan program KKBPKmasih lemah dan hanya sebatas pada perjanjian/MoU.Tantangan kelembagaan pembangunan bidang KKB ke depanadalah penataan dan penguatan kelembagaan KKB di tingkat pusat dandaerah atau lini lapangan, baik institusi maupun ketenagaan, untukmeningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi lintas sektor sertakomitmen pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan pembangunanbidang KKB yang didukung dengan peraturan perundangan yangsinergis dan memadai.
Penguatan Data dan Informasi Kependudukan dan KBDalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauandan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan dan KB diperlukanketersediaan data dan informasi yang akurat. Terdapat beberapasumber data pembangunan kependudukan dan KB, diantaranyaadministrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan danregistrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidangkependudukan dan KB; serta Data sektoral pembangunankependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasipembangunan Kependudukan dan KB.

Penguatan Sistem Kependudukan Nasional yang
Terintegrasi (administrasi kependudukan). Admininstrasikependudukan menjamin partisipasi, perlindungan, pemberdayaan,serta kesamaan hak dan kewajiban setiap penduduk, baik dewasamaupun anak-anak, dalam pembangunan, antara lain melaluikepemilikan dokumen bukti kewarganegaraan, dengan segala hak dankewajibannya. Akses penduduk terhadap berbagai dokumen tersebutadalah melalui pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil.Untuk mendukung hal tersebut, sampai dengan tahun 2014 telahdibangun sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di 497kabupaten/kota. Pengembangan SIAK merupakan pelaksanaanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



10 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013, yang mengamanatkan pemerintah untukmemberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiappenduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkandokumen kependudukan. Namun, pemahaman masyarakat akanpentingnya pelaporan peristiwa vital dan kepemilikan dokumenkewarganegaraan masih beragam. Pemanfaatan data dan informasiadministrasi kependudukan oleh para pemangku kebijakan juga belumoptimal. Untuk itu, cakupan pendataan, sosialisasi, diseminasi,aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi penduduk tersebutharus diperluas. Selain itu, kapasitas petugas layanan juga harusditingkatkan untuk menghasilkan data dan informasi kependudukanyang valid dan mutakhir. Data dan informasi penduduk yang valid danmutakhir menjamin peluang setiap penduduk untuk mendapatkanakses terhadap kebijakan dan program-program pembangunan, sertamenjadi basis bagi pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakandan program-program pembangunan yang efektif dan efisien, sertaberbasis bukti.
Data dan informasi pembangunan Kependudukan dan KB

yang bersumber dari Sensus Penduduk dan Survei. Selainadministrasi kependudukan, data sensus penduduk dan survei yangterkait dengan pembangunan kependudukan dan KB, termasuk dataproyeksi penduduk memegang peranan penting dalam penyusunanrencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKBsesuai dengan konteks penggunaannya. Namun, pemanfaatan data daninformasi kependudukan dan KB yang berasal dari sensus, survei, danproyeksi penduduk untuk perencanaan pembangunan belum optimal,karena diseminasi, aksesibilitas dan kemampuan SDM untukmemanfaatkan data tersebut masih terbatas.
Data sektoral pembangunan bidang Kependudukan dan

KB. Data sektoral juga memegang peranan penting dalam penyusunanrencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidangKependudukan dan KB. Namun, data sektoral yang antara laindiperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dankeluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan,pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakansistem pengolahan data masih kurang berkualitas.Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah: (1) penguatansistem administrasi kependudukan terpadu yang melibatkan lintas-kementerian/lembaga; peningkatan kualitas pelayanan pencatataninformasi penduduk di seluruh unit layanan; peningkatan kualitas dankapasitas tenaga (SDM) layanan data dan informasi penduduk; danpeningkatan peran aktif petugas pencatatan, sosialisasi kepada seluruh
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lapisan masyarakat, serta diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatandata dan informasi penduduk bagi pemangku kebijakan.  (2) penguatandata dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas yang berasal darisensus, survei, proyeksi, statistik sektoral KKB, kajian dan lainnya,untuk dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendaliandan evaluasi pembangunan bidang KKB.
B. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan LansiaAngka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi walaupun dalambeberapa dekade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Pada tahun1994 AKI di Indonesia adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI1994) menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun2007. Hasil Sensus Penduduk (SP 2010), AKI di Indonesia adalah 346per 100.000 kelahiran hidup, sementara hasil survey SDKI tahun 2012AKI di Indonesia adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Perlu upayaekstra keras untuk dapat menurunkan angka kematian ibu.
ANGKA KEMATIAN IBU INDONESIA TAHUN 1994-2012

Angka Kematian Balita (AKBA) telah turun sebesar 58,8 persendari 97 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 40 per1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Namun demikian, angka inimasih cukup jauh dari target MDG 4 sebesar 32 per 1.000 kelahiranhidup. Sementara itu Angka Kematian Bayi (AKB) turun sebesar 52,5persen pada kurun waktu yang sama. Angka Kematian Neonatal (AKN)turun dari 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 20
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per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2003, kemudian turun sedikitmenjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010, selanjutnyatidak berubah pada tahun 2012. Lambatnya penurunan kematianneonatal yang berkontribusi pada 59,4 persen kematian bayi (SDKI2012) menyebabkan tetap tingginya AKB.
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB), BALITA (AKBA) DAN NEONATAL (AKN)

1991-2012

Walaupun angka kematian ibu meningkat, tetapi berbagaiindikator pelayanan kesehatan menunjukkan kinerja sistem kesehatanyang cukup baik, yang ditandai dengan peningkatan pemeriksaankehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan, kunjungan neonatal pertama dancakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Walupun demikiankesinambungan pelayanan (continuum of care) kesehatan ibu, anak danremaja belum terjaga. Cakupan beberapa jenis pelayanan kesehatanmasih rendah seperti anemia ibu hamil, pemakaian kontrasepsi, danASI ekslusif.
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CAKUPAN (PERSEN) DALAM KESINAMBUNGAN PELAYANAN (CONTINUUM
OF CARE) KESEHATAN IBU DAN ANAK

Dalam hal kualitas pelayanan, permasalahan utama adalahmasih belum terpenuhinya berbagai standar pelayanan berupafasilitas, alat, bahan, dan ketenagaan kesehatan. Dari seluruh rumahsakit umum PONEK pemerintah, hanya 7,6 persen yang memenuhiseluruh standar yang ditetapkan (Rifaskes 2011); yang memiliki kamaroperasi dan tim dokter siap 24 jam baru mencapai 82 persen dan tidakmemiliki pelayanan darah 24 jam sebesar 58 persen (Kemenkes, 2012).Sebagian besar (60 persen) kabupaten/kota belum memiliki 4 (empat)buah puskesmas PONED seperti yang dipersyaratkan. Dari puskesmasPONED yang ada, hanya 70 persen yang mempunyai alat pemeriksaanhemoglobin dan hanya 42,6 persen mempunyai obat Magnesium untukperdarahan dan eklampsia. Lebih dari separuh (55 persen) puskesmasPONED belum memiliki tenaga terlatih, dan sebagian besar puskesmas(66 persen) bahkan tidak dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatanyang lengkap.Kesehatan ibu dan anak sangat terkait erat dengan kesehatanremaja putri.  Permasalahan kesehatan dan gizi pada remaja masihcukup besar. Prevalensi pendek (stunting) pada remaja usia 13-15tahun sebesar 35,1% dan remaja usia 16-18 tahun mencapai 31,4persen. Selain itu akses remaja pada kesehatan resproduksi juga beumoptimal. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah dan proporsi
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penduduk lanjut usia juga akan meningkat pesat. Dengan demikianpelayanan kesehatan lansia, terutama bagi berbagai upaya pencegahanpenyakit tidak menular, kronis dan penyakit degeneratif perlu terusditingkatkan. Misalnya prevalensi ganggunan penghilatan (sever lowvision) pada penduduk usia 65-74 dan 75 masing-masin mencapai 7,6dan 13,9% dan gangguan pendengaran mencapai 17,1 dan 36,6%.Berbagai prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes,hipertiroid, stroke dan penyakit sendi juga meningkat tajam padakelomok lansia.Faktor tidak langsung yang berpengaruh terhadap upayakesehatan ibu, remaja dan lansia adalah kondisi sosial ekonomimasyarakat dan lokasi geografis. Disparitas status kesehatan terjadiantar kelompok sosial ekonomi dan perkotaan-perdesaan. Sebagaicontoh, angka kematian bayi pada penduduk termiskin sebesar 52kematian per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibandingkankelompok terkaya sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup. Balita daripenduduk miskin tiga kali lipat lebih beresiko mengalami gizi buruk.Selain itu kematian bayi di perdesaan (40 per 1.000 kelahiran hidup),jauh lebih tinggi daripada penduduk diperkotaan (26 per 1.000kelahiran hidup). Demikian pula kekurangan gizi lebih banyak terjadidi perdesaan.Tantangan utama yang dihadapi dalam peningkatan kesehatanibu, bayi, dan remaja  adalah menjamin keberlangsungan pelayanan(continuum of care) terutama dalam peningkatan cakupan danpeningkatan kualitas pelayanan kesehatan remaja, pemeriksaankehamilan, persalinan, pelayanan pasca kehamilan, kunjungan neonataldan imunisasi pada bayi. Selain itu dengan semakin meningkatnyajumlah penduduk lanjut usia, maka perlu terus dikembangkanpelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi penduduklanjut usia. Tantangan berikutnya adalah menjamin ketersediaanfasilitas dan tenaga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,menurunkan fertilitas dan memperbaiki status gizi remaja perempuandan ibu hamil, serta menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibudan anak di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Percepatan Perbaikan status gizi masyarakatUpaya percepatan perbaikan gizi masyarakat menghadapipermasalahan yang sangat besar karena kekurangan gizi dan kelebihangizi pada saat yang bersamaan dan terjadi seluruh kelompok umur.Kekurangan gizi yang diukur dengan stunting (pendek) telah terjadisejak anak lahir, dengan prevalensinya meningkat hingga anak berusia2 tahun dan terus terjadi hingga usia lima tahun. Pada tahun 2013,
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prevalensi stunting pada balita mencapai 37,2 persen. Selain stunting,pada tahun 2013 prevalensi balita yang mengalami wasting (kurus)mencapai 12,1 persen dan underweight sebesar 19,6 persen. Selain itubeberapa indikator pembangunan gizi masih cukup tinggi seperti padatabel XXX. Selain disparitas masalah gizi yang cukup tinggi antarpropinsi  dan antar kabupaten/kota menjadi tantangan yang perludiselesaikan serta disparitas permasalahan antar kelompok sosialekonomi masyarakat.
PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN GIZI MASYARAKAT

2007-2013

Indikator

Capaian (persen)

2007 2010 2013Kekurangan Gizi pada Balita (Gizi Kurang+Buruk) 18,4 17,9 19,6Gizi Kurang 13,0 13,0 13,9Gizi Buruk 5,4 4,9 5,7Stunting (Pendek + Sangat Pendek)pada Balita 36,8 35,6 37,2Stunting (Pendek + Sangat Pendek) pada Baduta - - 32,9Wanita Hamil usia 15-49 tahun risiko Kurang Energi Kronik (KEK) - 24,2Anemia pada ibu hamil 24.5 - 37.1Kegemukan pada Balita 12,2 14,0 11,9Berat badan lebih dan Obesitas IMT (>18 tahun) - 21,7 28,9Laki-laki - 16,3 19,7Perempuan - 26,9 32,9Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) 11,5 11,1 10,2Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif - - 38,0
Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013

Beberapa permasalahan gizi masyarakat yang perlu mendapatperhatian antara lain adalah anemia pada anak dan perempuan yangmasing-masing mencapai 28,1  persen pada anak usia 12-59 bulan dan37,1 persen pada ibu hamil (Riskesdas 2013).  Secara nasional, statusasupan yodium pada anak sekolah dan wanita usia reproduktif cukupbaik, tetapi masih terdapat disparitas yang tinggi terutama padadaerah-daerah penghasil garam yang status yodiumnya masih rendah.
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Selain itu terdapat 36,6 persen anak usia 6-23 bulan yangmendapatkan makanan pendamping ASI yang cukup baik dari jenismaupun frekuensinya (SDKI 2012).Selain hal-hal spesifik gizi di atas  beberapa permasalahan yangterkait dengan gizi dan perlu mendapat perhatian antara lain adalahtingkat kesakitan anak termasuk diare, cakupan imunisasi lengkappada anak usia 12-23 bulan, rendahnya akses terhadap sumber airminum layak (66,8 persen) serta rendahnya rumah tangga denganakses terhadap sanitasi layak yang baru 59,8 persen (Riskesdas 2013).Pernikahan usia muda dan kehamilan pada remaja meningkatkanpeluang terjadinya kekurangan gizi pada anak.  Selain itu kekuranganakses pada pangan yang disebabkan oleh kemiskinan dan infrastrukturyang kurang memadai ikut berkontribusi pada kerawanan pangan.Prevalensi kelebihan gizi meningkat cukup tajam danmengkhawatirkan terutama pada perempuan. Gizi lebih (overweight)meningkat lebih dari dua kali antara 2007 hingga 2013 dari 14,8persen menjadi 32,9 persen pada perempuan dewasa dan dari 18,8persen menjadi 26,6 persen pada laki-laki dewasa. Pada anak balita,gizi lebih menurun dari 12,2 menjadi 11,9 persen selama periode2010-2013 (Riskesdas). Peningkatan gizi lebih berkorelasi denganmeningkatnya faktor resiko penyakit tidak menular.Tantangan utama dalam peningkatan status gizi masyarakatadalah meningkatkan intervensi gizi spesifik, antara lain melaluiperbaikan gizi pada bayi, remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui, sertapenanganan kelebihan gizi, peningkatan intervensi sensitif sepertisurveilans gizi, penguatan regulasi, kesiapan fasilitas pelayanankesehatan bagi upaya perbaikan gizi termasuk peningkatan jumlah dankualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses masyarakatterhadap pangan yang berkualitas, dan mendorong pola  hidup makansehat terutama dengan penurunan konsumsi gula, lemak, dan garamuntuk menurunkan faktor resiko penyakit tidak menular. Selain itudisparitas masalah gizi yang cukup tinggi antar propinsi  dan antarkabupaten/kota serta disparitas permasalahan antar kelompok sosialekonomi masyarakat menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.Tantangan lain diantaranya peningkatan peranan Pengembangan AnakUsia Dini (PAUD) holistik integratif dalam pelaksanaan gerakannasional percepatan perbaikan gizi.Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres No. 42Tahun 2013) menjadi landasan dalam integrasi intervensi spesifik(sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor di luar kesehatan)yang sejalan dengan pembangunan gizi global yaitu Scaling Up
Nutrition (SUN) Movement.  Gerakan ini difokuskan pada 1000 Hari
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Pertama Kehidupan (HPK) dilakukan secara terpadu denganmelibatkan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan komitmenpengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.Sektor yang terlibat dalam gerakan nasional percepatan perbaikan giziantara lain kordinator pembangunan manusia dan kebudayaan,kesehatan, pemerintahan dalam negeri, perencanaan pembangunan,pertanian, kelautan dan perikanan, pendidikan dan kebudayaan,perindustrian, perdagangan, sosial, agama, komunikasi dan informasi,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sertakesekretariatan kabinet. Sedangkan di luar pemerintahan meliputi laindunia usaha dan masyarakat madani, dan perguruan tinggi, sertaorganisasi profesi.
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitupenyakit menular dan penyakit tidak menular. Secara umum,prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat dan padatahun 2013 berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian diIndonesia. Peningkatan beban penyakit tidak menular sejalan denganmeningkatnya faktor resiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah,dan obesitas, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitasfisik, dan merokok. Meningkatnya kasus PTM diperkirakan akanmenambah beban karena penanganan PTM memerlukan teknologitinggi dan membutuhkan biaya yang besar.Secara umum terjadi kenaikan peringkat penyebab kematiandan kecacatan terbesar penyakit tidak menular dan penurunanperingkat dan beban penyakit menular. PTM seperti stroke dan jantungiskemik masuk dalam tiga besar beban kematian tertinggi. Sementaraitu beban akibat komplikasi kelahiran, anemia gizi besi dan malariamenurun cukup besar, dan pada tahun 2010 tidak lagi termasuk 10terbesar beban penyakit.



18 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT ANTARA TAHUN 1990, 2010 DAN 2015
DI INDONESIA. BEBAN DIHITUNG SEBAGAI DALYS

(DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEARS).

Sumber: Global Burden of Disease, 2010 dan Health Sector Review
(2014) Secara umum kematian akibat penyakit menular cenderungmenurun, sejalan dengan penurunan prevalensi demam berdarahdengue (DBD),  diare, malaria, TB, dan AIDS. Prevalensi ISPA,pneumonia, dan hepatitis justru mengalami peningkatan antara tahun2007-2013.  Hal ini menunjukkan adanya peningkatan keberhasilanpenanganan kasus berbagai penyakit menular, walaupun tantangannyamasih besar antara lain munculnya resiko multi-drug resistante TB,infeksi baru HIV yang masih tinggi, serta masih tingginya prevalensipenyakit menular seperti malaria dan DBD di dearah-daerah tertentu.Pengendalian penyakit menular semakin berat dengan adanyakerusakan lingkungan, tingginya mobilitas, urbanisasi serta masihbelum tuntasnya eliminasi berbagai penyakit tropis lama sepertiframbusia, kusta, filariasis dan schistosomiasis.
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STATUS BEBERAPA PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

No Jenis Penyakit Indikator Status

A Penyakit Menular1 Demam BerdarahDengue (DBD) Case Fatality Rate (CFR) DBD 0,73 % 1)
2 Diare Period Prevalence Diare Semua Kelompok Umur 7 % 2)3 Malaria Annual Paracite Index (API) 1,14 per1.000penduduk4 Tuberculosis Prevalensi TB Paru yang Didiagnosis oleh Nakes 0,4 % 2)5 HIV dan AIDS Jumlah Kasus HIV 20.397 1)
B Penyakit Tidak Menular1 Jantung Koroner Prevalensi Penyakit Jantung Koroner berdasarkan DiagnosisDokter  pada Penduduk ≥15 tahun 1,5 % 2)
2 Diabetes Mellitus Persentase DM pada Penduduk ≥15 tahun 6,9 % 2)3 Stroke Prevalensi Stroke Berdasarkan Diagnosis Tenaga Kesehatanpada Penduduk Umur ≥15 Tahun 7 per 1.000penduduk4 Gangguan MentalEmosional Prevalensi Gangguan Mental Emosional Umur ≥15 Tahun 6,0 % 2)

C Kecelakaan Prevalensi penduduk yang mengalami cedera dalam 12 bulanterakhir 8,2 % 2)
Persentase Cedera karena Transportasi Darat (Seperti Motordan Darat Lain) 47,7 % 2)

D Faktor Resiko1 Hipertensi Prevalensi hipertensi pada umur ≥18 tahun 25,8 % 2)2 Kadar gula darah Persentase Gula Darah Puasa (GDP) terganggu pada umur ≥15tahun 36,6 % 2)
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No Jenis Penyakit Indikator Status3 Kadar kolesterol Persentase penduduk ≥15 tahun dengan kadar kolesterol total diatas normal 35,9 % 2)
4 Merokok Prevalensi merokok pada penduduk ≥15 tahun 36,3 % 2)5 Pola Makan Persentase penduduk ≥10 tahun yang kurang konsumsi sayurdan buah 93,5 % 2)
6 Aktifitas Fisik Persentase penduduk ≥10 tahun yang melakukan aktivitas fisik“kurang aktif” 26,1 % 2)

Sumber: 1) Laporan Kemenkes 2013; 2) Riskesdas 2013Upaya untuk mengurangi beban penyakit terutama dilakukanmelalui penurunan berbagai faktor resiko biologi,  perubahan perilakudan perubahan kesehatan lingkungan. Beberapa faktor resiko yangdianggap cukup efektif dalam mengurangi beban penyakit di Indonesiaadalah dengan menurunkan hipertensi, meningkatkan aktifitas fisik,konsumsi tembakau (terutama merokok), meningkatkan konsumsibuah dan sayur dan mengurangi konsumsi gula, garam dan lemak danmenurunkan tingkat polusi udara.Akses terhadap air minum dan sanitasi dasar mempunyai peranpenting dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat terutamadalam upaya menurunkan kematian bayi dan pencegahan danpemberantasan penyakit menular. Pencapaian akses air minum dansanitasi nasional masih belum mencapai target yang ditetapkan.Disparitas akses terhadap air minum dan sanitasi pada penduduk kotadan desa dan antar kelompok pendapatan masih tinggiTantangan pengendalian penyakit menular antara lain adalahpeningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan termasukimunisasi, peningkatan penemuan kasus dan tata laksana kasus sertapeningkatan upaya eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (neglectedtropical diseases). Tantangan pengendalian penyakit tidak menularadalah penurunan faktor risiko biologi, perilaku dan lingkungan.Peningkatan pendendalian penyakit perlu difokuskan pada penyakit-penyakit yang memberikan beban (burden of disease) yang besar sertapenyakit yang dapat memberikan dampak pembiayaan yang besar.Tantangan dalam penyehatan lingkungan adalah meningkatkan aksesdan penggunaan air dan sanitasi yang layak serta peningkatan kualitaslingkungan.
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Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
yang BerkualitasKeterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan primer,sekunder, dan tersier, terutama terjadi pada daerah perdesaan,terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Selain itu,kendala geografis juga menyebabkan keterbatasan akses pelayanankesehatan di banyak provinsi di Indonesia.Kualitas pelayanan belumoptimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum memenuhistandar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar guideline pelayanankesehatan.

KESIAPAN PELAYANAN KESEHATAN

Indikator Capaian Kondisi 2019yang iharapkanJumlah tempat tidur rawat inap per 10.000penduduk 12,6 25
Jumlah admission per 100 penduduk 1,9 5.0Rata-rata bed occupancy rate 65% 80%Kesiapan Pelayanan Umum di Puskesmas 71% 100%Kesiapan pelayanan PONED di Puskesmas 62% 100%Kesiapan Pelayanan Penyakit tidak menular diPuskesmas 77% 100%
Kesiapan Pelayanan PONEK di RS Pemerintah 86% 25

Sumber: World Bank berdasarkan data Rifaskes, 2011Fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya siap biladitinjau dari ketersediaan fasilitas, begitu pula kelengkapan sarana,obat, alat kesehatan, tenaga kesehatan serta kualitas pelayanan.Permasalahan ketersediaan fasilitas kesehatan terutama terjadi diDTPK dan daerah pemekaran. Dari fasilitas dasar yang ada, masihbanyak yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.Data Rifaskes, menunjukkan indeks rata-rata indeks kesiapanpelayanan umum (gerenal service readiness) untuk seluruh kategoriPuskemas baru mencapai 71 (dari maksimum 100). Dari komponen
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indeks kesiapan yang terdiri dari kesiapan ameniti, peralatan dasar,kemampuan diagnostik dan obat esensial, indeks kesiapan yang palingtinggi adalah peralatan dasar (84 persen) sedangkan yang palingrendah adalah kapasitas diagnosis yang baru mencapai 61 persen.Dengan kemampuan diagnostik yang terbatas, maka kemampuanPuskesmas dalam pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal. Diantara kemampuan diagnosis yang rendah antara lain adalah teskehamilan (47 persen), tes glukosa urin (47 persen), dan tes glukosadarah (54 persen). Variasi antar indeks kesiapan antar propinsi masihcukup lebar, dengan indeks yang rendah terutama di provinsi Papua,Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat.Pelayanan kesehatan rujukan juga masih mengalamipermasalahan terutama dalam hal ketersediaan fasilitas, keterbatasansarana dan prasarana, serta keterbatasan tenaga kesehatan. Khususuntuk tenaga dokter spesialis,  keterbatasan tenaga kesehatan tidakjuga masih terjadi dibanyak rumah sakit di daerah maju di perkotaandan di Pulau Jawa. Kemampuan rumah sakit dalam hal tranfusi darahsecara umum masih rendah, dengan skor kesiapan rata-rata 55 persenpada rumah sakit pemerintah, terutama pada komponen ketersediaandarah cukup yang baru dicapai oleh 41 persen RS pemerintah dan 13persen RS swasta. Selain itu hanya 8 persen RS pemerintah dan 33persen RS swasta yang memenuhi seluruh kesiapan bedahkomprehensif.Permasalahan lain terkait dengan belum tertatanya sistemrujukan baik rujukan vertikal maupun horisontal. Termasuk dalampermasalahan  sistem rujukan ini adalah belum terbentuknya sisteminformasi yang baik, sistem rekam medis (medical record) yang belumberjalan dan terintegrasi. Dari sisi kualitas, permasalahan pelayanankesehatan rujukan adalah akreditasi fasilitas kesehatan rujukan dansistem pengendalian mutu belum berjalan, sistem rujukan nasional danregional yang belum berkembang dengan baik. Selain itu kualitasberbagai komponen pelayanan kesehatan rujukan masih belumoptimal. Analisis data Risfaskes menunjukan bahwa kesiapan fasilitaspelayanan keluarga berencana dan kesehatan ibu, kesehatan anak danremaja, penyakit menular dan penyakit tidak menular masih banyakyang belum  baik, terutama di klinik swasta. Sedangkan untuk tingkatrujukan, kesiapan  penanganan tuberkulosis dan transfusi darah baik diRS pemerintah maupun RS swasta masih kurang baik.Tantangan dalam peningkatan pelayanan kesehatan primeradalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar termasukpengembangan dan penetapan standar guideline, pemenuhan sarana,obat, alkes, dan tenaga kesehatan, pengembangan dan penerapansistem akreditasi fasilitas, dan serta penguatan upaya promotif dan
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preventif. Salah satu tantangan utama khususnya adalah kapasitasfasilitas kesehatan dalam peningkatan upaya kesehatan promotif danpreventif. Tantangan untuk pelayanan kesehatan rujukan terutamaadalah pemenuhan fasilitas pelayanan dalam hal sarana, obat alatkesehatan dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar,pengembangan dan penerapan akreditasi rumah sakit dan sistemrujukan yang didukung oleh sistem informasi.
Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan

Pengawasan Obat dan MakananPersentase obat yang memenuhi standar mutu, khasiat dankeamanan terus meningkat dan pada tahun 2011 telah mencapai 96,79persen, sedangkan alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi syaratkeamanan, mutu dan manfaat terus meningkat dan pada tahun 2012mencapai 85,84 persen. Walaupun demikian, hanya 67,8 persen saranaproduksi obat (tahun 2013) dan hanya 64,7 persen sarana produksialat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yangmemiliki sertifikasi Good Manufacturing Practices terkini danmemenuhi cara produksi yang baik (Good Manufacturing Practices).Ketersediaan, obat dan vaksin telah secara nasional umumtelah cukup baik yaitu mencapai 96,93 persen pada tahun 2013.Namun ketersediaan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasarmasih belum memadai. Misalnya Puskesmas yang mempunyai lebihdari 80 persen jenis obat umum yang cukup baru mencapai 13,2%.Selain itu, variasi ketersediaan obat dan vaksin masih tinggi dengan 13provinsi melebihi 100 persen (misalnya Kalimantan Barat, Jawa Timur,Yogyakarta) sedangkan di beberapa provinsi lainnya masih di bawah80 persen (Maluku, Gorontalo, Kepulauan Riau). Kelebihan persediaanmenimbulkan inefisiensi sedangkan ketersediaan yang rendahmenyebabkan pelayanan kesehatan yang kurang optimal.Penggunaan obat generik di sarana kesehatan terus meningkatyaitu mencapai 96,11 persen di Puskesmas dan 74,87 persen di RumahSakit.  Sementara itu obat rasional dan obat generik di fasilitaskesehatan belum dimanfaatkan secara optimal, ditunjukkan denganpenggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasarpemerintah mencapai 61,9 persen. Belum optimalnya pemanfaatanobat generik di fasilitas kesehatan, antara lain juga disebabkan olehmasih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai obat generik.Berdasarkan data Rifaskes 2011, persentase penduduk yangmempunyai pengetahuan tentang obat generik baru mencapai 46,1persen di perkotaan dan 17,4 persen di pedesaan. Selain itu pada tahun2013, sebanyak 35 persen rumah tangga melaporkan menyimpan obat
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termasuk antibiotik tanpa adanya resep dokter.Berbagai indikator kefarmasian dan ketersediaan obat tingkatnasional menunjukkan permasalahan dihadapi dari sisi ketersediaanobat dan alat kesehatan, mutu pelayanan, dan penggunaan obat ditingkat masyarakat. Manajemen supply chain menghadapi kendaladalam kualitas fasilitas dan sarana, serta kemampuan danketerampilan dalam perencanaan, distribusi, manajemen stok danmutu serta pengelolaan persediaan di tingkat propinsi dankabupaten/kota serta sistem data dan informasi persediaan danpenggunaan obat di gudang obat yang lemah.
INDIKATOR KEFARMASIAN DAN OBAT TINGKAT NASIONAL 2011

Sumber: Rifaskes, 2011

Dalam upaya mencapai kemandirian pemenuhan obat dalamnegeri, hampir 90% kebutuhan obat dapat diproduksi dalam negeri,namun hampir 96% bahan baku industri farmasi masih sangattergantung dengan bahan baku impor. Pemenuhan alat kesehatan(alkes) juga masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadapindustri alkes luar negeri. Tingkat ketergantungan ini dapatdiminimalisir dengan peningkatan kemandirian di bidang obat danalkes dengan menumbuhkan industri bahan baku obat dan alkes dalamnegeri yang didukung oleh riset terkait bahan baku obat terutamabahan baku obat kimia. Selain itu, kemandirian pemenuhan BBO jugaperlu didukung dengan pengembangan bahan baku obat tradisional
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terutama pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam negeri. Untukmenunjang upaya pencapaian kemandirian bahan baku obat perlu jugapenguatan jejaring antara Pemerintah-Swasta (business)-Perguruantinggi dan kelompok masyarakat sipil dalam rangka riset danpenguatan industri obat.Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan penggunaan obatgenerik dan obat rasional melalui peningkatan peresepan, penggunaandan pengetahuan masyarakat mengenai obat generik dan obat rasional.Untuk menjamin ketersediaan dan mutu, keamanan dan khasiat obatdan alat kesehatan hingga di fasilitas kesehatan dan pasien perlupeningkatan dan pengembangan supply chain dan monitoring(termasuk sumber daya manusia, fasilitas, standar keamanan, danteknologi informasi). Dalam rangka pengendalian mutu, biaya danproses pengadaan perlu penyempurnaan, penyelarasan dan evaluasireguler Fomularium Nasional (Fornas), Daftar Obat Esensial Nasional(DOEN) dan Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO).  Selain itu perluekplorasi dalam penetapan dan pengendalian harga obat misalnyamelalui berbagai insentif fiskal dan finansial dan penguranganketergantungan bahan baku obat dan alat kesehatan luar negeri antaralain negeri. Dari sisi produksi dan distribusi, perlu upaya peningkatankapasitas produksi sesuai standar cara pembuatan obat yang baik(CPOB) dan mengikuti cara distribusi obat yang baik untuk menjaminmutu, kemanan dan khasiat serta peningkatan daya saing produk obat,alat kesehatan dan makanan, termasuk penguatan pengawasanregulasi dan penegakan hukum. Dalam hal kemandirian penyediaanbahan baku obat (BBO), perlunya penguatan dan pengembanganindustri bahan baku obat dalam negeri termasuk bahan baku obattradisional dengan pemanfaatan keanekaragama hayati dalam negeriserta penguatan jejaring stakeholders terkait.Pelaksanaan JKN berpotensi meningkatkan permintaan akanobat dan alat kesehatan termasuk obat untuk penyakit tidak menularyang relatif cukup mahal. Hal ini memerlukan Mekanisme pemilihanobat dan teknologi dalam paket manfaat JKN antara lain melalui HealthTechnology Assesment (HTA). JKN akan meningkatkan tekananterhadap sistem kesehatan untuk menjamin akses yang merataterhadap obat dan alat kesehatan di seluruh daerah. Untuk itu perluantisipasi terhadap ekskalasi biaya untuk obat  terutama untuk TB danHIV/AIDS sebagai efek dari pengurangan ketergantungan dari donor.
Pemenuhan Sumber Daya Manusia KesehatanPermasalahan di ketenagaan kesehatan terjadi pada sisiproduksi dan ketersediaan, persebaran dan penempatan, dan mutu dan
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kinerja. Dalam hal ketersediaan, ditingkat populasi, WHOmerekomendasikan ketersediaan 10 dokter untuk setiap 10.000penduduk. Pada saat ini jumlah dokter di Indonesia baru mencapai 2per 10.000 penduduk. Walaupun jumlah tenaga kesehatan di Indonesiaterus meningkat, namun baik di tingkat populasi maupun di fasilitaspelayanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan masih belum memadaiuntuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Saat ini, secaranasional 13,7 tenaga dokter melayani per 100.000 penduduk,sementara target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sekitar 45per 100.000 penduduk. Kekurangan juga terjadi untuk tenagakesehatan lain. Status ketersediaan tahun 2013 dan target tahun 2019dalam (rasio per 100.00 penduduk) adalah dokter gigi status 4,3 target13, perawat status 89,9 target 180, dan bidan status 49,9 target 120.Kekurangan tenaga kesehatan juga terjadi di tingkat fasilitaspelayanan kesehatan. Menurut data PPDSMK Kemkes pada bulanDesember 2013, kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakitmencapai 29 persen untuk spesialis anak, 27 persen untuk spesialiskandungan, 32 persen untuk spesialis bedah dan 33 persen untukpenyakit dalam. Dalam angka absolut berdasarkan data BPPSDMK,pada tahun 2012 rumah sakit mengalami kekurangan 87.874 perawat,15.311 bidan, 3.309 dokter, 1.382 tenaga farmasi, dan 1.357 spesialispenyakit dalam. Menurut Rifakses 2011, kekurangan 4 jenis dokterspesialis dasar terutama terjadi pada RS kelas C yang baru mencapaikisaran 81-91% dan kelas D yang baru mencapai kisaran 48-56%. Ditingkat Puskesmas 9,8 persen Puskesmas tidak memiliki dokter, danterdapat kekurangan tenaga kesehatan dasar yang cukup banyak.
KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS TAHUN 2012

Jenis Tenaga Kesehatan Kekurangan Jenis Tenaga Kesehatan KekuranganPerawat 10.146 Sanitarian 2.939Analis Kesehatan 5.353 Ahli Gizi 2.934
Bidan 4.485 Sarjana KesehatanMasyarakat 2.813Asisten Apoteker 4.370 Dokter Umum 2.269Dokter Gigi 4.349 Apoteker 2.177Perawat Gigi 3.514Sumber BPPSDM, Kemenkes
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Permasalahan mendasar lain dalam ketenagaan adalah kurangmeratanya persebaran tenaga kesehatan, sehingga banyak daerah-daerah terutama perdesaan dan DTPK yang tidak memiliki tenagakesehatan yang memadai. Secara nasional, 4,2 persen pelayanankesehatan dasar di puskesmas tidak dilakukan oleh tenaga dokter.Kekurangan dokter terutama pada provinsi di Indonesia Bagian Timurseperti Papua (32 persen), Papua Barat (16,3 persen) dan MalukuUtara (14,9 persen).Beberapa jenis tenaga kesehatan belum dapat dihasilkan secarareguler seperti tenaga promosi kesehatan dan dokter layanan primer.Selain itu mutu tenaga kesehatan, terutama lulusan baru masih belummemiliki kompetensi sesuai standar. Persentase lulusan tenagakesehatan yang lolos uji kompetensi adalah perawat 63,0 persen, D3keperawatan 67,5 persen, D3 kebidanan 53,5 persen, dokter 71,3persen, dan dokter gigi 76,0 persen. Pada tahun 2012, hanya 52 perseninstitusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi secara valid,sementara selebihnya tidak terakreditasi atau akreditasinya telahkadaluarsa.
STATUS AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA

KESEHATAN,  2011

Tipe Sekolah Akreditasi valid Akreditasikadaluarsa Tidakterakreditasi Total Terakreditasivalid (Persen)Kebidanan 454 15 259 728 62Keperawatan 457 44 252 753 60Kesehatan masyarakat 101 15 60 176 57Farmasi 79 7 67 153 51Gizi 12 4 28 44 27
Total 1181 118 954 2253 52

Sumber data: HPEQ Project 2012Dalam hal rekruitmen, khususnya untuk tenaga kesehatanpublik di daerah, keterbatasan formasi dan sistem rekrutmen yangtidak standar antar daerah menyebabkan distribusi yang tidak merataserta perekrutan PTT belum didukung sepenuhnya dengan regulasi.
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Penempatan tenaga di daerah perdesaan dan DTPK belum sepenuhnyaberjalan karena belum didukung dengan regulasi yang kuat dan sisteminsentif finansial dan non-finansial yang memadai. Dalam hal kualitastenaga kesehatan, pertumbuhan insititusi pendidikan tenaga kesehatanyang sangat cepat menimbulkan tantangan serius dalam standarisasimelalui akreditasi istitusi pendidikan dan untuk menjaga kualitas dankompetensi lulusan.Tantangan utama dalam pemenuhan tenaga kesehatan adalahmenjamin kecukupan dengan meningkatan keselarasan dalamproduksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitasdan kinerja tenaga kesehatan. Dari sisi produksi tantangannya adalahmeningkatkan jumlah tenaga kesehatan untuk dapat memenuhikebutuhan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pada populasiumum yang terus meningkat karena meningkatnya jumlah penduduk,perubahan pola penyakit serta pelaksanaan Jaminan KesehatanNasional. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan perekrutan;persebaran dan retensi tenaga kesehatan termasuk melaluipengembangan sistem karir dan perjenjangan serta insentif finansialdan non-finansial terutama untuk pemenuhan tenaga kesehatan didaerah DPTK.
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

MasyarakatPromosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat memegangperanan penting dalam menangani permasalahan kesehatan. Dari hasilRiskesdas 2013 diketahui bahwa hasil upaya peningkatan promosikesehatan dan masyarakat belum optimal, sehingga diperlukanpeningkatan terutama dengan mengintensifkan komunikasi, informasidan edukasi, khususnya dalam rangka pencapaian perilaku hidupbersih dan sehat (PHBS). Secara umum capaian PHBS perluditingkatkan, oleh karena masih tingginya proporsi penduduk yangmerokok dalam rumah, rendahnya aktifitas fisik dan konsumsi buahdan sayur.  Selanjutnya peningkatan pemberdayaan masyarakat,dilakukan melalui peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan BerbasisMasyarakat) seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes, Pos Obat Desa, danlain-lain. Hingga saat ini peran UKBM dalam pembangunan kesehatanmasih belum belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Di dalamsistem kesehatan nasional, selain peranan pemerintah juga diamantkanperanan swasta dan komponen masyarakat lainnya. Oleh karena itukerja sama Pemerintah dan swasta dalam promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat semakin perlu ditingkatkan.
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CAPAIAN INDIKATOR PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

Sumber: Riskesdas, 2013Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahamandan keterampilan individu dalam pelaksanaan pola hidup bersih dansehat. Hal ini juga diperberat dengan lingkungan yang kurangmendukung bagi perilaku hidup bersih dan sehat seperti polusi udaradiperkotaan, terbatasnya akses terhadap fasilitas untuk aktifitas fisik,intensitas iklan yang kurang mendukung pola hidup sehat, dan lain-lain. Dari sisi program, pelayanan kesehatan belum sepenuhnyamendorong upaya promosi kesehatan, termasuk minimnya tenagapromosi kesehatan. Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakanberwawasan kesehatan masih terbatas dan penegakan hukum masihlemah. Tantangan utama dalam promosi kesehatan adalahpembangunan kesehatan belum menjadi arus utama pembangunansektor-sektor lain sehingga peran serta sektor dalam promosikesehatan dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan.Tantangan lainnya adalah: (1) jumlah dan mutu kegiatan komunikasi,informasi, dan edukasi masih perlu ditingkatkan; (2) fasilitasikesehatan untuk menjamin efektivitas berlangsungnya promosi dankonseling kesehatan secara baik perlu ditingkatkan; (3) berbagaigerakan sosial, advokasi, serta kemitraan  perlu diefektifkan; (4)kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan sehat perluditumbuhkembangkan; dan (5) partisipasi UKBM, dan kerjasamadengan swasta perlu ditingkatkan.
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Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan
Sistem InformasiBeberapa permasalahan yang terkait dengan manajemenkesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning  belum didukung sistem informasi kuat; kapasitaspenelitian dan pengembangan yang belum optimal, serta sikroninasiperencanaan pembangunan yang lemah antara perencanaan nasional,provinsi, dan kabupaten/kota; serta masih rendahnya tingkatpelaksanaan riset dalam mendukung upaya kemandirian dalampemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri.Tantangan yang dihadapi antara lain meningkatkan kemampuan teknisdan manajemen pengelolaan program bai di pusat, provinsi maupunkabupate/kota, menguatkan sistem informasi kesehatan sebagaibagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi programpembangunan kesehatan termasuk pengembangan sistem pendataanangka kematian ibu di daerah yang terstandardisasi; meningkatkandukungan penelitian dan pengembangan kesehatan; meningkatkanpelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana; sertameningkatkan upaya riset dalam negeri terkait pemenuhan bahan bakuobat termasuk pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bahanbaku obat kimia dan tradisional.

Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan
KesehatanRendahnya pembiayaan di sektor kesehatan menjadi faktoryang menghambat pembangunan kesehata, khususnya dalampelayanan sistem kesehatan. Pada tahun 2012,  pembiayaan kesehatanpemerintah (public health expenditure) baru mencapai USD 43 perkapita, atau 1,2% dari PDB. Pada tingkat pembiayaan ini, Indonesiatermasuk lima negara dengan pembiayaan kesehatan terendah di duniabersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad dan Myanmar. Pembiayaansektor masih belum menjadi prioritas dengan alokasi yang kurang dari5% dari APBN sebagaimana amanat Undang-Undang Kesehatan, jauh dibawah alokasi untuk pendidikan dan subsisi bahan bakar minyak.Kompleksnya mekanisme pembiayaan kesehatan di daerahmenimbulkan kesulitan adalam manajemen dan sering meninbulkanketidakefektifan dan ketidakefisienan. Salah satu akibatnya adalahmasih tingginya presentase pengeluaran penduduk untuk kesehatan(out of pocket expenditure).  Di sisi lain peningkatan jumlah fasilitaspelayanan kesehatan swasta belum diikuti dengan pengawasan dankoordinasi yang baik oleh pemerintah swasta.



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 31

PENGELUARAN KESEHATAN (PERSEN TERHADAP GDP)
NEGARA ASEAN

Sumber: Health Sector Review, 2014 dari National Health AccountIsu lain terkait dengan efisiensi alokasi dan efisiensi teknis(allocative and technical efficiency). Pada tahun 2014, misalnya hanya15% alokasi JKN yang dimanfaatkan untuk kesehatan dasar. Belanjasektor kesehatan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yangbersifat kuratif dan hanya 8,5 persen untuk pencegahan dan kesehatanmasyarakat. Bed Occupancy Ratio (BOR) rumah sakit di Indonesiamasih rendah yaitu 66 persen dibandingkan dengan negara OECD yangmencapai 78 persen. Pengeluaran untuk obat program asuransi Askesmencapai 34 persen dari total pengeluaran, sementara di negara-negara maju, pengeluaran obat hanya berkisar 10-20 persen. Sejalandengan pelaksanaan JKN, model pembelanjaan kesehatan seperti ini,diperkirakan dapat berimplikasi pada semakin lebarnya kesenjanganpembiayaaan kesehatan yang akan lebih memihak pada daerah dengantingkat utilisasi rawat inap yang tinggi di  daerah perkotaan dan pulauJawa karena kelengkapan sumber daya untuk melayani pasien rawatinap. Oleh karena itu peningkatan pengeluaran kesehatan sebagaikonsekuensi dari pelaksanaan JKN, transisi epidemiologi, danpeningkatan teknologi kesehatan perlu ditangani dengan baik.Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pembiayaankesehatan, terutama pengeluaan pemerintah untuk secara bertahapmemenuhi undang-undang serta mengembangkan sumber-sumberpembiaayan baru antara lain melalui pajak khusus, kerjasama denganswasta dan masyarakat termasuk pengembangan corporate socialresponsibility bidang kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan.Peningkatan efektifitas dan efisiensi pembiayaan  kesehatan melaluipemilihan intervensi yang tepat, dan melalui strategic purchasing JKN,
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yaitu menggunakan instrumen sistem pembayaran kepada provideruntuk meningkatkan insentif tenaga kesehatan di DTPK dan primarycare, mendorong prioritas nasional (misalnya kesehatan ibu dan anak),mengendalikan eskalasi biaya berlebihan, serta meningkatkan upayapromosi kesehatan dan pencegahan.
Pengembangan Jaminan Kesehatan NasionalPeriode 2014-2019 adalah periode krusial dalam pelaksanaanJaminan Kesehatan Nasional, yaitu untuk mencapai universal health

coverage pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin aksespelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakatterutama masyarakat miskin dan masyarakat di daerah tertinggal.Kartu Indonesia sehat merupakan bentuk dalam upaya untukmenjamin bahwa seluruh penduduk mempunyai akses terhadappelayanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Kartu Indonesia Sehatmenjadi bentuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalamSistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan yang menjamin setiaporang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.Sebagai upaya dalam mencapai tujuan tersebut peningkatanjumlah kepesertaan perlu menjadi prioritas terutama denganmelakukan integrasi dengan sistem jaminan yang ada termasukjaminan kesehatan di daerah. Hingga saat ini (sampai dengan Agustus2014) kepesertaan penduduk dalam jaminan pelayanan kesehatanmencapai sekitar 50,2%. Kepesertaan dalam jaminan kesehatannasional perlu terus diperluas dengan Kartu Indonesia Sehat termasukyang telah dilakukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS). Upaya untuk meningkatkan kepesertaan bagi pekerja non-penerima upah perlu mendapat perhatian khusus. Eksplorasipeningkatan kepesertaan perlu memperhatikan mekanisme besarandan sistem kontribusi finansial serta paket manfaat yang diterima.Perluasan diperlukan untuk mengurangi hambatan finansial danmemberikan keadilan bagi seluruh penduduk Indonesia.Selanjutnya, untuk menjamin setiap orang mendapatkanpelayanan kesehatan yang dibutuhkan, Kartu Indonesia Sehat perludidukung oleh kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan (sisi suplai) yangmemadai yaitu meliputi ketersediaan dan mutu sarana, prasarana alat,obat, dan tenaga kesehatan. Saat ini ketersediaan dan mutu pelayanankesehatan masih belum memadai. Hingga akhir tahun 2013, baru 3.132dari 26.998 klinik, praktek dokter/doter gigi yang bekerja samasebagai penyedia layanan JKN. Peningkatan fasilitas penyedia layananmenjadi sangat penting untuk mengurangi antrian pelayanankesehatan yang terjadi. Tingkat kesiapan pada pelayanan kesehatan



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 33

dasar antara lain jumlah Puskesmas yang mempunyai lebih dari 80%persen obat umum baru mencapai 13,2% dan yang mampumemberikan pelayanan kerfarmasian sesuai standar baru mencapai25%, sementara masih terdapat 9,8% Puskesmas yang tidak memilikidokter. Pada fasilitas rujukan, jumlah tempat tidur rawat inap barumencapai 12,6 per 10.000 penduduk, masih di bawah rekomendasiWHO sebesar 25 per 10.000 penduduk. Kemampuan rumah sakitdalam hal tranfusi darah secara umum masih rendah, dengan skorkesiapan rata-rata 55 persen pada rumah sakit pemerintah. Selain ituhanya 8 persen RS pemerintah dan 33 persen RS swasta yangmemenuhi seluruh kesiapan bedah komprehensif. Ketersediaan tenagadokter spesialistik dasar pada rumah sakit tipe C berkisar antara 80-90% dan pada rumah sakit tipe C bahkan baru mencapai sekitar 50%.Kesiapan pelayanan di daerah DTPK dan perdesaan antara lainhambatan geografis serta kualitas pelayanan yang sering terhambatkarena keterbatasan ketersediaan tenaga kesehatan.Dari sisi pelayanan kesehatan rujukan, sistem rujukan antarfasilitas kesehatan belum terintegrasi, demikian juga dengan informasidata klinis (medical record), yang belum tersistematis, serta sistemmonitoring dan evaluasi yang belum terbentuk secara terpadu.Sementara itu dalam rangka kendali mutu dan biaya, perlu upaya untukterus meningkatkan kualitas pelayanan dan pada saat yang samamenjaga agar tidak terjadi ekskalasi palayanan dan biaya yang tidakperlu sehingga diperlukan sistem penapisan dan penilaian teknologikesehatan. Pelayanan kesehatan melalui JKN masih sering dipandangsebagai upaya kuratif dan rehabilitatif, sementara itu pemanfaatannyauntuk optimalisasi pencapaian prioritas pembangunan kesehatan danpeningkatan pelayanan kesehatan primer, promotif dan preventifbelum dilakukan. Pengembangan dan penyempurnaan perlu terusdilakukan dalam pengelolaan pembayaran kepada penyedia layanan,penetapan paket manfaat, penetapan besaran iuran, standar tarifkepesertaan, kontrol biaya serta berbagai moral hazard penerapanasuransi. Dengan demikian, JKN menjadi salah satu jalan untukmendorong berbagai prioritas nasional dan menjadi salah satu mediauntuk meningkatkan pemerataan pembangunan kesehatan.Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalahmengembangkan manfaat jaminan, proses seleksi dan kontrakpenyedia layanan sistem pembayaran penyedia layanan, kemitraanpublik dan swasta, meningkatkan kepesertaan sektor informal,memastikan kualitas pelayanan dan pengembangan kapasitas fiskaluntuk pembayaran PBI (penerima bantuan iuran), penyediaan fasilitasdan ketenagaan. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, selainditujukan untuk meningkatkan perlindungan finansial, JKN pada
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dasarnya diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanankesehatan.  Oleh karenanya kebijakan perlu diarahkan pada upayauntuk menjamin ketersediaan, menyiapkan standar, dan menjamin
compliance standar sarana, tenaga, dan manajemen pelayanankesehatan; menguatkan mekanisme kontrol terhadap eskalasi biayaJKN (klaim); menguatkan JKN sebagai bagian dari SKN untukmendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional(misalnya penurunan AKI dan AKB, serta pengendalian penyakitmenular dan tidak menular, dan distribusi tenaga kesehatan);penguatan kembali kebijakan kesehatan publik terutama upayapromotif dan preventif; serta meningkatkan kerjasama denganpenyedia layanan swasta dan pengembangan sistempembayaran/insentif bagi penyedia layanan dan tenaga kesehatan.
C. Pendidikan

Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang BerkualitasWajib Belajar (Wajar) 12 Tahun menjadi salah satu agendautama pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan dalamperiode 2015-2019. Peningkatan taraf pendidikan penduduk inidiharapkan dapat mendukung pengembangan karakter termasuk nilai-nilai dan perilaku yang dibutuhkan untuk membangun tradisimasyarakat yang bertanggung jawab dan toleran dalam kehidupanyang multikultur. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun juga ditujukan untukmendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan danpengentasan kemiskinan. Upaya Indonesia untuk keluar dari “middle
income trap” hanya akan terealisasi jika tersedia tenaga kerja terampilsecara memadai terutama untuk bersaing dalam skala global, termasukketika menghadapi perdagangan bebas ASEAN.Pelaksanaan Wajar 12 Tahun harus mencakup keseluruhanproses pendidikan sampai siswa menyelesaikan jenjang pendidikanmenengah. Karena itu, berbagai permasalahan dalam pelaksanaanWajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikanharus dapat diatasi, agar seluruh siswa yang telah menyelesaikanpendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapatmelanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan
Dasar yang BerkualitasSebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahunwajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, dalam kenyataan padatahun 2012 sebagian dari mereka yaitu sekitar 2,12 persen anak usia 7-
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12 dan 10,48 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Sebagiankecil dari mereka bahkan tidak/belum pernah sekolah (Gambar xxx).Kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih mengemuka, sepertiantardaerah, antara kota dan desa, dan antara penduduk kaya danpenduduk miskin. Contoh, kesenjangan APS penduduk usia 13-15tahun (SMP/MTs) pada kelompok 20 persen termiskin sebesar 81,0persen dengan kelompok 20 persen penduduk terkaya sebesar 94,9persen. Isu kesenjangan ini makin mencolok karena cukup banyak diantara anak usia 13-15 tahun dari kelompok miskin yang tidakbersekolah adalah anak-anak yang putus sekolah selama di SD/MI.Sebagian lagi lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjangSMP/MTs/sederajat.
STATUS PARTISIPASI PENDIDIKAN ANAK USIA 6-18 TAHUN DI

INDONESIA
TAHUN 2012

Sumber: Diolah dari data Susenas 2012Kesenjangan gender sudah tidak tampak di tingkat nasional,tetapi jika dilihat antarkabupaten/kota, perbedaan masih cukup lebardan  berbeda antar kab/kota. Berbagai masalah kesenjangan ini perlusegera diatasi untuk menjamin anak Indonesia usia 7-15 tahun, tanpaterkecuali, dapat terpenuhi haknya bersekolah dan dapatmenyelesaikan Wajar Dikdas 9 Tahun.Dengan uraian permasalahan di atas, tantangan yang harusdiatasi adalah meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikandengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluargayang tidak mampu untuk menurunkan kesenjangan akses pendidikanantardaerah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarjenis kelamin.
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Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang
BerkualitasPelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun menuntut kinerjamaksimal untuk menjamin semua anak terutama yang berusia 7-18tahun dapat terus bersekolah dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun.Permasalahan yang masih ada dalam pelaksanaan pendidikan jenjangmenengah ditunjukkan dengan terdapatnya sekitar 2,0 juta anak dari12,4 juta anak usia 16-18 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikandasar sembilan tahun, bahkan sekitar 100 ribu diantaranya tidakpernah sekolah. Jumlah tersebut belum termasuk 1,4 juta anak yangsudah lulus SMP/MTs tetapi tidak melanjutkan dan 280 ribu anak yangputus sekolah selama menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA.Peningkatan partisipasi pendidikan menengah tidak terjadisecara merata di tanah air. Antara tahun 2009 dan 2012 terdapatbeberapa provinsi seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan,Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara yang mengalami kenaikan APKlebih dari 10 persen. Namun beberapa daerah tidak mengalamipeningkatan APK secara berarti meskipun capaian mereka pada tahun2009 juga masih rendah, seperti Kepulauan Bangka dan Belitung,Kalimantan Barat, dan Papua. Kesenjangan ini harus segera diperkecildengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah dengan kinerjayang kurang baik.Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan menengah sangatdipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketersediaan fasilitas(availability), daya jangkau terhadap fasilitas (accessibility), dayajangkau pembiayaannya (affordability), kualitas layanan (quality) yangdisediakan, dan persepsi terhadap nilai tambah yang diperoleh. Dalamhal ketersediaan fasilitas, ketersediaan sekolah/madrasah jenjangmenengah dinilai belum memadai, yang antara lain diukur denganjarak antara sekolah dan tempat tinggal anak. Sekitar 35 persen siswaSMA/SMK/MA harus menempuh perjalanan lebih dari 4 km atau lebihuntuk mencapai sekolah. Perhitungan ini tidak termasuk mereka yangputus sekolah, sehingga jika mereka diperhitungkan, maka jaraknyaakan lebih jauh lagi.Biaya pendidikan yang tinggi menjadi salah satu penyebabrendahnya partisipasi pendidikan menengah pada kelompok miskin.Data tahun 2012 menunjukkan bahwa pada saat angka partisipasisekolah (APS) anak usia 16-18 tahun pada kelompok 20 persen terkayasudah mencapai 75,3 persen, APS pada kelompok 20 persen termiskin
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baru mencapai 42,9 persen (Gambar xxx). Keterbatasan finansialmerupakan alasan utama tidak melanjutkan sekolah. Beratnya bebanKeluarga pada kelompok 20 persen paling miskin menanggung bebansangat berat, rata-rata harus mengeluarkan sekitar 50 persen dari totalpengeluaran keluarga untuk pendidikan. Pada kelompok terkaya hanyamengeluarkan sekitar 20 persen dari total pengeluaran keluarga untukpendidikan. Karena itu, pemberian perhatian lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin termasuk melalui beasiswa sangat pentinguntuk dilanjutkan.
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN MENURUT

KELOMPOK PENGELUARAN KELUARGA
TAHUN 2000-2009

Kualitas pendidikan menengah juga masih rendah karenabelum semua sekolah memiliki fasilitas memadai untuk mendukungproses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun hampir seluruhguru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4. Selain itu,masih terdapat sekitar 32,1 persen SMA/SMK yang belumterakreditasi. Kualitas pendidikan yang rendah juga disebabkan banyaksekolah swasta yang dibangun tanpa memperhatikan standar mutu,tetapi lebih karena terbatasnya daya tampung sekolah/madrasahnegeri. Pada tahun 2011, dari 26.408 SMA/SMK/MA yang ada, 17.860di antaranya (67,6 persen) adalah sekolah/madrasah swasta (PODES2011). Relevansi pendidikan menengah juga masih rendah yangdiindikasikan oleh rendahnya penilaian pelaku usaha terhadapkaryawan yang berpendidikan menengah baik umum maupunkejuruan. Sekolah menengah kejuruan juga dianggap belum mampu
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membekali lulusan dengan keterampilan yang memadai yang dapatmenjadi pembeda upah (significant wage premium) dan kemudahanmemperoleh pekerjaan dibanding sekolah umum. Tingkatpengangguran terbuka lulusan SMK juga lebih tinggi (9,88 persen)dibanding dengan lulusan SMA (9,60), dan lulusan dari jenjangpendidikan lainnya (Sakernas 2012). Pendapatan lulusan SMK rata-rata juga lebih rendah dibandingkan lulusan SMA, sementara biayapendidikan per siswa yang harus disediakan oleh pemerintah dankeluarga jauh lebih banyak untuk siswa SMK dibandingkan siswa SMA.Selain bidang-bidang yang dikembangkan belum sepenuhnyasearah dengan kebutuhan dunia kerja, rendahnya relevansi pendidikanmenengah juga disebabkan oleh kurangnya kerjasama lembagapendidikan dengan industri. Kegiatan magang di industri masih sangatterbatas, terutama karena industri tidak memiliki sumber pembiayaanyang memadai, ketiadaan fasilitas termasuk peralatan untuk pelatihan,kurangnya manfaat yang dirasakan oleh industri, dan kurangnyadukungan peraturan perundangan. Dukungan industri dalampengembangan kurikulum juga masih sangat terbatas yang antara laindisebabkan oleh komunikasi antara industri dan pengelola pendidikanyang belum dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.Dengan melihat permasalahan tersebut di atas, pembangunanpendidikan menengah pada kurun waktu lima tahun ke depandihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan akses pendidikanmenengah melalui Wajar 12 Tahun dengan memberikan dukunganyang lebih besar kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu,serta meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaansarana prasarana dan fasilitasnya. Tantangan berikutnya adalahmembangun sistem yang lebih komprehensif melalui penyediaanalternatif pembelajaran yang beragam termasuk diferensiasikurikulum agar siswa dapat  mengembangkan potensi, minat, bakat,dan kecerdasan jamak individu secara maksimal.
Peningkatan Kualitas PembelajaranKualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baikdiukur dengan proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa.Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelasumumnya tidak berjalan secara interaktif. Hasil studi Bank Dunia(2014) menunjukkan, sekitar 74 persen aktivitas kelas dilakukan olehguru saja, dan hanya sekitar 11 persen yang dilakukan bersama guru-
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siswa.1 Bahkan waktu belajar sebagian besar digunakan guru untukmenjelaskan materi dan pemecahan masalah, sementara waktu yangdigunakan untuk diskusi dan praktik sangat sedikit. Prosespembelajaran demikian tidak akan menumbuhkan kreativitas siswadan membangkitkan daya kritis dalam berpikir dan kemampuananalisis siswa, suatu kompetensi yang justru sangat vital dimiliki siswasebagai hasil dari pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik akanterjadi bila guru menerapkan metode discovery learning approach,untuk menggantikan metode expository learning approach.Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan. DalamUjian Akhir Nasional (UAN) tahun 2013, hanya sekitar 56 siswaSMP/MTs dan 66 persen siswa SMA/SMK/MA yang mencapai batasminimal nilai UAN murni. Selain itu, hasil UAN juga masih sangatsenjang baik antarsiswa, antarsekolah, maupun antardaerah.Disamping itu, hasil ujian nasional juga mengindikasikan terjadinyakesenjangan gender. Anak perempuan secara rata-rata memperolehnilai lebih tinggi untuk semua mata pelajaran dibanding anak laki-laki,dengan selisih yang lebih signifikan pada mata pelajaran bahasaIndonesia.Dalam tes internasional seperti dalam Programme for
International Student Assessment (PISA) dan Trends in International
Mathematics and Science Study (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesiajuga kurang menggembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalamPISA 2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negaraOECD (497). Sekitar 55,3 persen siswa Indonesia tidak mencapaikecakapan Level-2 yang merupakan kecakapan minimal yang harusdikuasai oleh anak-anak usia 15 tahun. Hasil belajar siswa Indonesiauntuk pelajaran matematika dan sains tidak mengalami peningkatkan,bahkan mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Hasil PISA jugamenunjukkan bahwa hasil belajar anak perempuan lebih baikdibanding dengan proporsi anak perempuan yang tidak mencapaikecakapan Level-2 (47,6 persen) lebih kecil dibandingkan dengan anaklaki-laki yang tidak mencapai kecakapan yang sama (62,5 persen).Terdapat tiga faktor utama terkait dengan rendahnya kualitasproses pembelajaran di Indonesia, yaitu: (a) penguatan jaminankualitas pelayanan pendidikan; (b) penguatan kurikulum danpelaksanaannya; dan (c) penguatan sistem penilaian pendidikan.Permasalahan terkait dengan isu-isu tersebut diuraikan sebagaiberikut:

1Chang, dkk. 2014. Reformasi guru di Indonesia: Peran politik dan bukti dalam
pembuatan kebijakan.
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Penguatan Jaminan Kualitas Pelayanan PendidikanUntuk menjembatani pemenuhan SNP, pada tahun 2010 telahdikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Permendikbud) No. 15 Tahun 2010 tentang Standar PelayananMinimal (SPM) yang kemudian dirubah dalam Permendikbud No. 23Tahun 2013. Standar pelayanan minimal tersebut ditetapkan sebagaitolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar di tingkatkabupaten/kota yang merupakan pentahapan dalam pencapaianseluruh standar nasional pendidikan. Dalam peraturan tersebutPemerintah menetapkan bahwa SPM pendidikan dasar harus tercapaidalam tahun 2014. Namun demikian, capaian pada tahun 2013menunjukkan hasil yang belum baik.  Survei yang dilakukan terhadap5.280 SD/MI dan SMP/MTs menemukan hanya sekitar 54 persenSMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium sains, bahkan hanyasekitar 21 persen MTs swasta yang memiliki ruang laboratorium. Tidakhanya capaian fisik, capaian non-fisik juga masih belum cukup baik.Misalnya, kurang dari 60 persen SD/MI yang semua gurunyamenerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan hanyasekitar 50 persen SD/MI yang semua gurunya mengembangkan danmenerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkankemampuan belajar peserta didik. Infomasi ini dapat menggambarkanbahwa proses pembelajaran dan sistem pendukungnya belum sesuaidengan yang diharapkan.Jaminan kualitas pendidikan menengah juga belum sepenuhnyaditerapkan. Sekitar 32,1 persen SMA/SMK bahkan belum terakreditasi.Lingkungan pembelajaran termasuk ketersediaan fasilitas belum cukupmendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipunhampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikanS1/D4.  Kondisi ini antara lain juga disebabkan oleh banyaknya sekolahswasta yang dibangun bukan karena tuntutan kualitas yang lebih tinggidari sekolah/madrasah negeri, tetapi karena ketiadaan atau kurangnyadaya tampung SMA/SMK/MA negeri. Pada tahun 2011 dari 26.408SMA/SMK/MA yang ada (PODES 2011), 17.860 diantaranya (67,6persen) adalah sekolah/madrasah swasta. Lebih rendahnya kualitassekolah swasta dapat ditunjukkan oleh lebih banyaknya SMA/SMK/MAswasta yang tidak memiliki fasilitas yang mendukung pembelajarantermasuk perpustakaan dan berbagai laboratorium.
Penguatan Kurikulum dan PelaksanaannyaDalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional disebutkan bahwa kurikulum dikembangkan dengan prinsip
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diversifikasi. Kurikulum harus dapat meningkatkan potensi, minat, dankecerdasan jamak peserta didik, serta memberi peluang penggunaanbahasa ibu, selain bahasa Indonesia, sebagai bahasa pengantar dalamproses pembelajaran.2 Penggunaan bahasa ibu ini penting untuk duatujuan: (i) memfasilitasi murid yang masih belum fasih berbahasaIndonesia agar lebih mudah mengikuti pelajaran, dan (ii) mencegahkepunahan bahasa ibu akibat berkurangnya penutur di masyarakat.Selain itu, kurikulum juga perlu diselaraskan dengan kebutuhanketerampilan abad ke-21 yang ditandai oleh kesadaran global,penumbuhan kreativitas dan inovasi, serta berbagai macamkemampuan: pemecahan masalah, kerjasama, mencari informasi yangsahih, berkomununikasi dan menggunakan teknologi informasi, sertamenjadi warga negara yang bertanggungjawab dan memiliki kapasitasmoral yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kelasmaupun di luar kelas. Kurikulum juga harus meningkatkan wawasandan pemahaman peserta didik dalam membangun ketahanan diri,terutama kesadaran akan pentingnya kesehatan, termasuk kesehatanreproduksi, dan kepedulian terhadap lingkungan, untuk menghindaripermasalahan remaja seperti pernikahan dan melahirkan di usia yangterlalu muda, dan penyebaran penyakit menular termasuk HIV/AIDS.Pemerintah harus dapat memastikan bahwa semua siswa dapatmengikuti kurikulum yang berlaku, sehingga mereka memilikikompetensi yang sama. Meskipun memicu kontroversi danmengandang polemik di masyarakat, Kurikulum 2013 resmiditerapkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajarandi tingkat sekolah. Namun demikian, banyak pihak meragukanefektivitasnya karena berbagai masalah terkait pelaksanaan kurikulumini belum diselesaikan, yaitu: rendahnya kompetensi guru, lemahnyakepemimpinan pedagogis kepala sekolah, pengawas, dan pegawaipemerintahan. Untuk itu, diperlukan kemampuan dan kemauansekolah dan guru yang dapat mendorong terjadinya perubahanterutama dalam proses pembelajaran di kelas dan penilaian kinerjasiswa. Akuntabilitas sekolah dan transparansi kepada masyarakat,manajemen kinerja guru, penilaian sekolah, dan proses pemantauanyang juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan
2 Di sejumlah sekolah di daerah-daerah terpencil, guru-guru tidak bisa mengajar di sekolah

tersebut menggunakan bahasa Indonesia, karena murid-murid masih bertutur dalam bahasa
ibu. Dengan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengatar dalam pembelajaran, maka
akan membantu murid-murid untuk lebih mudah memahami mata pelajaran. Karena itu,
penggunaan bahasa ibu seyogianya dapat diterapkan paling kurang sampai kelas 3 Sekolah
Dasar.
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kurikulum harus mendapat perhatian. Mengingat peran kepala sekolahdan pengawas yang sangat sentral dalam menentukan kualitaspendidikan, kompetensi mereka yang masih lemah perlu untukditingkatkan.
E. Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan

Saat ini, Ujian Akhir Nasional (UAN) merupakan satu‐satunyainstrumen untuk melihat tingkat pencapaian pembelajaran siswa, yanghasilnya digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu: mengukur hasilbelajar atau prestasi akademik siswa, seleksi untuk penerimaan siswabaru pada jenjang yang lebih tinggi, pemetaan kesenjangan danmengidentifikasikan kebutuhan intervensi di tingkat sekolah,penentuan kelulusan siswa, dan pengukuran kualitas sekolah(termasuk guru dan kepala sekolah). Mengingat banyaknya faktor yangmempengaruhi hasil belajar siswa, penggunaan satu bentuk penilaiandi akhir dari satu siklus pendidikan untuk berbagai tujuan tentunyatidak mencukupi.Disamping itu, sistem UAN masih memiliki berbagai kelemahan,terutama terkait dengan validitas dan keandalan pelaksanaannya,keadilan sistemnya, dan penggunaan hasil UAN sebagai barometerperkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Penggunaan soal-soalpilihan berganda dinilai tidak dapat mengukur kompetensi siswasecara luas seperti kemampuan berpikir dan kreativitas. Penggunaanpola ini juga rawan terhadap kecurangan baik yang dilakukan secaraindividu maupun kolektif. Oleh karena itu validitas pelaksanaan UANharus ditingkatkan. Selain itu, penggunaan satu sistem penilaian dalamsuatu sistem pendidikan yang belum merata kualitasnya dinilai tidakberkeadilan. Siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah/madrasahdengan kualitas rendah tidak dapat dinilai dan ditentukankelulusannya dengan cara yang sama dengan siswa yang mendapatkanpelayanan yang berkualitas. Keandalan (reliability) UAN juga sulitdijamin karena cakupannya yang sangat luas  dan dengan bebanlogistik yang sangat berat. Sistem UAN yang ada saat ini juga tidakdapat digunakan untuk mengukur perkembangan kualitaspembelajaran antarwaktu. Hal tersebut disebabkan karena sistempelaksanaan yang terus berubah, termasuk dalam penetapan bataskelulusan, tingkat kesulitan soal, dan perhitungan kontribusi nilaisekolah. Untuk itu, diperlukan satu sistem penilaian yang lebih baik,yang dapat dilakukan melalui uji petik, untuk dapat mengukurperkembangan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu yang tidakdipengaruhi oleh perubahan sistem ujian nasional. Sistem penilaianyang disebut Indonesian National Assessment Program (INAP) yang
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dikembangkan tahun 2009 oleh Pusat Penilaian Pendidikan –Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diperkuat  untukdapat memenuhi kebutuhan penilaian perkembangan hasil belajarsiswa di Indonesia dari waktu ke waktu.Dari permasalahan tersebut di atas, tantangan yang dihadapidalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah membangun danmenerapkan sistem jaminan kualitas pendidikan secara menyeluruh,memperbaiki pelaksanaan kurikulum, dan membangun sistempenilaian pendidikan yang komprehensif.
Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan

Reformasi LPTK

Jumlah dan distribusi guru masih perlu ditata secara lebih
baik. Jumlah guru di Indonesia mengalami peningkatan yangsignifikan, terutama sejak pelaksanaan otonomi daerah. Namun,penambahan guru baru pada periode tersebut tidak sepenuhnyadidasarkan pada kebutuhan tenaga pendidik, sehingga pertumbuhanjumlah guru tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa. Halini berakibat pada terus mengecilnya rasio guru-murid, yang padatahun 2012 mencapai 17 untuk SD, 14 untuk SMP, dan 12 untukSMA/SMK. Angka tersebut lebih kecil lagi untuk madrasah, yang padatahun 2010 adalah 12 untuk MI, 10 untuk MTs, dan 8 untuk MA, yangdisebabkan oleh banyaknya madrasah kecil. Rasio guru-murid yangmakin rendah ini menciptakan ketidakefisienan dalam pemanfaatanguru. Padahal rasio guru-murid di negara-negara berpendapatan setaradengan Indonesia (berpendapatan menengah bawah) sebesar 1:29(SD), 1:24 (SMP), dan 1:20 (SMA).Untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas guru sertamemperbaiki rasio guru-murid, pemerintah perlu memanfaatkanmomentum pergantian guru yang memasuki masa pensiun. Guru-guruyang memasuki masa pensiun akan mencapai puncaknya antara tahun2016 sampai 2030. Untuk itu, proses rekrutmen guru, baik PNSmaupun non-PNS, harus dilakukan dengan cermat guna menjaminkualitasnya.Distribusi guru yang tidak merata menimbulkan permasalahanlain. Guru cenderung berlebih di daerah perkotaan yang menyebabkanbeban mengajar seorang guru menjadi terlalu rendah dan tidakmemenuhi persyaratan mengajar minimal 24 jam tatap muka. Di sisilain, sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan gurusehingga proses pembelajaran berlangsung tidak efektif. Tunjangankhusus sebesar satu kali gaji yang disediakan oleh Pemerintah masihbelum dapat menarik minat guru untuk mengajar dan memenuhi
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kebutuhan guru di daerah terpencil. Selain itu, fasilitas untukpengembangan keilmuan dan promosi kepangkatan karir belummemadai.
Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih

harus ditingkatkan. Meskipun program peningkatan kualifikasi gurusudah dilaksanakan lebih dari 10 tahun, masih banyak guru yangbelum memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4. Pada tahun2012, terdapat 11 provinsi yang lebih dari 50 persen gurunya belumberkualifikasi minimal S1/D4, yang sebagian besar (10 provinsi)berada di wilayah timur Indonesia. Hal ini diperburuk dengankenyataan bahwa banyak guru yang diangkat setelah tahun 2005 tidakmemenuhi persyaratan akademik tersebut, sehingga beban untukmeningkatkan kualifikasi guru tak kunjung terselesaikan.Dibanding jenjang yang lebih tinggi, kualitas guru PAUDterhitung paling rendah. Dari 275.904 orang guru Taman Kanak-Kanak(TK), hanya sekitar 28,7 persen yang berkualifikasi S1/D4 ke atas.Sebagian besar guru bahkan hanya lulusan SMA (38,6 persen). Sebelumpemberlakuan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem PendidikanNasional, pendidikan anak usia dini belum menjadi bagian dari sistempendidikan nasional, sehingga tidak ada ketentuan standar minimalkualifikasi akademik pendidiknya. Hal ini menyebabkan banyakpendidik yang hanya lulusan jenjang menengah. Karena PAUD non-TKmasuk jalur pendidikan non-formal, pendidik PAUD non-TK bahkantidak menjadi bagian dari guru yang diatur kualifikasi akademik dankesejahteraannya didalam UU No. 14 Tahun 2005. Hal inimenyebabkan intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidik PAUDnon-TK menjadi tidak maksimal.Selain itu, meskipun guru-guru telah memenuhi kualifikasiakademik S1/D4 belum tercermin pada tingginya kompetensi mereka.Uji kompetensi guru yang dilakukan pada tahun 2012 terhadap sekitar850 ribu guru menunjukkan hasil yang tidak cukup baik. Rata-rata nilaiuji kompetensi tersebut adalah sekitar 43 dari nilai maksimum yangmungkin diperoleh sebesar 100. Perolehan nilai antarguru dengankualifikasi akademik yang berbeda juga tidak terlalu signifikan. Hal inimengindikasikan perlunya pengembangan guru dan penilaian kinerjaguru, yang dilakukan secara berkesinambungan agar guru selalutermotivasi untuk bekerja dan berupaya meningkatkan kualitas yangberdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.
Peningkatan sertifikasi profesi pendidik juga belum

berdampak signifikan baik pada peningkatan kompetensi guru
dalam proses pembelajaran maupun pada hasil belajar siswa. Hasilstudi menunjukkan bahwa peningkatan sertifikasi profesi guru yang
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diikuti dengan pemberian tunjangan profesi baru mampumeningkatkan kesejahteraan guru yang diukur, antara lain, denganberkurangnya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan.Namun, sertifikasi profesi belum terlihat dampaknya terhadappeningkatan kualitas proses pembelajaran yang diukur dengan kualitassubstansi pembelajaran maupun hasil belajar siswa, yang dinilaidengan hasil ujian baik ujian sekolah maupun ujian nasional.Berbagai upaya yang dilakukan juga belum sepenuhnya dapatmeningkatkan profesionalisme guru, antara lain tingkat ketidakhadiranguru masih cukup tinggi dan ketidaktaatan dalam melaksanakanproses pembelajaran. Hasil studi SPM menunjukkan hanya sekitar 50persen sekolah yang seluruh gurunya membuat rencana pembelajarandan melakukan penilaian untuk membantu siswa belajar.
Kurangnya kapasitas LPTK dalam menyediakan guru

berkualitas. UU No. 14 Tahun 2014 memberi mandat kepadauniversitas-universitas LPTK untuk menyelenggarakan pendidikankeguruan. Saat ini, terdapat 415 LPTK yang terdaftar di DitjenPendidikan Tinggi Kemdikbud, yang terdiri dari 37 LPTK negeri dan378 LPTK swasta. Sejumlah LPTK tersebut melayani sekitar 1,3 jutamahasiswa, termasuk guru yang sedang mengikuti pendidikan S1/D4sebagai prasyarat minimal untuk mengikuti sertifikasi profesi guru.Namun, kualitas sebagian besar LPTK tersebut belum terjaminsehingga diragukan dapat menghasilkan guru-guru yang berkompeten.Selain itu, jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di LPTKterlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan guru. Dalam 10 tahunterakhir, animo lulusan Sekolah Menengah untuk kuliah di LPTKmemang meningkat tajam, namun tidak/belum disertai sistem seleksiyang ketat dengan menggunakan pendekatan academic merit system.3Untuk menghasilkan guru-guru berkualitas, LPTK semestinya hanya
3Menurut laporan Dikti, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun
2013 diikuti oleh peserta sebanyak 585.789 orang. Dari jumlah peserta SBMPTN tersebut,
sebanyak 407.000 (69,4%) memilih program studi di LPTK. Jumlah peserta SBMPTN yang
meminati program studi di LPTK meningkat sangat signifikan dari tahun 2012, yang berjumlah
sekitar 350.000 orang. Selain SBMPTN, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri juga bisa
ditempuh melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dengan
jumlah pendaftar mencapai 765.531 orang. Dari jumlah peserta SNMPTN tersebut, sebanyak
379,000 memilih kuliah di LPTK yang tersebar di berbagai program studi. Jumlah peminat LPTK
tahun 2013 ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2012 yang hanya sekitar 126.000 orang.
Peningkatan sangat tajam yang mencapai 300%  ini merupakan gejala baru sepanjang sejarah
LPTK.
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menerima calon-calon mahasiswa cemerlang dengan prestasiakademik tinggi saja untuk menempuh pendidikan keguruan. Prosespemerimaan mahasiswa yang ketat harus menjadi bagian darireformasi LPTK. Mengingat LPTK juga mendapat mandat untukmelakukan sertifikasi guru, LPTK harus dijamin kualitasnya sehinggaseluruh lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi tinggi yang akanberdampak peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk itu,sebagaimana mandat UU No. 14 Tahun 2005, pendidikan keguruan diLPTK harus dilakukan melalui program pendidikan profesi guru (PPG)berasrama.Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas,peningkatan manajemen pengelolaan guru dan pendidikan keguruanke depan dihadapkan pada tantangan untuk: memperbaiki jumlah dandistribusi guru antardaerah dan antarsatuan pendidikan; memperbaikikinerja guru melalui peningkatan kompetensi guru; meningkatkanakuntabilitas dengan pemenuhan beban dan tanggung jawab mengajar;dan meningkatkan kemampuan LPTK untuk menghasilkan guru yangberkualitas.
Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan TinggiPendidikan tinggi berperan penting dalam upaya mencapaikemajuan, meningkatkan daya saing, dan membangun keunggulanbangsa, melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah,dan inovasi teknologi. Pendidikan tinggi mempunyai kaitan eratdengan kemajuan ekonomi karena dapat melahirkan SDM berkualitasyang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasaiteknologi. Untuk itu, layanan pendidikan tinggi yang berkualitas harusdapat diakses oleh seluruh penduduk usia produktif, agar merekamampu menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.Permasalahan pokok yang mengemuka adalah akses ke

layanan pendidikan tinggi belum merata, bahkan ketimpangan
tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin
tampak nyata, masing-masing 43,6 persen dan 4,4 persen (Susenas2012). Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkaulayanan pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi, terhambat olehketiadaan biaya. Kendala finansial menjadi masalah utama bagilulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untukmelanjutkan ke perguruan tinggi.
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PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN PENDUDUK USIA
19-24 TAHUN 2001-2012

Kualitas pendidikan tinggi juga relatif masih rendah baik
dalam konteks institusi (PT) maupun program studi, yangdiindikasikan oleh mayoritas perguruan tinggi hanya berakreditasi C,dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B4. Selain itu,perguruan tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi denganperguruan tinggi negara lain, bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembagainternasional secara berkala melakukan survei untuk menyusunperingkat universitas terbaik dunia, dan menempatkan universitas-universitas Indonesia, bahkan yang berstatus paling baik sekalipun,pada posisi yang masih rendah.

Perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melaluipenelitian dasar dan terapan serta melakukan inovasi dan invensi, yang

4Tahun 2013 BAN-PT menerbitkan hasil akreditasi institusi yang menunjukkan, dari 93 PTN
dan sekitar 3,600 PTS yang berakreditasi A hanya 10PT saja, yaitu: UI, UGM, ITB, IPB, UNDIP,
UNHAS, UIN Syarif Hidayatulah,Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Adapun pengelompokan
akreditasi menurut kategori PTN-PTS dan program akademik adalah sebagai berikut: Program
S1 di PTN dan PTS yang berakreditasi A masing-masing adalah 23,0% dan 4,5%, akreditasi B
sebanyak 54,2% dan 35,4%, akreditasi C sebanyak 22,9% dan 60,1%. Sedangkan untuk
program master dan doktoral, yang berakreditasi A masing-masing adalah 40,6% dan 6,4%,
akreditasi B sebanyak 47,9% dan 47,1%, dan akreditasi C sebanyak 11,5% dan 46,5%.
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disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur iptek dan anggaran untukriset. Meskipun perguruan tinggi memiliki banyak SDM berkualitas(ilmuwan, akademisi, peneliti), tidak semua ahli berkesempatanmelakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkanpenemuan-penemuan baru. Kondisi ini disebabkan infrastruktur iptekyang belum terbangun merata di seluruh perguruan tinggi dan belanjapublik untuk penelitian yang sangat minimal, yaitu hanya sekitar 0,08persen dari GDP. Demikian pula upaya membangun universitas risetmasih sulit dilakukan karena beberapa kendala, yaitu: (i) banyakperguruan tinggi lebih berorientasi pada penyelenggaraan programakademik dan program studi yang laku di pasaran (diploma, kelasekstensi) yang menjadi sumber pendapatan, (ii) ketiadaan fokuspengembangan institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagaiwujud mission differentiation, (iii) beban mengajar para dosen yangsangat tinggi serta kurang tersedia waktu dan dana untuk melakukanpenelitian. Kegiatan riset yang jarang dilakukan berdampak padaterbatasnya publikasi di jurnal ilmiah, terutama jurnal internasional.Selain itu, banyak dosen kurang memberi prioritas untuk
mengajar di universitas asal dan lebih mengutamakan pekerjaan
lain (e.g. mengajar di universitas lain, menjadi konsultan danpembicara seminar) untuk menambah pendapatan. Pekerjaansampingan ini berpengaruh pada komitmen untuk meningkatkankualitas pendidikan di perguruan tinggi asal. Di samping itu, banyakpula dosen dan peneliti perguruan tinggi Indonesia lebih memilihbekerja menjadi pengajar dan peneliti di universitas-universitas di luarnegeri, karena keterbatasan fasilitas dan insentif yang rendah di dalamnegeri. Meskipun bisa berdampak positif, fenomena brain drain dapatjuga melemahkan perguruan tinggi dalam negeri terutama yang masihkekurangan tenaga akademik (dosen, peneliti) berkualitas. Terkait halini, sarjana-sarjana cemerlang dan bertalenta kurang berminat menjadidosen dan peneliti di perguruan tinggi dan lebih memilih bekerja diindustri dengan pertimbangan ekonomi (pendapatan tinggi). Hal iniberdampak pada kualitas pengajaran di perguruan tinggi.

Angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang
mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan
tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara perguruan tinggi
dan dunia kerja.5 Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa

5Angka pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi memang terus menurun dari 13,6
persen (2009) menjadi 5,5 persen (2013), meskipun jumlahnya masih cukup besar yaitu
421,717 orang.
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program-program studi yang dikembangkan di perguruan tinggimengalami kejenuhan, karena peningkatan jumlah lulusan tidaksebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan perguruantinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar (60 persen) bekerjadi bidang pekerjaan yang termasuk kategori white-collar jobs (manajer,profesional), yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi danpenguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). Namun, sebagian darimereka (30 persen) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yangbersifat semi-terampil (tenaga administrasi, sales), bahkan ada jugayang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagianproduksi (blue-collar jobs).6 Gejala ini memberi gambaran bahwakurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi kurang relevan dantidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri. Perguruantinggi juga belum sepenuhnya dapat melahirkan lulusan-lulusanberkualitas yang memiliki daya saing mumpuni. Relevansi dan dayasaing lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan tiga hal,yaitu: (i) academic skills yang berhubungan langsung dengan bidangilmu yang ditekuni di perguruan tinggi, (ii) generic/lifeskills yangmerujuk pada serangkaian dan jenis-jenis keterampilan yang diperolehselama menempuh pendidikan yang dapat diaplikasikan di lapangankerja, yang mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis-kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim,dan kepemimpinan, dan (iii) technical skills yang berkaitan denganprofesi spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agarberkinerja bagus di suatu bidang pekerjaan.7
Kemitraan perguruan tinggi dengan dunia industri pun

dinilai lemah bahkan terjadi diskoneksi dalam lima hal penting,yang menunjukkan rendahnya relevansi dan daya saing yaitu: (i)antara pendidikan tinggi dan pemberi kerja [pengguna keahlian], (ii)antara pendidikan tinggi dan perusahaan [pengguna hasil-hasilpenelitian], (iii) antara pendidikan tinggi dan lembaga penelitian[penyedia program-program penelitian], (iv) di antara lembagapendidikan tinggi sendiri serta antara lembaga pendidikan danlembaga penyedia pelatihan [diskoneski horizontal di seluruh penyediakeahlian], dan (v) antara pendidikan tinggi dan pendidikan sebelumnya[sekolah] (diskoneksi vertikal di seluruh penyedia
6Hasil kajian Bank Dunia (2013), Indonesia’s Higher Education System: How Responsive is it to
the Labor Market?, Kemdikbud-AusAID-World Bank.

7Hasil kajian Bank Dunia (2012), Putting Higher Education to Work: Skills and Research for
Growth in East Asia. Washington D.C.
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keahlian).8Kemitraan universitas-industri-pemerintah memang belumberkembang baik, sehingga peluang kerjasama untuk mengembangkanprogram riset dan inovasi teknologi yang memberi keuntunganekonomi kurang dapat dimanfaatkan.Kemitraan tiga pihak ini pentingdikembangkan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan alternatifdalam rangka mendukung kegiatan riset.Dengan mempertimbangan keseluruhan permasalahan yangdiuraikan di atas, tantangan utama pembangunan pendidikan tinggiyang harus diatasi adalah: meningkatkan akses ke layanan pendidikantinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkankualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, yang didukungoleh upaya meningkatkan tatakelola kelembagaan perguruan tinggi.
Peningkatan Akses dan Kualitas PAUDUsia dini merupakan periode emas yang sangat penting tidakhanya bagi perkembangan intelektual anak, tetapi juga sangatberpengaruh terhadap perkembangan emosi dan sosial di masa depan.Seluruh aspek tumbuh kembang anak dapat berkembang pesat apabilamemperoleh stimulasi yang baik, salah satunya diberikan dalambentuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Berbagai studimenunjukkan, investasi PAUD memberi nilai pengembalian (rate of

return) yang lebih besar dibandingkan intervensi pada jenjangpendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan anak usia dini juga terbuktimeningkatkan kesiapan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebihtinggi. Namun demikian, perkembangan partisipasi PAUD masihbelum baik. Angka partisipasi PAUD untuk kelompok usia 3-6 tahunhanya meningkat dari 20 persen pada tahun 2008 menjadi sekitar 26,5persen pada tahun 2012 dan 27,3 persen pada tahun 2013. Jika anakusia 5-6 tahun yang sudah bersekolah di SD/MI diperhitungkan, makapada tahun 2012 secara keseluruhan baru sekitar 39,8 persen anakusia 3-6 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan. Dengan
8Hasil kajian Bank Dunia (2012), Putting Higher Education to Work: Skills and Research for
Growth in East Asia, menunjukkan betapa hubungan pendidikan tinggi lemah dalam
mengembangkan ketarampilan teknikal yang dibutuhkan oleh dunia industri, kurang memberi
kontribusi pada technological capability dan inovasi, untuk memacu pertumbuhan melalui
produktivitas yang tinggi. Telah terjadi diskoneksi antara pendidikan tinggi dan industri-
lembaga riset.
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perkiraan jumlah penduduk kelompok usia tersebut sebanyak 19,4 jutaorang, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 masih ada sekitar11,7 juta (60,2 persen) anak usia 3-6 tahun yang tidak mendapatkanpelayanan pendidikan.Selain itu, kesenjangan partisipasi pendidikan untuk anak usia3-6 tahun juga masih menjadi masalah, seperti kesenjanganantardaerah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial ekonomi.Data tahun 2012 menunjukkan, partisipasi pendidikan anak usia 3-6tahun (telah memperhitungkan yang bersekolah di SD/MI) berkisardari sekitar 14,8 persen di Provinsi Papua sampai 72,6 persen diProvinsi DI Yogyakarta. Indikator yang sama juga menunjukkankesenjangan antarstatus sosial ekonomi diindikasikan dengan angka32,0 persen pada kelompok 20 persen termiskin dan 52,2 persen untukkelompok 20 persen terkaya. Kesenjangan gender juga tampak denganpartisipasi yang lebih baik pada anak perempuan yaitu dengan angkapartisipasi 41,0, sementara angka partisipasi untuk anak laki-lakisebesar 38,6 persen.Terbatasnya jumlah layanan PAUD masih menjadi salah satukendala utama dalam meningkatkan partisipasi PAUD. Sejauh ini,sebagian besar layanan PAUD diselenggarakan secara mandiri olehmasyarakat. Data Potensi Desa (PODES) tahun 2011 menunjukkanbahwa dari 97.080 lembaga PAUD setara TK yang ada, hanya sejumlah3.993 (4,11 persen) yang merupakan lembaga negeri. ProgramPaudisasi yang mempunyai target bahwa setiap desa harus mempunyailembaga PAUD belum sepenuhnya terpenuhi. Dari total 77.559 desa diseluruh Indonesia, baru sekitar 53.832 desa atau 70 persen yang sudahmemiliki layanan PAUD.Kesenjangan ketersediaan lembaga PAUD terlihat nyata jikadibandingkan antar daerah. Sebagai contoh, hanya 1 dari 5 desa diProvinsi Papua yang mempunyai lembaga PAUD, sementara di ProvinsiYogyakarta hampir semua desa sudah memiliki lembaga PAUD. Selainketerbatasan jumlah lembaga PAUD, partisipasi PAUD yang rendahjuga disebabkan oleh pemahaman masyarakat khususnya orang tuayang belum baik mengenai pentingnya PAUD. Untuk keluarga miskin,hambatan yang dihadapi lebih banyak karena biaya yang tidakterjangkau.Melihat permasalahan utama di atas, tantangan yang harusdihadapi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD antaralain: meningkatkan akses pendidikan anak usia dini terutama untukmasyarakat miskin; meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping,dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; memperluaspemenuhan standar pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, serta
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meningkatkan koordinasi antarsektor dan pemberdayaan peran swastadalam penyelenggaraan PAUD holistik-integratif.
Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan

Orang DewasaStruktur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan dansaat ini sudah mengalami masa dimana proporsi penduduk usiaproduktif (15-64) sudah lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Fenomena yang disebutbonus demografi ini diperkirakan akan terus berlangsung sampaidengan tahun 2031. Bila dimanfaatkan dengan baik keadaan ini akanmemberikan keuntungan untuk peningkatan kesejahteraan rakyatIndonesia. Salah satu yang harus dipastikan adalah tersedianya tenagakerja terampil yang juga mampu bersaing dengan tenaga kerja darinegara-negara lain utamanya dalam kerangka ASEAN sejalan dengandiberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.Pada awal tahun 2013, jumlah angkatan kerja di Indonesiamencapai 121,2 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerjasebesar 69,2 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,9persen. Jika dilihat dari lapangan pekerjaan, dari 114 juta orang yangbekerja, 39,96 juta (35,0 persen) bekerja di sektor pertanian,perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dan hanya 14,8 juta(13,0 persen) bekerja di sektor industri. Jika dilihat dari statuspekerjaan, 35,7 juta bekerja tidak penuh, dengan rincian 22,2 jutabekerja paruh waktu dan 13,6 setengah menganggur. Dari data ini,mayoritas tenaga kerja terserap di sektor-sektor yang tidak menuntutpersyaratan keterampilan tinggi, dan hanya sedikit saja yang bekerja disektor industri yang menuntut keahlian menurut bidang ilmu tertentuyang ditekuni di lembaga pendidikan.Rendahnya kualitas tenaga kerja, yang antara lain diukurdengan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, juga masihmengemuka. Dari sekitar 114 juta penduduk usia 15 tahun keatas yangbekerja (data 2013), sekitar 54,7 juta orang (47,9 persen) hanyaberpendidikan SD/MI atau kurang, dan hanya 34,3 persen yang lulussekolah menengah atau perguruan tinggi.Dengan pendidikan yang masih rendah dankeahlian/keterampilan yang tidak memadai, para lulusan sekolahmenengah dan perguruan tinggi sekalipun hanya bisa masuk kelapangan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian/keterampilan tinggiseperti pertanian dan pabrik. Sebagai contoh, pada tahun 2010, masihlebih dari 50 persen lulusan SMA/MA/SMK bekerja di unskilled jobsdan lebih dari 30 persen di semi-skilled jobs. Untuk lulusan pendidikan
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tinggi, masih ada sekitar 10 persen dan 40 persen, secara berturut-turut, yang bekerja di unskilled dan semi-skilled jobs.Dengan keterampilan vokasi yang diperoleh dari bangkusekolah, lulusan SMK diharapkan mempunyai kemampuan yang lebihdibanding lulusan SMA. Harapan tersebut ternyata tidak terlihat dilapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku usaha. Sekitar 26persen pelaku usaha menilai lulusan SMA/SMK berkualitas rendah dantidak ada perbedaan kualitas secara signifikan antara lulusan SMA danSMK.9 Kurang dari 10 persen pelaku usaha yang menilai lulusanSMA/SMA berkualitas sangat baik.10Isu rendahnya kualitas angkatan kerja masih akan tetapmengemuka dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Hal iniditunjukkan oleh tingginya potensi tenaga kerja usia muda yangberpendidikan rendah. Pada tahun 2012, dari sekitar 62 juta pendudukusia 15-29 tahun yang sudah tidak bersekolah, ada sekitar 30persennya yang hanya lulus SD/MI atau kurang. Selain itu, sampai saatini masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidakmenyelesaikan pendidikan sembilan tahun dan juga banyak lulusanSMP/MTs/sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebihtinggi. Sebagai gambaran, pada tahun 2012 terdapat 1,36 juta anak usia13-15 tahun yang tidak bersekolah dan pada tahun 2015 mereka akanmenjadi bagian dari angkatan kerja berpendidikan rendah.Keadaan tersebut tentu saja tidak cukup kondusif dalammendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sangatmembutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan bekerja sesuaidengan tingkat kompetensinya. Peningkatan kualitas tenaga kerjasangat dibutuhkan terutama karena tuntutan standar kualitas produksiyang semakin tinggi, lingkungan kerja yang semakin kompetitif, dancepatnya perkembangan teknologi baik yang berasal dari luar negeri
9World Bank, 2011, Skills for the Labor Force in Indonesia

10 Chen, Dandan. 2009. “Vocational Schooling, Labor Market Outcomes, and College
Entry.” Policy Working Paper 4814. Washington, DC: World Bank; juga Newhouse,
David and Daniel Suryadarma. 2011. “The Value of Vocational Education: High School
Type and Labor Market Outcomes in Indonesia.” The World Bank Economic Review
25(2), 296-322.

10World Bank, 2011, Skills for the Labor Force in Indonesia
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maupun yang dikembangkan di dalam negeri.11Penanganan penduduk usia muda berpendidikan rendahmenjadi sangat relevan untuk dilakukan sebagai upaya memanfaatkanbonus demografi. Dengan proyeksi rasio ketergantungan yaitu proporsipenduduk usia non-produktif terhadap usia produktif yang akanmencapai titik terendah antara tahun 2028 dan 2031 dengan angkasekitar 46,9 persen, maka upaya untuk menyiapkan tenaga kerjaberkualitas harus dilakukan dengan baik dan segera. Keterlambatandalam mengantisipasi momentum bonus demografi dapatmenimbulkan dampak negatif yang cukup berat, tidak hanya di bidangekonomi seperti meningkatnya pengangguran, tetapi juga dapatmemicu konflik sosial karena daya dukung lingkungan yang tidakmemadai.Permasalahan berikutnya adalah masih sangat sedikitperusahaan yang memberikan pelatihan bagi karyawannya. Hanyasekitar 5 persen tenaga kerja yang melaporkan pernah mendapatpelatihan. Hanya sektor keuangan dan jasa publik yang memberikanpelatihan cukup banyak bagi karyawannya (masing-masing sekitar 17persen). Survei juga menemukan bahwa perusahaan kecil danmenengah jarang memberikan pelatihan (on-the-job training) bagikaryawannya.12 Hanya sekitar 3 persen perusahaan kecil (dengankaryawan 5-19 orang) dan hanya sekitar 13 persen perusahaanmenengah (dengan karyawan 20-99 orang) yang memberikanpelatihan bagi karyawannya. Meskipun hampir 40 persen perusahaanbesar memberikan pelatihan bagi karyawan, angka tersebut masihlebih rendah dari yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar dinegara-negara lain, yang angka rata-ratanya sudah mencapai 65persen. Kualitas lembaga pelatihan keterampilan di Indonesia jugamasih rendah. Sebagian besar balai latihan kerja (BLK) tidakberkualitas dilihat dari ketersediaan fasilitas, peralatan, dan sumberdaya manusia. Sangat sedikit pelatih di BLK yang lulus perguruantinggi. Pendidikan non-formal berperan penting dalam penyediaanpelatihan keterampilan kerja melalui lembaga kursus, namunkualitasnya dinilai jauh lebih rendah dibanding lembaga pendidikanformal. Meskipun demikian, lulusan lembaga pendidikan non-formaldinilai lebih baik dalam hal relevansi dan adaptabilitasnya dengan
11World Bank, 2011, Skills for the Labor Force in Indonesia

12 World Bank, 2009, Enterprise Surveys
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kebutuhan lapangan kerja. Berbagai layanan pendidikan dan pelatihan,baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dinilai kurangmendukung kebutuhan pembangunan daerah.Selain itu, struktur penduduk Indonesia juga akan semakinmenua dengan semakin meningkatnya umur harapan hidup danderajat kesehatan penduduk.  Proporsi penduduk usia 60 tahun keatasdiproyeksikan meningkat dari sekitar 7,6 persen pada tahun 2010menjadi 15,8 persen pada tahun 2035. Dengan berbagai perubahanyang terjadi seperti perkembangan teknologi dan sosial budaya,penduduk semakin sering mengalami transisi dalam hidup mereka.Dengan demikian pendidikan bagi orang dewasa semakin menjadituntutan untuk membantu mereka mendapatkan pengetahuan danketerampilan baik teknis maupun profesional yang dibutuhkan dalammeningkatkan kualitas hidup sesuai dengan perubahan lingkunganyang terjadi.Penyediaan pendidikan bagi penduduk dewasa di Indonesiamasih perlu mendapat perhatian mengingat sebagian besar pendudukdewasa berpendidikan rendah. Pada tahun 2013, misalnya, masih 47,8persen penduduk usia 15 tahun keatas yang hanya berpendidikan SDke bawah. Lebih dari itu, masih cukup banyak penduduk dewasa yangbuta aksara. Meskipun angka buta aksara penduduk usia 15 tahuntinggal 5,86 persen, angka buta aksara penduduk usia 45 tahun keatasmasih 15,24 persen. Kebutuhan layanan pendidikan bagi mereka perludisediakan tidak hanya melalui penyediaan pendidikan non-formalseperti pendidikan kesetaraan dan keaksaraan tetapi juga penyediaanakses bagi mereka untuk dapat mengikuti pendidikan formal sampaijenjang pendidikan tinggi.Tantangan yang harus dijawab pada kurun waktu lima tahun kedepan dalam peningkatan keterampilan kerja lulusan terutama untukmeningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihanketerampilan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihanketerampilan kerja, meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihankerja dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu menjaditantangan pula untuk meningkatkan peluang bagi penduduk usiadewasa untuk mengikuti baik pendidikan formal maupun non-formaldi semua jenjang pendidikan.
Peningkatan Pendidikan KeagamaanPendidikan keagamaan diselenggarakan untuk mengakomodasiaspirasi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yangbermuatan nilai-nilai keislaman, terutama dalam bentuk pesantren danmadarasah diniyah. Pesantren berperan penting dalam menyediakan
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layanan pendidikan keislaman bagi masyarakat, yang tersedia disebanyak 27,230 lembaga dengan jumlah santri mencapai 3,7 jutaorang. Layanan pendidikan pesantren didukung oleh tenaga pendidiksebanyak 153,576 orang, dengan kualifikasi akademik: (i) belum S1sebanyak 108,351 orang (70,99 persen), (ii) S1 sebanyak 42.019 orang(27,42 persen), dan (iii) lebih dari S2 sebanyak 2,441 orang (1,59persen). Demikian pula halnya dengan madrasah diniyah berjumlah68,471 lembaga yang menampung siswa sebanyak 4,3 juta orang, dandidukung oleh tenaga pendidik sebanyak 295,771 orang, dengankualifikasi akademik: (i) belum S1 sebanyak 183,351 orang (61,99persen), (ii) S1 sebanyak 67,206 orang (22,72 persen), dan (iii) lebihdari S2 sebanyak 45.214 orang (15,29 persen) (Kemenag 2012).Meskipun pesantren telah memberi sumbangan penting untukmemajukan kehidupan bangsa, pendidikan pesantren masih tertinggalkarena berbagai masalah. Pertama, program dan kegiatan pendidikanyang terselenggara di pondok pesantren biasanya merupakangabungan dari dua atau lebih unsur-unsur berikut: (i) mengaji kitabkuning, (ii) madrasah diniyah yang menerapkan pengajaran agamadengan sistem klasikal, (iv) madrasah lokal dengan kurikulum yangdibuat oleh pondok pesantren sendiri, (v) madrasah—pendidikanumum berciri khas Islam yang menerapkan kurikulum nasional dankurikulum Kemenag, (vi) Ma’had Ali, (vii) Wajar Dikdas (Paket A/B/C),dan (viii) sekolah umum. Program dan kegiatan pendidikan yangbervariasi ini seringkali tidak terkelola dengan baik karenaketerbatasan tenaga.
Kedua, selain pesantren khalafiyah (modern), juga terdapatpesantren salafiyah murni yang jumlahnya cenderung menurun. Disebagian masyarakat, gejala ini memunculkan kekhawatiran semakinberkurangnya kesempatan untuk melahirkan ahli-ahli agama Islam.Akibat lebih lanjut adalah kajian kitab kuning (KK) sebagai intipendidikan pesantren menjadi semakin melemah. Ketiga, tata kelolakelembagaan pondok pesantren dan madrasah diniyah pada umumnyabersifat tradisional dan berorientasi pada asas kekeluargaan, sehinggakurang progresif dalam penyelenggaraan pendidikan modern. Selainitu, penyelenggaraan pendidikan di pesantren dan madrasah diniyahkurang didukung oleh sistem pendataan dan informasi yang kuat,keterbatasan tenaga administrasi, dan jumlah personil kurangmemadai.
Keempat, pesantren lebih ramah pada kelompok masyarakatmiskin dan kalangan marginal yang memerlukan layanan pendidikan,namun kekurangan sarana-prasarana (asrama dan pemondokan, ruangbelajar, workshop untuk keterampilan), sehingga tidak mampumenampung anak-anak usia sekolah dalam jumlah besar. Pesantren
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juga sangat terbatas dalam hal fasilitas pendidikan (sumber dan mediapembelajaran), sehingga proses dan kegiatan pembelajaran tidakoptimal. Kelima, pendanaan untuk pesantren sangat terbatas karenahanya bertumpu pada partisipasi orangtua santri dan masyarakat,padahal mayoritas termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Meskipunpemerintah mengalokasikan anggaran untuk layanan pendidikan dipesantren dan madrasah diniyah, namun belum memadai untukmendukung penguatan dan pengembangan pendidikan pesantren danmadrasah diniyah. Keenam, mutu pendidikan pesantren dan madrasahdiniyah masih di bawah standar, karena kekurangan tenaga pendidikyang berkualitas, yang tercermin pada kualifikasi akademik tinggi.Selain itu, pesantren belum memiliki sistem pembinaan danpengembangan kompetensi ketenagaan yang berkelanjutan untukmendukung layanan pendidikan bermutu. Ketujuh, pendidikankeagamaan lainnya seperti pasraman, pesantian, sekolah minggu, danbentuk lain yang sejenis juga menghadapi masalah yang sama sepertikualitas yang belum baik, mutu guru dan tenaga kependidikan lainnyayang masih rendah, fasilitas pendidikan tidak memadai, sehinggakurang mendukung proses pembelajaran yang bermutu.Dengan mempertimbangkan keseluruhan permasalahan yangdiuraikan di atas, dua tantangan utama yang harus diperhatikan adalahmutu dan akses pendidikan keagamaan. Terkait mutu, tantangannyaadalah meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan agar lebihkompetitif, maju, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengantetap menjaga identitas dan karakteristik yang khas sebagai lembagapendidikan keagamaan. Terkait akses, tantangannya adalahmeningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang menjangkausemua kelompok masyarakat, terutama lapisan masyarakat kurangmampu secara ekonomi.
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Penguatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan
Pendidikan Karakter untuk Mendukung Revolusi Mental13Upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modernsejatinya adalah pekerjaan pendidikan. Pendidikan semestinya tidakdimaknai sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan danketerampilan belaka, melainkan sebagai suatu proses pembelajaransepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik,mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat dayaintelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta semangatberdikari. Pendidikan dijadikan sebagai sarana pembebasan(instrument of liberation) untuk membangun kebudayaan danperadaban unggul, maju, dan modern. Konsep pendidikan ideal inisejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu padapembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju danberpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudanwarga negara yang baik (good citizen).Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selainmelalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistempersekolahan  yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran.Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapatditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam matapelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan.Pendidikan agama dan pendidikan kewargaan memberi kontribusipenting pada proses pembentukan karakter anak didik. Namun pentingdicatat, pendidikan karakter akan lebih efektif dilaksanakan melaluiketeladanan, yang menuntut guru menjadi role model bagi murid.Pendidikan karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didikbilamana diajarkan hanya melalui instructional learning approachsemata.

13Revolusi Mental dapat dilaksanakan melalui dua jalan: pendidikan dan
kebudayaan. Pada wilayah pendidikan, medium yang dipandang tepat adalah melalui
pendidikan agama, pendidikan kewargaan, dan pendidikan karakter, yang bertujuan
untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur, memupuk jadi diri, kepribadian,
dan identitas kebangsaan, melalui proses pembelajaran di sekolah. Namun, isu yang
sama juga bersinggungan dengan bidang kebudayaan yang jauh lebih luas, sehingga
dibahas pula pada bidang kebudayaan (lihat bagian 2.1.29 Penguatan Karakter dan
Jati Diri Bangsa).
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Pendidikan AgamaPendidikan, selain bertujuan untuk membina insan yang cerdas,memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta cakap dan ahli, jugadimaksudkan untuk membina insan yang berakhlak mulia dan berbudipekerti luhur. Pendidikan agama berperan sangat penting dalam upayamenanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan budi pekerti luhur dikalangan anak-anak didik di sekolah.Pendidikan agama merupakanwahana untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaranagama, agar setiap peserta didik dapat menghayati nilai-nilai esensialsuatu agama, untuk kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan nyatasebagai penjelmaan insan yang religius.Selain itu, melalui pendidikan agama diajarkan tentang nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam ajaran suatu agama dankenyataan adanya pemeluk agama yang berbeda. Dengan demikian,masing-masing pemeluk agama yang berlainan dapat salingmenghormati dan menghargai serta membangun harmoni dantoleransi di dalam pergaulan sosial. Terkait hal ini, UU No. 20 Tahun2003 pasal 12 ayat 1(a) mengamanatkan: “Setiap peserta didik padasetiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agamasesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yangseagama.”Pendidikan agama di sekolah umum terselenggara dengan baik,meskipun dijumpai berbagai masalah yang perlu ditangani sungguh-sungguh. Pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkanpemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi padaproses internalisasi nilai-nilai keagamaan. Hal ini disebabkanpembelajaran dalam pendidikan agama belum diarahkan pada prosespenguatan keberagamaan siswa, tetapi lebih diarahkan padapengetahuan agama semata. Pendidikan agama juga belum mampumenumbuhkan wawasan inklusivisme karena proses pengajaran yangcenderung doktriner, dan belum sepenuhnya diarahkan padapenguatan keberagamaan siswa tetapi lebih pada pengetahuan agamasiswa. Terlebih lagi, guru mata pelajaran agama bukanlah satu-satunyarujukan dalam pendidikan agama, melainkan juga mentor-mentorkegiatan keagamaan ekstrakurikuler yang ikut mempengaruhipemahaman dan sikap keagamaan siswa.Selanjutnya, proses pembelajaran dalam pendidikan agamakurang menyediakan ruang bagi upaya membangun wawasankemajemukan dalam kehidupan keagamaan. Pendidikan agama belumsepenuhnya mampu menanamkan nilai-nilai toleransi yang dibutuhkanbagi generasi muda agar dapat memahami perbedaan keyakinan
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paham keagamaan sebagai landasan dalam membangun kehidupanyang harmonis. Berbagai studi menunjukkan bahwa sumber-sumberselain guru pelajaran agama dan interaksi siswa dengan sumber-sumber lain di luar sekolah mempengaruhi sikap keberagamaan siswa,dan tidak sedikit menegasikan anjuran-anjuran sikap toleransi yangsesungguhnya terkandung di dalam materi ajaran pendidikan agama.Selain itu, kompetensi guru-guru pendidikan agama juga belummemenuhi standar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikanagama yang bermutu. Metode pengajaran pun masih konvensionalsehingga kurang adaptif terhadap perkembangan baru dalampembelajaran. Hal penting pada tataran praktikal adalah keteladanandalam proses pendidikan agama kurang diberikan sebagaimanaacapkali dijumpai perilaku yang justru bertentangan dengan moralitasagama bahkan di lembaga pendidikan sendiri.Dengan mempertimbangan keseluruhan permasalahan yangdiuraikan di atas, maka tantangan utama yang dihadapi dalampenyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum adalah: (1)meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta internalisasi nilai-nilai kebajikan dan akhlak mulia, dan (2) menumbuhkan nilai-nilaitoleransi, penghargaan, dan harmoni di antara siswa-siswa pemelukagama yang berbeda.
Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan KarakterUpaya membangun dan memperkuat wawasan kebangsaanmerupakan pekerjaan besar dan sangat penting, yang perlu mendapatdukungan dari pemerintah dan masyarakat. Wawasan kebangsaanmemiliki dimensi yang sangat luas dan mencakup banyak bidang, salahsatunya adalah bidang pendidikan yang dianggap sebagai wahanastrategis untuk meneguhkan komitmen kebangsaan. Salah satupendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikankewargaan (civic education), yang sangat relevan dengan realitasmasyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagai bangsa yang majemuk,pendidikan kewargaan perlu diperkuat dan terus dikembangkan untukmemahami keberagaman masyarakat dan memantapkan wawasankebangsaan.Melalui pendidikan kewargaan, kesadaran setiap warga negaratentang pluralitas bangsa ditumbuhkan. Sebagai negara-bangsa,Indonesia dibangun di atas landasan kemajemukan agama, etnis, ras,budaya, dan adat istiadat, yang menuntut kesediaan untuk salingmenerima keberadaan setiap kelompok di dalam masyarakat. Dalamperspektif demikian, pendidikan kewargaan sangat penting untukmenumbuhkan sikap toleransi dan memperkuat nilai-nilai solidaritas
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sosial. Pendidikan kewargaan dapat mereduksi atau mengeliminasipotensi konflik sosial di dalam masyarakat majemuk. Dengan demikian,upaya membangun harmoni sosial dapat terlaksana sehingga kohesisosial di dalam masyarakat akan tercipta.Sejalan dengan pendidikan kewargaan, pendidikan karakterjuga sangat sentral dalam proses pembentukan kepribadian anak didik.Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membangun watak yangbaik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut,dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat. Melaluipendidikan karakter, kepribadian yang positif akan tumbuh danmenjelma dalam wujud budi pekerti luhur, perilaku individual dansosial yang baik, dan selalu menjaga integritas merujuk pada nilai-nilaimoral dan etik yang berlaku umum. Dengan demikian, pendidikankarakter dapat menyiapkan anak didik untuk tumbuh-kembangmenjadi pribadi yang dewasa dan menciptakan keselarasan dalamkehidupan bermasyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yangberagam. Pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter bukan sajarelevan, tetapi juga mendesak untuk dilaksanakan di lembagapendidikan, ketika masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagaipermasalahan. Penghayatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaantampak mulai melemah, yang berdampak pada tantangan melahirkan(melalui proses pendidikan) warga negara yang baik, terutama dikalangan penduduk usia muda. Selain itu, jati diri sebagai bangsamajemuk juga mulai tergerus oleh kecenderungan sikap sektarian danintoleran, serta penolakan atas fakta pluralitas sosial-budaya danmultikulturalisme di dalam masyarakat. Hal ini diperburuk oleh kohesisosial yang mulai melemah akibat menguatnya identitas kelompok dansekat sosial,seperti etnis, agama, dan kedaerahan, di sebagiankelompok masyarakat.Dalam keadaan demikian, tak heran bilasebagian kelompok masyarakat cenderung lebih menonjolkanperbedaan dan kurang mengutamakan persamaan dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.Keprihatinan yang mendalam juga dirasakan oleh banyakpihak, tercermin pada berbagai perilaku yang bertentangan denganprinsip-prinsip moral dan etika sosial. Hal lain yang juga sangatmerisaukan adalah maraknya tindakan kekerasan, seperti perkelahianantarpelajar, tawuran, dan penganiayaan, serta perilaku tercela yangmenjurus ke tindak kejahatan tingkat tinggi seperti kejahatan seksualdan pembunuhan, yang menyiratkan lemahnya kontrol terhadapsistem persekolahan. Sangat jelas, sistem sekolah demikian lemahsehingga tidak mampu memberi perlindungan bagi setiap anak didik,untuk dapat belajar dengan baik dan nyaman serta mencegah
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terjadinya praktik kekerasan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya kontrolterhadap perkembangan teknologi informasi (e.g. internet, mediasosial, TV) yang memberi pengaruh buruk terhadap sikap mental,kepribadian, dan perilaku anak usia sekolah yang mengarah padatindakan destruktif.Selain itu, makin langkanya keteladanan sikap dan perilaku dikalangan pendidik dan pengelola sekolah tentang nilai-nilai kebajikan,seperti kejujuran, kesantunan, kasih sayang, berprinsip, berintegritas,dan perilaku sosial terpuji yang merujuk pada moralitas publik. Dalamsituasi demikian, dapat dimaklumi bila masyarakat kerapmenyampaikan kritik bahwa proses pendidikan lebih berorientasi padapengembangan kecerdasan intelektual (aspek kognitif) dan kurangmemberi prioritas pada upaya pengembangan kecerdasan emosional(aspek afektif) dan dimensi estetika, yang sangat penting bagikematangan kepribadian anak didik.Dengan melihat konteks permasalahan yang diuraikan di atas,maka tantangan utama terkait pendidikan kewargaan adalahmemperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan nilai-nilaitoleransi, untuk memperkuat daya rekat dan harmoni sosial di dalammasyarakat multikultural. Adapun tantangan utama pendidikankarakter adalah memantapkan pendidikan budi pekerti untukmemperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian peserta didik.
Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

Peningkatan anggaran pemerintah untuk pendidikan tidak
serta merta menurunkan beban masyarakat untuk membiayai
pendidikan. Belanja rumah tangga untuk pendidikan pada tahun 2012lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009, meskipun anggaranPemerintah untuk pendidikan meningkat lebih dari 75 persen.Peningkatan pengeluaran rumah tangga tersebut terjadi pada semuajenjang pendidikan. Bantuan Operasional yang disediakan olehPemerintah tidak signifikan mengurangi pengeluaran-pengeluaranuntuk berbagai iuran di sekolah. Pada jenjang pendidikan menengahdan pendidikan tinggi, dimana Bantuan Operasional baru mencakupsebagian dari biaya operasional yang diberikan, kenaikan komponenpengeluaran tersebut sangat terlihat.
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RATA-RATA PENGELUARAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDIDIKAN PER
SISWA TAHUN 2009-2012

Sumber: Susenas, 2009 dan 2012

Mekanisme pembiayaan yang ada mendorong terjadinya
inefisiensi pembiayaan pendidikan. Beberapa mekanismepembiayaan telah ditengarai sebagai sumber inefisiensi pembiayaanpendidikan. Yang pertama adalah mekanisme alokasi dana alokasiumum (DAU) yang memasukkan jumlah PNSD sebagai salah satuvariabel perhitungan. Hal ini dapat diartikan bahwa berapapun jumlahPNSD yang ada akan tetap dipenuhi gajinya oleh pemerintah pusat,sehingga tidak ada insentif bagi daerah untuk melakukan efisiensipenyediaan PNSD, termasuk guru.Rasio guru-murid yang rendah tidak selalu berdampak padamembaiknya proses pembelajaran tapi justru dapat meningkatkaninefisiensi penggunaan sumberdaya pendidikan, mengingat gaji danberbagai tunjangan guru merupakan bagian terbesar dari pengeluaranPemerintah untuk pendidikan dan akan terus mengalami peningkatankarena adanya perekrutan baru serta penyediaan tunjangan sertifikasiyang mengikuti sistem penggajian. Ketidakefisienan juga meningkatkarena tidak baiknya distribusi guru dimana sekitar 20 persen guru SDdan SMP berada di sekolah yang mengalami kelebihan guru (dihitung
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menggunakan standar kepegawaian yang ada)14, sedangkan sekolahyang terpencil dan miskin mempunyai kesulitan untuk menarik guru-guru yang bagus. Apabila rasio guru-murid dapat dirasionalisasi dari17 murid per guru menjadi 22 murid per guru (sebagaimana kondisiawal tahun 2000an), maka kebutuhan anggaran untuk gaji dantunjangan profesi guru dapat berkurang sekitar 21 persen dibandingdengan menggunakan rasio guru murid saat ini. Dengan demikian akanterjadi penghematan sekitar 9 persen dari total anggaran pendidikantahun 2012.Alokasi BOS yang terus meningkat dari waktu ke waktu, yaitudari hanya sekitar  Rp. 5,14 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 37,53triliun pada tahun 2014 atau meningkat dari 6,7 persen menjadi 10,2persen terhadap belanja negara untuk pendidikan, ternyata belumdimanfaatkan secara baik oleh sekolah/madrasah dalam meningkatkankualitas pembelajaran. Alokasi BOS yang disalurkan langsung kesekolah dimungkinkan untuk membayar honorarium guru-guru non-PNS, sehingga sekolah/madrasah, termasuk sekolah/madrasah negeri,dapat dengan mudah melakukan rekruitmen guru non-PNS. Disampingitu, sebagian besar dana BOS, termasuk di sekolah/madrasah negeri,dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berujung padapeningkatan kesejahteraan guru, seperti untuk membayar honor guruNon-PNS, membiayai pengawasan dan penilaian ujian, dan biaya untukpembelajaran ekstrakurikuler. Dengan demikian, proporsi alokasi danaBOS untuk kegiatan lain menjadi sangat terbatas.
Permasalahan berikutnya adalah penggunaan belanja

transfer ke daerah yang belum optimal. Anggaran pendidikan dalamAPBN dialokasikan melalui tiga komponen, melalui belanja pemerintahpusat, transfer ke daerah, dan pengeluaran pembiayaan melalui DanaPengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Selama lima tahunterakhir, kenaikan anggaran pendidikan terbesar terjadi padakomponen transfer ke daerah, yang antara lain terdiri dari: (i) BagianAnggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH; (ii) DAKPendidikan; (iii) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalamDAU (gaji dan non-gaji); (iv) Dana tambahan penghasilan guru PNSD;(v) Tunjangan profesi guru; (vi) Bagian anggaran pendidikan yangdiperkirakan dalam Otsus; (vii) Dana insentif daerah (DID); (viii)Bantuan operasional sekolah (BOS); dan (ix) Dana percepatanpengembangan infrastruktur pendidikan (DPPID). Peningkatan
14 Chang, Shaeffer et al. 2013. Teacher Reform in Indonesia: The role of politics and
Evidence in Policy making
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signifikan terjadi pada anggaran DAU untuk gaji dan tunjangan profesiguru dari Rp95,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp182,6 triliun padatahun 2014. Dengan struktur penggunaan anggaran seperti ini, padatahun 2014, dari Rp238,5 triliun anggaran pendidikan yangdialokasikan melalui transfer ke daerah, hanya sekitar 25 persen yangdapat dimanfaatkan untuk mendanai seluruh program lainnya.Dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang pendidikan yangdialokasikan langsung ke daerah dimaksudkan untuk membantudaerah dalam menyediakan pelayanan sosial dasar yang berkualitassesuai standar pelayanan minimal (SPM). DAK Pendidikan belumdikelola dan dimanfaatkan secara baik, terlihat bahwa sampai denganakhir 2013, masih terdapat kabupaten/kota yang belum melaksanakankegiatan yang seyogyanya dapat dibiayai dari dana ini. Untuk itu,transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan DAK di daerah juga masihperlu ditingkatkan.
ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI BELANJA TRANSFER KE

DAERAH TAHUN 2009-2014

Sumber: APBN berbagai tahunDengan mempertimbangkan masalah-masalah di atas,tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan adalahmembenahi sistem dan mekanisme pembiayaan dan efisiensipelaksanaan anggaran di tingkat satuan pendidikan dan daerah, danmeningkatnya efektivitas pelaksanaan program-programpembangunan pendidikan.
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Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kesenjangan kapasitas daerah sebagai pelaksana
desentralisasi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu urusanwajib Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pembiayaannya, terutama pendidikan dasar danpendidikan menengah. Banyak daerah yang masih mengandalkan danaperimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya. Pada tahun2013, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBDKabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBDKabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Halini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah untukmembiayai program-program pembangunan pendidikan lainnya.Selain itu, madrasah masih menemui kesulitan dalam mengaksespendanaan dari Pemerintah Daerah karena adanya batasan PemerintahDaerah untuk membantu pendanaan satuan kerja Pusat.

Kurangnya kapasitas daerah dalam pengelolaan
pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan sistem informasi
dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Hasil surveiterhadap pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2010 menunjukkanbahwa lebih dari 60 persen kabupaten/kota yang lemah dalampengelolaan sistem informasi dan sekitar 50 persen yang rendahkualitas efisiensi penggunaan sumber dayanya. Kelemahan sisteminformasi di daerah menyebabkan formulasi perencanaan danpenganggaran pendidikan tidak dapat dilakukan secara komprehensif.Ketidaktersediaan data pendidikan yang akurat dan andal berdampakpada inefisiensi dalam proses penganggaran, sehingga hasil daripembangunan pendidikan tidak dapat maksimal.

Peran Pemerintah Provinsi yang masih kurang dalam
mendorong peningkatan penjaminan kualitas pendidikan di
tingkat daerah. UU otonomi daerah mengamanatkan bahwaPemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pelaksanaanpendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, kemampuanfinansial pemerintah kabupaten/kota tidak memadai karena sebagianbesar anggaran yang dimiliki digunakan untuk memenuhi belanjapegawai. Di lain pihak, Pemerintah provinsi tidak dapat memanfaatkananggaran pendidikannya secara maksimal karena terbatasnyakewenangan dalam pembangunan pendidikan. Berbagai peraturantentang mekanisme pembiayaan pembangunan juga membatasipemerintah provinsi untuk berkontribusi lebih besar dalampembangunan pendidikan.
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Mekanisme pembiayaan di tingkat satuan pendidikan yang
sangat kompleks. Sekolah mendapatkan alokasi anggaran dariberbagai sumber pembiayaan, baik dari APBD Pemerintah daerah,maupun Pemerintah Pusat pada alokasi Kementerian dan dana transferdaerah (antara lain: DAU, DAK, BOS). Karena masing-masing sumberpembiayaan ini dikelola dan diadministrasikan secara terpisah, sekolahyang memiliki kapasitas administrasi terbatas menjadi terbebanidengan pengelolaan keuangan ini. Untuk jenjang sekolah dasar yangumumnya tidak memiliki staf administrasi, kegiatan administrasi dapatmengganggu proses pembelajaran karena harus dikerjakan oleh kepalasekolah dan guru. Hal tersebut diperburuk dengan masih lemahnyapengawasan terhadap pengelolaan keuangan sekolah yang berpotensipada tingginya inefisiensi pembiayaan di sekolah. Komite sekolah yangseharusnya berperan dalam pengambilan keputusan pada penyusunanRencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) masih cenderung pasif,termasuk pada tahap pengawasan pelaksanaannya.

Koordinasi horizontal dan vertikal antarinstansi
pemerintah masih belum optimal. Koordinasi dalam pembangunanpendidikan antarinstansi pemerintah dinilai belum berjalan denganbaik meskipun sudah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan,seperti musyawarah nasional antara pemerintah pusat dan daerah.Rencana pembangunan pendidikan nasional yang telah disusun tidakserta merta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunandaerah sehingga menyulitkan dalam pencapaian target-target nasional.Sebagai contoh, rencana pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)pendidikan yang ditetapkan secara nasional tidak selalu menjadiperhatian pemerintah daerah. Peran provinsi untuk memantauperkembangan capaian setiap kabupaten/kota juga terkendala karenaketidakjelasan kewenangan mereka dalam pemenuhan SPM.

Keakuratan dan keandalan basis data pendidikan belum
dapat sepenuhnya menunjang perencanaan kebijakan yang tepat
sasaran. Berbagai basis data telah dibangun oleh Kemdikbud danKemenag untuk memperbaiki sistem pendataan pendidikan, sepertiData Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk jenjang pendidikan dasardan menengah, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan(NUPTK) untuk pendataan guru, EMIS sebagai sistem manajemeninformasi pendidikan untuk madrasah, dan Pangkalan Data PendidikanTinggi (PDPT) untuk pendataan pendidikan tinggi. Namun demikian,sistem data yang dibangun masih perlu ditingkatkan kualitasnyakarena belum sepenuhnya sahih untuk digunakan sebagai basisperencanaan dan penganggaran pendidikan. Masih sering terjadiketidaktepatan perhitungan jumlah target sasaran program yang
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didasarkan pada basis data tersebut dengan jumlah aktual penerimaprogram, antara lain: penerima BOS, BSM, tunjangan sertifikasi, dantunjangan khusus guru. Data yang tersedia juga masih belumsepenuhnya konsisten dari tahun ke tahun. Nomor Induk SekolahNasional (NISN) yang seharusnya menjadi identitas utama sekolahseringkali mengalami perubahan, sehingga menyulitkan dilakukannyaanalisis longitudinal. Pendataan hasil investasi sarana-prasaranapembelajaran yang didanai dari DAK juga belum dapat diperolehsecara utuh dari seluruh kabupaten/kota sehingga tidak dapatdimanfaatkan sebagai dasar perencanaan investasi pendidikan.Selanjutnya, data hasil belajar siswa seperti Ujian Nasional belumsecara efektif diarahkan sebagai alat evaluasi untuk perbaikankebijakan-kebijakan selanjutnya.
Masih ditemui kendala pelaksanaan kebijakan pendidikan

sebagai akibat kurang kuatnya hasil-hasil penelitian kebijakan
yang mendasarinya. Penerapan suatu kebijakan harus didasarkanpada bukti-bukti empiris berdasarkan hasil-hasil kajian yangmendalam agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.Perbaikan yang dilakukan terhadap kekurangan pelaksanaan kebijakanakan lebih terarah pada akar permasalahan dan tidak hanya sebatasmemperbaiki kesalahan yang ditemui. Pelaksanaan Ujian Nasional danpenerapan Pendidikan Menengah Universal merupakan contohkebijakan yang luas efek sosial dan finansialnya sehingga perludipertimbangkan secara lebih matang berdasarkan hasil penelitianyang komprehensif.Kerjasama penelitian antarinstansi dan antartingkatpemerintahan belum dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakanpembangunan pendidikan yang terarah, tepat sasaran, efektif, denganmemanfaatkan semua sumberdaya yang ada; padahal tanpa sinergiyang baik, pemanfaatan anggaran pendidikan di daerah bisa sangatbervariasi yang dapat berakhir pada tidak tercapainya target-targetPemerintah yang telah ditentukan.Dengan melihat permasalahan tersebut, peningkatan tata kelolapendidikan pada 5 tahun ke depan dihadapkan dengan tantanganuntuk: (i) memperkuat dan menyeimbangkan kapasitas tata kelolapada tingkat Kabupaten/Kota; (ii) memperkuat pengawasanpengelolaan sumber daya keuangan sekolah dan kinerja sekolah; (iii)meningkatkan fungsi penjaminan mutu di tingkat Provinsi untukmelakukan monitoring upaya peningkatan kualitas sekolah; (iv)memperkuat kerjasama antar instansi pemerintahan dan lintas jenjangpemerintahan; dan (v) memperbaiki alur pendanaan yang tumpangtindih untuk meningkatkan koordinasi.
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D. Perpustakaan

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar
MembacaUU No. 43/2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwadalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanatUUD 1945, perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepadapemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, wahana belajarsepanjang hayat dalam mengembangkan potensi masyarakat agarmenjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa serta bertanggung jawab dalam mendukungpenyelenggaraan pendidikan nasional menuju terwujudnyamasyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis padabudaya keilmuan.Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perpustakaan ikut sertamembangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dankomunikasi dalam meningkatkan akses informasi dan pengetahuansebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit ofInformation Society-WSIS, 12 Desember 2003. Dalam rangkamendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UUNo. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perpustakaanmerupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi,kesenian, dan kebudayaan. Peran perpustakaan dalam SistemPendidikan Nasional yaitu mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 12tahun dan meningkatnya Angka Melek Aksara penduduk usia 15-44tahun dan melalui penyediaan bahan bacaan  agar warga masyarakatgemar membaca buku. Data Susenas 2012, menunjukan Angka MelekAksara penduduk usia 15-44 tahun telah mencapai 98 persen.Pada periode tahun 2010-2014, upaya yang telah dilakukandalam rangka pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemarmembaca antara lain (a) pengembangan layanan jasa perpustakaandan informasi termasuk diversifikasi layanan berbasis teknologimelalui pengembangan jejaring nasional e-library di 33 provinsi dan150 kabupaten kota dan layanan 529  mobil perpustakaan kelilingserta 7 kapal perpustakaan keliling; (b) penguatan kelembagaanperpustakaan di daerah antara lain  melalui penyusunan standarperpustakaan; penguatan 467 perpustakaan umum kabupaten/kota;pengembangan 14.573 perpustakaan desa/kelurahan; 105perpustakaan pulau kecil dan terluar;  80 perpustakaan pelabuhanperikanan, 30 perpustakaan desa pesisir,  756 perpustakaan pondokpesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya; 215
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perpustakaan LAPAS, 40 perpustakaan RSUD,  198 perpustakaanpuskesmas dan 400  perpustakaan komunitas; (c) pengembangankoleksi antara lain melalui akuisisi bahan perpustakaan dalam bentukbuku langka, CD, DVD, e-book sebanyak 15.955 judul, e-journalsebanyak 94.105 judul journal, film seluloid, grey literature, kasetaudio, kaset video, kliping, lukisan, majalah, mikrofilm, mikrofish,monografi, naskah kuno sebanyak 10.768 naskah, peta, foto, referensi,surat kabar; (d) pelestarian fisik dan kandungan isi naskah kunonusantara, pengelolaan karya cetak karya rekam (KCKR) sebagai tindaklanjut UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak danKarya Rekam  dan penerbitan ISBN (International Standard BookNumber)  dan ISMN (International Standard Music Number); (e)Penerapan sistem manajemen mutu layanan Perpustakaan Nasional RI;(f) pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca dipusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa;(g) Ditetapkannya duanaskah kuna koleksi Perpustakaan sebagai Ingatan Dunia (Memory Ofthe World) oleh UNESCO, yaitu NEGARAKERTAGAMA dan BABADDIPONEGORO; (h) terselenggaranya layanan UPT PerpustakaanProklamator Bung  Karno di Blitar dan UPT Perpustakaan ProklamatorBung Hatta di Bukittinggi, dan (i) ditetapkannya PP No. 24/2014tentang Pelaksanaan UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan.Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan layananperpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah pemustakayang memanfaatkan perpustakaan menjadi 4 juta orang danmeningkatnya jumlah koleksi perpustakaan sebanyak 3,7 juta koleksipada tahun 2013. Beberapa permasalahan yang masih antara lain (a)terbatasnya jumlah dan jenis perpustakaan yang dekat denganmasyarakat serta keberagaman koleksi (termasuk koleksi digital); (b)rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlahpemustaka masih relatif  rendah, kondisi ini ditunjukkan oleh jumlahproduksi buku nasional yang diterbitkan rata-rata per tahunsekitar6.000 judul; (c) terbatasnya tenaga perpustakaan baik kualitas,kuantitas maupun persebaran; (d) terbatasnya transkripsi,transliterasi dan alih media naskah kuno dan khasanah budayanusantara; dan (e) meningkatnya jumlah pengguna internet selamadasawarsa terakhir pertumbuhannya hampir 50 kali  (Survei APJII2013), rata-rata pertumbuhan pertahun meningkat sekitar 5,5 kali).Kondisi ini antara lain mengakibatkan budaya gemar membacamasyarakat belum optimal. Dengan demikian tantangan yang dihadapiadalah mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa  informasi yangmampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmupengetahuan, teknologi dan karya budaya, mengingat adanyakecenderungan masyarakat yang lebih memanfaatkan informasi
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internet daripada membaca buku teks serta meningkatkan budayagemar membaca masyarakat.
E. Pemuda dan Olahraga

Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam PembangunanPembangunan pemuda memiliki peran penting dalam upayapeningkatan kualitas sumber daya manusia. UU No. 40/2009 TentangKepemudaan mengamanatkan bahwa pembangunan kepemudaanbertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif,inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, sertamemiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kewirausahaan,kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehinggapemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehinggaperlu dikembangkan potensi dan perannya melalui upaya pelayanankepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran,pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunannasional.Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab danpelaku pembangunan bangsa di masa depan. Kekuatan bangsa di masamendatang ditentukan oleh kualitas sumber daya pemuda saat ini.Pemuda merupakan aset bangsa yang potensial untuk menopangproduktivitas nasional, terutama terkait dengan pemanfaatan peluangbonus demografi dan ASEAN Economic Community 2015. Untukmenghadapi tuntutan, kebutuhan, tantangan dan persaingan di eraglobal, maka pelayanan kepemudaan terus dilanjutkan dalam dimensipembangunan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsadan  bernegara.Berbagai upaya pelayanan kepemudaan yang telah dilakukanpada periode RPJMN II Tahun 2010-2014, telah memberikan landasanuntuk memperkukuh karakter dan jatidiri pemuda, sertameningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalampembangunan. Beberapa kegiatan pelayanan kepemudaan yangdilakukan antara lain: (1) penyadaran kader pemuda, yaitu fasilitasipeningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup,serta fasilitasi peningkatan pendidikan kepramukaan; (2)pemberdayaan kaderpemuda, yaitu: (a) fasilitasi peningkatan kapasitasdi bidang iptek, imtaq, seni dan budaya; dan (b) fasilitasipemberdayaan organisasi kepemudaan; dan (3) pengembanganpotensi kader pemuda, yaitu: (a) fasilitasi pelatihan Ketahanan
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Nasional Pemuda (Tannasda); (b) fasilitasi pelatihan kepemimpinanpemuda; (c) fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan diPerdesaan (PSP3); (d) fasilitasi pelatihan kewirausahaan pemuda.Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, beberapapermasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pemudaantara lain: Pertama, karakter dan jati diri pemuda masih rentanterhadap pengaruh negatif globalisasi. Hal ini ditandai denganpenyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seksbebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdaganganmanusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, sertahilangnya komitmen dan rasa kebangsaan. Kedua, belum optimalnyapendidikan kepramukaan dalam membentuk kepribadian pemudayang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, displin,menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapanhidup.
Ketiga, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masihterbatas yang ditandai dengan sedikitnya pemuda yang menjadianggota parlemen. Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dankepeloporan pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peranorganisasi kepemudaan, kualitas dan kapasitas pemuda masih rendahyang ditunjukkan oleh pendidikan tertinggi yang ditamatkan 53,27persen pemuda adalah lulusan SD dan SMP (BPS, 2012).
Keempat, keterampilan dan kecakapan hidup, sertakemandirian pemuda belum optimal. Potensi pemuda untukberpatisipasi di bidang ketenagakerjaan terus meningkat. Hal iniditandai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK) pemuda dari 62,69 persen pada 2009 menjadi 62,87 persenpada 2012. Namun TPAK pemuda tersebut juga disertai dengan masihtingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda sebesar 8,32persen. Sementara minat pemuda untuk berwirausaha masih rendahyaitu pemuda berwirausaha sendiri (10,90 persen) dan berwirausahadibantu buruh (8,41 persen) (Statistik Kepemudaan, 2012).Tantangan pembangunan pemuda ke depan antara lain: (1)memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi; (2)meningkatkan peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapipeluang bonus demografi dan ASEAN Economic Community 2015; dan(3) meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangankepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
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Peningkatan Budaya dan Prestasi OlahragaPembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untukmemelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukungproduktivitas sumber daya manusia. UU No. 3/2005 Tentang SistemKeolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskankehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upayameningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah,rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil,makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diribangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerjakeras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dankehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dankesatuan bangsa, dan memperkukuh ketahanan nasional.Berbagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga yangtelah dilaksanakan pada tahun 2010-2014 dalam rangka mendukungpembudayaan olahraga, antara lain: (1) penyelenggaraan eventolahraga massal, tradisional, petualangan, tantangan dan wisata(olahraga rekreasi); (2) penyelenggaraan festival olahraga layanankhusus; dan (3) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan.Adapun upaya untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga,antara lain: (1) peningkatan mutu tenaga keolahragaan; (2)penyelenggaraan kejuaraan olahraga single dan multi-event secaraberjenjang dan berkelanjutan; (3) pembinaan dan pengembanganolahragawan andalan; dan (4) fasilitasi pengembangan industriolahraga termasuk peningkatan kemitraan dan kerjasama.Pembinaan dan pengembangan olahraga tersebut telahmenunjukkan berbagai kemajuan. Hal ini ditandai dengan semaraknyakegiatan keolahragaan di berbagai daerah dan meningkatnya prestasiolahraga pada kejuaraan SEA Games dengan diperolehnya peringkatke-1 (juara umum) pada tahun 2011. Begitu pula pada kejuaraanIslamic Solidarity Games 2013 di Palembang, kontingen Indonesiameraih peringkat ke-1 (juara umum) dengan perolehan medali 36emas, 35 perak dan 34 perunggu. Selain pada kejuaraan multi-eventtersebut di atas, Indonesia mengukir prestasi di berbagai kejuaraansingle-event seperti cabang olahraga bulutangkis dan sepak bola padaKejuaraan ASEAN Football Federation (AFF) U-19 tahun 2013.Pembangunan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan,antara lain: (1) partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masihrendah yang ditunjukkan oleh persentase penduduk berumur 10 tahun
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ke atas yang melakukan kegiatan olahraga pada 2012 sebesar 24,99persen (BPS, 2012); (2) prasarana dan sarana olahraga relatif terbatas.Data Podes 2011 menunjukkan bahwa  desa yang memiliki lapangansepak bola (39.698 desa), bola voli (53.571 desa), bulu tangkis (34.387desa), bola basket (4.931 desa), tenis (3.575 desa), futsal (3.619 desa),kolam renang (3.809 desa); (3) peran sentra keolahragaan, sepertisekolah khusus olahraga, PPLP/PPLM, Puslatda belum optimal dalampembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (4) SDMkeolahragaan yang berkualitas masih terbatas  yang terdiri dari pelatih,pembina, dan wasit; (5) apresiasi dan penghargaan masih rendah bagiolahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (6)Iptek keolahragaan belum sepenuhnya dimanfaatkan untukmeningkatkan budaya dan prestasi olahraga; (7) prestasi olahragapada kejuaraan SEA Games menurun menjadi peringkat ke-4 pada2013 dari peringkat pertama pada 2011; dan (8) prestasi olahragapada kejuaraan Asian Games menurun menjadi peringkat ke-16 padatahun 2014 dari peringkat ke-15 pada tahun 2010.Tantangan pembangunan olahraga ke depan antara lain: (1)meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga; (2)meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawanberprestasi; (3) meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat danpemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan (4)meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan duniausaha dan masyarakat termasuk industri olahraga.
F. Kebudayaan

Penguatan Karakter dan Jati Diri BangsaUndang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negaramemajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia denganmenjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara danmengembangkan nilai-nilai budayanya. Dinamika masyarakat yangsangat cepat sebagai akibat globalisasi serta kemajuan teknologikomunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai danperilaku. Untuk itu, pemerintah berkewajiban melindungi danmelayani masyarakat dalam memelihara nilai-nilai  luhur budayabangsa agar nilai-nilai budaya tetap menjadi landasan bagipengembangan karakter dan jati diri bangsa.Pengembangan karakter dan jati diri bangsa juga ditandai olehterbangunnya modal sosial yang tercermin pada bekerjanya pranatagotong royong, berdayanya masyarakat adat dan komunitas budaya,meningkatnya kepercayaan antarwarga, yang berorientasi untuk
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menumbuhkan kepedulian sosial dan hilangnya diskriminasi.Pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadilandasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi,tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupanyang harmonis. Hal tersebut merupakan salah satu upaya revolusimental untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa. Revolusimental merupakan bentuk strategi kebudayaan yang berperanmemberi arah bagi tercapainya kemaslahatan hidup berbangsa danbernegara.Hasil-hasil yang dicapai dalam rangka penguatan karakter danjatidiri bangsa pada periode tahun 2010-2014, berbagai upayameneguhkan karakter dan jati diri bangsa telah dilakukan, antara lainmelalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pembangunankarakter bangsa; internalisasi nilai-nilai budaya, pengetahuan danteknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tatakehidupan bermasyarakat dan bernegara;  aktualisasi karya budaya;layanan sensor film serta pembinaan dan pengembangan bahasa.Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan pemahaman masyarakatterhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang berbasis padakeragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupansehari hari. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (a)adanya  kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan danpengamalan nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupan sehari-hari;  (b)menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cintaterhadap produk dalam negeri;  (c) rendahnya kesadaran akankeberagaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatanterhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (d) menurunnya daya juangdan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransiterhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial dan(e) menguatnya nilai-nilai priomordialisme dan fundamentalisme yangdapat mengancam disintegrasi bangsa. Tantangan yang dihadapi dalampenguatan karakter dan jati diri bangsa adalah meningkatkankesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya  bahasa,adat, tradisi,  dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagaiperekat persatuan bangsa dan meningkatkan kemampuan masyarakatdalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif.
Peningkatan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya BudayaKeragaman seni, karya budaya dan tradisi merupakankekayaan budaya bangsa yang perlu dipelihara, dilindungi dandikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, karya budaya,dan tradisi memiliki peran penting dalam meningkatkan apresiasimasyarakat dari generasi ke generasi. Untuk itu, perlu diberikan
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insentif khusus untuk meningkatkan apresiasi dan kreativitas karyabudaya. Insentif tidak hanya dalam bentuk materi namun jugadukungan bagi pengembangan seni dan kreativitas karya budayalainnya. Seni dan karya budaya merupakan media transformasi dalamkemajemukan. Sebagai media transformasi, seni dan karya budayatidak semata-mata dipandang dari sisi estetika namun juga pada moraldan etika yang dapat memberikan kontribusi nyata bagipengembangan kebudayaan dan peradaban baru bangsa Indonesiayang bermartabat. Dalam kondisi kekinian, untuk membangkitkansemangat nasionalisme, seni dan karya budaya merupakan saranapenghubung dan komunikasi yang mampu melampaui batas-batasgeografis, etnis, agama, maupun strata sosial. Kreativitas karya budayajuga mampu memberikan nilai ekonomi dan menciptakan inovasidalam penciptaan lapangan kerja menuju kesejahteraan masyarakat.Berbagai upaya dalam rangka meningkatkan apresiasimasyarakat seni, karya budaya dan tradisi pada periode tahun 2010-2014 antara lain melalui fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman,pagelaran seni di 25 ibukota provinsi dan 399 ibukota kabupaten dankota,  tersusunnya 10 masterplan revitalisasi Taman Budaya, fasilitasieven kesenian, festival film di dalam dan luar negeri, dan pelindunganhak atas kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya budaya sertarintisan pengembangan Galeri Nasional Indonesia.Upaya tersebut telah mendorong masyarakat untukmeningkatkan apresiasi seni, karya budaya dan tradisi sertamenumbuhkan  budaya kreatif. Adapun permasalahan yang masihdihadapi, antara lain:  (a) adanya kecenderungan pengalihan ruangpublik ke ruang privat yang mengakibatkan terbatasnya ruang/wadahpenyaluran aspirasi masyarakat dan ekspresi inovasi karya budaya; (b)belum optimalnya advokasi dan sosialisasi karya dan inovasibudayakepada masyarakat sehingga apresiasi terhadap hasil karya seni daninovator karya budaya belum optimal; (c) terbatasnya regenerasi danhasil inovasi karya budaya serta pemanfaatan teknologi di dalampengemasan karya budaya; (d) terbatasnya HKI dan regulasi pasaryang mendukung karya seni dan budaya; (e) belum optimalnyadokumentasi dan pengarsipan karya budaya; dan (f) pemberianpenghargaan bagi maestro dan pelaku budaya dalam rangkapeningkatan apresiasi dan karya budaya.Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkanpemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni, karya budaya dantradisi sebagai kekayaan budaya bangsa, danmeningkatkanpelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI) terutamakarya cipta seni dan budaya kreatif baik yang bersifat individualmaupun komunal.
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Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan  Warisan BudayaWarisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi(intangible) merupakan bagian integral dari kebudayaan secaramenyeluruh. Sejarah dan warisan budaya mengandung nilai-nilaiinspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya dan peradabanbangsa yang menjadi kebanggaan nasional. Kebudayaan Indonesiaharus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuatkepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuhpersatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilaikesejarahan dan wawasan kebangsaan serta meningkatkankesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemanfaatan nilai sejarah sertapelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan aktualisasi nilai dantradisi warisan budaya terus dilakukan secara berkelanjutan dalamrangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa.Pada periode tahun 2010-2014 total tinggalan purbakala yangterdaftar sebanyak 67.865. Dari jumlah tersebut tinggalan purbakalayang telah dilestarikan mencapai 10.235 cagar budaya (CB), dilindungisebanyak 2.400 CB, dan direvitalisasi sebanyak 17 CB diantaranyaadalah Situs dan Museum Trinil di Ngawi Jawa Timur, Situs SamuderaPasai di Aceh, Kawasan Keraton Cirebon, Kompleks Makam SunanGresik, Kawasan Percandian Muara Jambi, Kawasan Situs Trowulan,Kawasan Situs Gunung Padang, dan Kawasan Jati Gede, Sumedang JawaBarat. Dari seluruh cagar budaya yang ada, sebanyak 25CB telahditetapkan secara nasional dan sebanyak 1.000 CBtelah dilakukanpendaftaran/registrasi. Selain itu, juga telah dilakukan revitalisasi 84unit museum,  dan pembangunan 10 unit museum baru termasukpengembangan Museum Nasional Indonesia yang diharapkan selesaipada tahun 2018. Pada periode tahun 2010-2014  telah dilakukanpencatatan warisan budaya tak benda sebanyak 3.786 kekayaanbudaya, diantaranya 77 warisan budaya tak benda tersebut telahditetapkan secara nasional. Di samping itu, telah pula dilakukanpenggalian sumber sejarah melalui 385 kajian dan penulisan 15 bukusejarah.Meskipun hasil-hasil yang dicapai mengalami kemajuan, cagarbudaya sebagai warisan budaya yang tersebar di seluruh pelosok tanahair belum sepenuhnya dikelola secara berkualitas. Hal tersebutdisebabkan antara lain: (a) belum tersedianya basis data tentangwarisan budaya bendawi dan non bendawi; (b) belum tertatanyasistem registrasi nasional yang terpadu dan tersistem; (c) terbatasnyaupaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalamwarisan budaya; (d)belum ditetapkannya peraturan perundangansebagai turunan UU No.11/2010 Tentang Cagar Budaya; dan(e)
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kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentangarti penting warisan budaya seperti situs, candi, istana, monumen dantempat bersejarah lainnya yang memiliki kandungan nilai luhursebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat menginspirasiberkembangnya budaya kreatif yang memiliki nilai ekonomiberkelanjutan (Data BPS menunjukkan perkiraan jumlah penduduk 5tahun ke atas yang mengunjungi museum/situs peninggalan sejarahselama setahun terakhir di Indonesia sebanyak 5,64 juta orang(Susenas 2012)).Pada masa yang akan datang pengelolaan warisan budaya perlumenyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi padapengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasipemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukumdalam masyarakat. Dengan demikian, tantangan ke depan adalahmeningkatkan kualitas  upaya pelindungan, pengembangan, danpemanfaatan warisan budaya dan meningkatkan  apresiasi terhadapwarisan budaya, nilai-nilai positif sejarah bangsa dan layanan museumsebagai sarana edukasi dan rekreasi serta melestarikan warisanbudaya melalui penggalian dan penulisan.
Peningkatan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran BudayaIndonesia dengan kebudayaan yang beragam memiliki potensiyang kuat untuk melakukan diplomasi budaya pada tingkat nasionaldan internasional. Diplomasi budaya dilakukan sebagai upaya untukmemperkuat dan mempromosikan identitas nasional  sertamembangun citra bangsa lewat kebudayaan. Di tingkat nasional,diplomasi dan pertukaran budaya menjadi sarana interaksi positifantarwilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akankemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan. Sarana yangdapat digunakan untuk melakukan diplomasi dan pertukaran budayasecara nasional antara lain melalui Rumah Budaya Nusantara;penugasan dan pertukaran PNS di seluruh Indonesia, seperti halnyaTNI; lomba, festival dan pargelaran seni dan karya budaya. Di tingkatinternasional diplomasi budaya dilakukan melalui peningkatan perankedutaan-kedutaan besar Indonesia di negara-negara sahabat,pengiriman misi kesenian, dan pembangunan Rumah Budaya Indonesiadi luar negeri. Selain memperkenalkan dan mempromosikankebudayaan, kegiatan diplomasi budaya juga dapat meningkatkanpengakuan dan penghormatan dunia internasional terhadap harkat,martabat, serta peran bangsa dan negara. Dengan diplomasi budaya,pemahaman antarnegara dengan masyarakatnya dapat dilakukanmelalui pertukaran ide, informasi, seni dan aspek lain seperti  bahasadan tradisi. Diplomasi budaya dapat menjadi salah satu sarana dalam
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menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia.Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka diplomasi budayatelah mengantar karya budaya bangsa memperoleh pengukuhan dariUNESCO yaitu Angklung (2010) sebagai Intangible Cultural Heritage of
Humanity dan  pengukuhan  Tari Saman (2011) dan Noken (2012)sebagai Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding;serta Lanskap Budaya Bali (Subak) sebagai World Cultural Heritage(2012). Pada tahun 2013 telah dirintis pembangunan 6 (enam) RumahBudaya Indonesia di 6  negara. Keberadaan dan peran aktif Indonesiadi mata internasional semakin diakui oleh negara-negara lain,sehingga pada tahun 2013 Indonesia menjadi tuan rumahpenyelenggaraan World Culture Forum(WCF) di Bali. Forum tersebutmenghasilkan ‘Bali Promise’ yang intinya menyerukan padanegara/pemerintah untuk berkomitmen agar mengintegrasikanbudaya dalam Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan Paska 2015dan mengukuhkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraanWCF pada tahun-tahun berikutnya.Di samping itu,pada Frankfurt Book
Fair 2015, Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yangdiundang sebagai tamu kehormatan dalam pameran buku terbesar didunia tersebut. Pada acara tersebut, Indonesia dapat memperkenalkanbudaya dan berbagai kemajuan lain yang dicapai kepada masyarakatEropa dan dunia.Berbagai upaya untuk melakukan diplomasi budaya telahdilakukan, namun secara umum kuantitas dan kualitas diplomasi danhubungan kerjasama  internasional di bidang kebudayaan belumoptimal. Hal tersebut, antara lain ditandai oleh: (a) terbatasnyapengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesiasehingga representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasiterhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (b) terbatasnyapengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerahsehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan  rasapersatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; (c)belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budayasehingga mengakibatkan terbatasnyakeikutsertaan pelaku budaya dariIndonesia pada even budaya di luar negeri.  Di samping itupemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai mediabaik nasional maupun internasional belum optimal. Tantangan kedepan yang dihadapi adalah meningkatkan promosi budayaantardaerah melalui pengembangan rumah budaya nusantara sebagaisarana promosi dan diplomasi pada tingkat nasional, serta rumahbudaya Indonesia di luar negeri, serta meningkatkan kreativitas karyabudaya dan pertukaran antarpelaku budaya sebagai sarana diplomasibudaya di dunia internasional.
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Pengembangan Sumber Daya KebudayaanSumber daya kebudayaan memiliki peran penting dalammendukung keberhasilan pembangunan kebudayaan. Sumberdayakebudayaan berupa sarana dan prasarana kebudayaan, sumber dayamanusia (SDM), kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitianperlu dikembangkan secara berkelanjutan.Pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan (a)pengangkatan 150 orang pamong budaya non PNS untuk membantuUnit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas yang membidangi kebudayaandi 34 Propinsi dalam pembinaan dan pengembangan Sejarah, NilaiBudaya, kesenian, perfilman, Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman,Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi,Penelitian Antropologis, Pengkajian Sastra dan Filologi serta Penelitianarkeologi; (b) pendidikan dan pelatihan bagi SDM kebudayaanterutama di bidang registrasi cagar budaya, pelayanan museum,  dansensor film; (c) sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagai pelaksanaanamanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;(d) terlaksananya 150 penelitian bidang arkeologi dan 22 penelitianbidang kebudayaan, diantaranya sebagai bahan usulan kepada UNESCOdalam rangka nominasi warisan budaya dunia dan warisan budayatakbenda; dan (d) pelayanan data dan statistik kebudayaan melaluipengelolaan website kebudayaan dan pengembangan sistem aplikasidata kebudayaan agar data Kebudayaan dapat diakses secara online.Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumberdaya kebudayaan, antara lain  (a) terbatasnya sumberdaya manusiakebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanyapemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah,kompetensi dan persebaran SDM Kebudayaan serta tidak adanyaregenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yangmembutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalamtatakelola di bidang kebudayaan baik pada tingkat pusat maupundaerah; (b) belum adanya sertifikasi bagi pelaku seni yangmengakibatkan rendahnya daya saing SDM kebudayaan; (c) belumoptimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (d)terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatanteknologi; (e) terbatasnya dukungan peraturan perundangankebudayaan; (f) belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yangdapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan danpengambilan kebijakan; dan (g) belum optimalnya koordinasiantarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerjasama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Tantanganke depan yang dihadapi adalah  meningkatkan  kapasitas sumber daya
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pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumber daya manusiayang kompeten; kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahanrumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, sarana danprasarana yang memadai; tata pemerintahan yang baik (goodgovernance); serta koordinasi antartingkat pemerintahan yang efektif.
G. Agama

Peningkatan Kualitas  Pemahaman dan Pengamalan Ajaran
Agama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan:“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dankepercayaannya itu”. Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut negaradan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindunganatas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadahmenurut agamanya, serta memberikan fasilitasi dan pelayananpemenuhan hak dasar warga tersebut. Aspek pelindungan, pemajuan,penegakan dan pemenuhan hak beragama sebagai bagian dari hakasasi warga negara menjadi landasan pokok dalam pembangunanbidang agama.Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitaspemahaman dan pengamalan ajaran agama antara lain: fasilitasikegiatan penyuluhan/penerangan agama termasuk fasilitasi majelistaklim untuk seluruh kelompok usia, penyelenggaraan perayaan haribesar keagamaan, kajian dan perlombaan (membaca kitab suci MTQ,Pesparawi, Utsawa Darma Gita, Swayemvara Tri Pitaka Gatha, dll).Berbagai upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaranagama tersebut di atas telah melahirkan wawasan keagamaan yangseimbang, moderat, inklusif dan menghargai perbedaan di kalanganumat beragama.Namun, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalanajaran agama tersebut masih dihadapkan pada permasalahan utamayaitu terdapat kesenjangan antara pemahaman terhadap nilai-nilaiajaran agama dengan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dari berbagai sikap,mental, dan perilaku yang menyimpang dari ajaran nilai agama sepertiperilaku koruptif, penyalahgunaan narkoba, pornografi, merebaknyafitnah dan kecurigaan antarwarga. Berdasarkan data Susenas 2012,toleransi masyarakat yang ditunjukkan oleh persepsi “senang” dengankegiatan yang dilakukan suku bangsa lain (71,53 persen) dan agamalain (61,72 persen), dan partisipasi masyarakat dalam aksi bersama
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keagamaan (62,97 persen), membantu korban musibah (71,34 persen),dan kepentingan umum (52,39 persen). Selain itu, peningkatan kualitaspemahaman dan pengamalan ajaran agama dihadapkan padapermasalahan masih rendahnya partisipasi masyarakat dan peranlembaga keagamaan dalam upaya internalisasi nilai-nilai ajaran agamakepada masyarakat. Dengan demikian tantangan ke depan adalahmeningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agamasebagai landasan moral, etika, dan spiritual dapat tercermin dalammental, sikap, dan perilaku sosial sehari-hari.
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.Berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentangPencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, negaraberfungsi sebagai fasilitator sekaligus mediator  dalam mewujudkankerukunan intern dan antarumat beragama. Negara dapatmemperingatkan, membubarkan organisasi dan memidanakan setiaporang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan,menganjurkan atau mengusahakan dukungan untuk melakukanpenafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia.Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Indonesiacukup baik. Hal tersebut ditunjukkan yaitu meningkatnya kohesi sosialmasyarakat dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan yang melibatkankomponen masyarakat lintas agama. Berbagai upaya dilakukan gunamendukung peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain:operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkatprovinsi dan kabupaten/kota, pembangunan sekretariat bersamakerukunan umat beragama, pembinaan dan pengembangan kerukunanumat beragama, fasilitasi untuk kegiatan dialog antar dan intern umatberagama, kerjasama lintas agama, penanganan korban paska konflik,dan pengembangan wawasan multikultur kepada guru agama.Upaya peningkatan kerukunan umat beragama belum dapatsepenuhnya terwujud di seluruh wilayah Tanah Air. Permasalahanyang dihadapi, antara  lain: (1)  Peraturan  perundangan yang  adabelum  secara  komprehensif  mengakomodasi dinamika perubahandan perkembangan  di  masyarakat; (2)  Sosialisasi dan penerapanperaturan  perundangan belum optimal; (3) Koordinasi pencegahandan penyelesaian konflik baik ditingkat pusat dan daerah belumoptimal; (4)  Pengelolaan partisipasi  dan  pemberdayaan masyarakatuntuk menjaga harmoni sosial belum optimal. Upaya peningkatankerukunan umat beragama baru menyentuh sebagian masyarakat danlapisan elit agama, baik tokoh agama maupun majelis agama. Untuk itupada masa mendatang upaya peningkatan pemahaman dan persepsi
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masyarakat mengenai kerukunan perlu terus dilanjutkan denganmelibatkan peran aktif masyarakat. Dengan demikian tantangan yangdihadapi di bidang peningkatan kerukunan hidup umat beragamaadalah meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasiantarkelompok masyarakat, pengembangan budaya damai dan gerakanhidup rukun sehingga tercipta pemahaman dan persepsi masyarakatyang toleran, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap perbedaanagama.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan BeragamaPelaksanaan pelayanan keagamaan merupakan amanatkonstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak beragamamasyarakat secara adil, setara dan terbuka bagi seluruh umatberagama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas,efisiensi dan efektifitas. Fasilitasi dan pelayanan kehidupan beragamayang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa regulasi,kebijakan, dan program pembangunan bidang agama, yang meliputiantara lain: meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah ibadah;mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkankemampuan dalam membangun dan mengelola serta memberdayakanrumah ibadah; meningkatkan akses masyarakat terhadap kitab suci,buku keagamaan, dan sumber informasi keagamaan lainnya;meningkatkan kualitas layanan pencatatan nikah, penyediaan danaoperasional untuk 5.382 Kantor Urusan Agama (KUA), sertapeningkatan kompetensi aparatur KUA; membangun KUA terutama didaerah pemekaran dan rehabilitasi bagi gedung KUA; serta pembinaandan pengembangan lembaga sosial keagamaan yang masih bervariasidari segi kemandirian, fokus, pola dan ritme kerja.Di samping bantuan untuk rumah ibadah pemerintah jugamendorong agar kepedulian dan kesadaran masyarakat dalammengelola dan melaksanakan kewajiban agama untuk menunaikanzakat, wakaf, infak, shadaqah, kolekte, dana punia, dan dana paramitauntuk meningkatkan kesejahteraan umat. Sesuai dengan amanat UUNo. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 41 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat pemerintah berkewajiban melakukan pembentukankelembagaan, pembinaan dan pengawasan. Sampai saat ini pemerintahtelah membentuk Badan Wakaf Indonesia dan Badan Amil ZakatNasional yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dana sosialkeagamaan yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan penguatandi berbagai aspek.Upaya peningkatan kualitas  pelayanan kehidupan beragamamasih dihadapkan pada permasalahan belum terpenuhinya standar
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pelayanan keagamaan dan kesenjangan pelayanan keagamaanantarwilayah. Tantangan ke depan adalah meningkatkan fasilitasipelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan penguatanlembaga sosial keagamaan dengan dukungan tata kelola yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel.
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahSesuai amanat UU No. 13/2008 tentang PenyelenggaraanIbadah haji, dan PP No. 79/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13/2008,pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, danperlindungan dengan menyediakan berbagai layanan administrasipendaftaran, bimbingan manasik dan perjalanan haji, dokumenperjalanan, transportasi udara dan darat baik di dalam negeri maupundi Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan konsumsi baik di Tanah Airmaupun di Arab Saudi, pelayanan kesehatan baik sebelumkeberangkatan, selama di perjalanan, selama di Arab Saudi maupunsaat kembali ke Tanah Air, dan keamanan serta perlindungan bagijemaah haji. Selanjutnya untuk penyelenggaraan ibadah haji khususdan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan olehmasyarakat, sedangkan pemerintah melakukan pengaturan,pengawasan, dan pengendalian.Upaya yang telah dilaksanakan selama ini antara lain adalah:(a) pemanfaatan setoran awal untuk mengurangi BiayaPenyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); (b) peningkatan kualitasakomodasi di dalam negeri seperti perbaikan asrama haji, ketepatanwaktu keberangkatan, katering, transportasi terutama untuk jemaahyang menggunakan embarkasi transit; (c) peningkatan akomodasi diArab Saudi seperti perbaikan kualitas pemondokan dan dengan radiusyang semakin dekat dengan Masjidil Haram, katering, transportasidarat; (d) pengembangan sistem pendaftaran pada SistemKomputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).  Berbagai upaya tersebutmenunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sudahsemakin membaik yang antara lain ditandai oleh Indeks KepuasanJemaah Haji 1434 Hijriyah/2013 Masehi yaitu 82,69 persen, meningkatdibandingkan tahun sebelumnya yaitu 81,32 persen (BPS). Selain itumenurut versi World Hajj and Umrah Convention (WHUC) pada tahun2013 Indonesia juga meraih predikat sebagai penyelenggara hajiterbaik dunia.Beberapa permasalahan   yang  dihadapi  dalam  upayapeningkatan  kualitas  penyelenggaraan  ibadah  haji dan umrah, antaralain:  (1) transparansi informasi daftar tunggu bagi calon jemaah hajimasih perlu ditingkatkan. Saat ini, lama  rata-rata  daftar  tunggu
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jemaah  haji  secara  nasional mencapai 12 tahun, menurut dataKementerian Agama, hingga bulan April 2013 telah tercatat 2,2 jutacalon haji; (2) masih adanya permasalahan yang berkaitan denganKelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIH) danPenyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);  (3) masih terdapatkabupaten yang belum  menggunakan Siskohat terutama di daerahpemekaran; dan (4) kualitas pembinaan dan pelayanan kepada jemaahhaji masih belum optimal. Dengan demikian tantangan yang dihadapiadalah meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan, pengelolaandana haji, dan pembinaan terhadap jemaah haji dan umrah.
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang

Agama Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi perbaikan padaaspek kelembagaan (organisasi), aspek ketatalaksanaan, dan SDMaparatur semakin baik. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunandimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan bidang agamadapat lebih efektif dan efisien, akuntabel, dan transparan. Beberapacapaian dalam tata kelola pembangunan bidang  agama antara lain: (1)meningkatnya penerimaan PNBP/BLU; (2) meningkatnya kualitassistem rekrutmen pegawai; (3) tersusunnya SOP untuk pelayananpublik; (4) terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan (5) mulaiterlaksananya aplikasi monitoring pelaksanaan anggaran secara online(Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran/e-MPA) sebagaiinstrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran.Tata kelola pembangunan bidang agama telah menunjukkankemajuan namun masih menghadapi permasalahan, antara lain: (1)penyusunan kerangka kebijakan yang masih belum sepenuhnya dapatmemayungi pelaksanaan kebijakan agar berjalan efisien, efektif,transparan, dan akuntabel; (2) tindak lanjut upaya perbaikan yangmasih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; dan (3) implementasiaplikasi e-MPA yang masih belum sepenuhnya dapat menjadi salahsatu tolok ukur pengukuran pelaksanaan kinerja dan anggaran. Dengandemikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitaskelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur sertameningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang agama.
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H. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan SosialKelompok penduduk penyandang disabilitas dan lanjut usia(lansia) memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi dalampembangunan. Penyandang disabilitas dengan dukungan alat bantumisalnya, memiliki peluang yang sama besar untuk bekerja danberperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Status kesehatan yangsenantiasa baik juga akan menyebabkan masa produktif seseoranglebih panjang, bahkan saat memasuki usia lanjut. Jika akses danberbagai kesempatan ini diciptakan, maka penyandang disabilitas danlanjut usia dapat hidup mandiri.Amanat konstitusi mendorong Pemerintah untuk memenuhihak-hak setiap penduduk, tidak terkecuali penyandang disabilitas.Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Undang-Undang No. 19 tahun2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian darimasyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya untukmerealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjaminpartisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan,seperti akses terhadap layanan dasar pendidikan; kesehatan;transportasi; lingkungan tempat tinggal yang layak; perlindungansosial dan mitigasi bencana; kesempatan kerja dan berusaha; hukumdan politik; informasi dan komunikasi; serta penerimaan dimasyarakat.Sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup, dalam waktusekitar 10 tahun lagi jumlah lansia secara bertahap akan meningkat.Menuanya struktur kependudukan (ageing) terjadi di provinsi yangpenurunan tingkat fertilitasnya cepat atau KB berhasil, seperti diProvinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Peningkatan jumlah penduduklansia akan membawa dampak terhadap sosial ekonomi dalamkeluarga, masyarakat dan pemerintah.Namun demikian, penyandang disabilitas dan lansia seringmenghadapi resiko kerentanan karena belum adanya kebijakan yangterstruktur, masif dan berpihak.  Berdasarkan Sensus Penduduk 2010,saat ini terdapat 10,6 juta penduduk penyandang disabilitas.Sedangkan lansia di Indonesia berjumlah sekitar 18 juta jiwa. Namunbanyak dari mereka yang sering menghadapi tantangan dalampeningkatan kesejahteraan dan berusaha.  Layanan publik dan danlingkungan masyarakat yang tidak inklusif juga sering menghambatnya
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untuk mandiri.  Keterbatasan data terkait keberadaan dan kondisipenyandang disabilitas dan lansia menjadi salah satu penyebabpemenuhan hak mereka sering terabaikan.  Hal ini sering kalimenghambat penyediaan layanan dan akses bagi penyandangdisabilitas yang akhirnya berdampak pada risiko ketelantaran dankemiskinan.Tantangan penyediaan akses dan layanan bagi penyandangdisabilitas adalah keterbatasan kapasitas dan pemahaman akankeberagaman kondisi dan keberadaan penyandang disabilitas.  Tidakterlayaninya penyandang disabilitas dalam keluarga miskin olehberbagai program akibat ketidaktahuan keluarga maupunketidakmampuan program menjangkau keberadaannya.  Situasi dipasar kerja dan masyarakat juga masih belum memperhatikankebutuhan penyandang disabilitas pada posisi yang setara dan samahaknya untuk hidup dan berusaha. Akibatnya kelompok penduduk inisering mengalami stigmatisasi dan harus berusaha lebih keras untukmendapatkan layanan dasar dan hidup layak.Pelayanan dan kesejahteraan lansia saat ini juga masihterabaikan. Penyebabnya antara lain kurangnya skema perlindungansosial (seperti jaminan sosial dan pensiun), dan hidup miskin.Kemiskinan merupakan ancaman terbesar bagi lansia.  BerdasarkanSakernas 2012, jumlah lansia yang bekerja, terutama di desa, cukupbesar.  Meski memiliki keterbatasan dalam melakukan hal-hal rutin,baik karena sakit maupun menyandang disabilitas, lansia masih harusmenciptakan sendiri kesempatan kerjanya. Kemiskinan anak dankeluarganya lebih juga menjadi penyebab ketelantaran lansia. Lansiaberpotensi mengalami social exclusion, yang dihitung berdasarkan
Multidimensional Social Exclusion Index dengan mengukur 3 dimensipermasalahan  yaitu ekonomi (pendapatan), pelayanan sosial(afordabilitas dan aksesibilitas), dan partisipasi (politik dan jejaringsosial). Penyandang disabilitas dan lansia  yang sehat dan mandiri akantetap produktif sebagai bagian dari sumberdaya ekonomi. Adanyakesempatan yang sama akan membawa potensi bagi penyandangdisabilitas untuk menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusipada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Lansia jugaberpotensi memperkuat kohesi atau modal sosial (social capital) antarkelompok penduduk maupun lintas generasi. Pemberian layanan sosialbagi lansia lebih mudah dari sisi verifikasi, rendahnya moral hazard,diterima secara politis (mengingat setiap orang akan jadi lansia), danmemiliki peran besar dalam pelaksanaan HAM.  Sejalan dengan haltersebut di atas, peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas danlanjut usia perlu menjadi salah satu agenda utama pembangunan
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dalam lima tahun mendatang.
I. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari
Berbagai Tindak Kekerasan.Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG merupakan prasyaratterlaksananya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan,untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sementara itu, peningkatankapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitaspencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadapperempuan.Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG ditingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telahdisahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gendermelalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender(Stranas PPRG), yang  dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan StranasPPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, melalui SuratEdaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, MenteriKeuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Untukmemperkuat dan mengawal pelaksanaan PPRG di daerah telahdisahkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPermendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum PelaksanaanPengarusutamaan Gender di Daerah serta telah dibentuk SekretariatBersama Nasional PPRG Daerah dibawah koordinasi KementerianDalam Negeri. Disamping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak: (1) telah menerbitkan Permen PP dan PA No.07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi PolitikPerempuan di Lembaga Legislatif, Permen PP dan PA No. 02 Tahun2013 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah,Permen PP dan PA No.4 Tahun 2014 tentang Pengawasan PPRG diDaerah, dan Permen PP dan PA No. 5 Tahun 2014 Tentang PedomanPenyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak; (2) telah menyusunberbagai pedoman pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bidangpembangunan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluargaberencana, pemuda dan olahraga, sosial, perdagangan, perindustrian,KUKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, iptek, kelautan dan perikanan,kehutanan, pertanian, perhubungan, pekerjaan umum, perumahanrakyat, pertanahan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana; (3)
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telah menerbitkan publikasi tentang data dan informasi gender, sepertiPembangunan Manusia Berbasis Gender dan Profil PerempuanIndonesia; serta (4) telah melaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi,dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33provinsi.Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindunganperempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antaralain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan sertaperaturan teknis lainnya, seperti: (a) Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan AnakKorban Kekerasan; (b) Permeneg PP dan PA No. 22 Tahun 2010tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksidan/atau Korban TPPO; (c) Permen PP dan PA No. 20 Tahun 2010tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI (BK-TKI); (d)Permeneg PP dan PA  No. 19 Tahun 2011 tentang PedomanPemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; (e) Permeneg PP danPA No. 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini TPPO; (f) PermenegPP dan PA No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan PenguatanGugus Tugas PP-TPPO; (g) Permeneg PP dan PA No. 11 Tahun 2012tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan BerbasisMasyarakat dan Komunitas; (j) Permeneg PP dan PA tentang KebijakanPerlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (putting-out system); serta(k) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan danPemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkaitkelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakanseperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masihbelum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalamberbagai bidang pembangunan. Permasalahan yang dihadapi dalammeningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain: (i) belumoptimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkaitPUG/PPRG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yangdapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentangPUG/PPRG, termasuk data terpilah; (iii) belum optimalnya kerjasamapemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasiPUG/PPRG; (iv) kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRGdi berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah; (iv) belummelembaganya  penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan dataterpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatanpembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambilkeputusan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalampelaksanaan PUG/PPRG.
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Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkankapasitas kelembagaan perlindungan  perempuan dari berbagai tindakkekerasan antara lain: (i) masih terdapat disharmonisasi peraturanperundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadapperempuan serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dariperundang-undangan yang ada; (ii) masih rendahnya pemahamanpemangku kepentingan terkait peraturan perundang-undangan dankebijakan terkait Kekerasan terhadap perempuan; (iii) belumoptimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antarapusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasanterhadap perempuan; (iv) masih terbatasnya jumlah dan kapasitasSDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait kekerasanterhadap perempuan; (v) belum melembaganya  penyediaan,pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuandalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatanpembangunan.Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapidalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, lima tahun ke depanadalah: (i) meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkaitPUG/PPRG sehingga dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasikementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG,termasuk data terpilah; (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah,perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iii)meningkatkan efektivitas pedoman pelaksanaan PPRG di berbagaibidang pembangunan/pemerintah daerah; dan (iv) melembagakanpenyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalampenyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkankapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan adalah: (i) harmonisasi peraturan perundang-undangan dankebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta melengkapiaturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; (ii)meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang peraturanperundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadapperempuan; (iii) meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam dalam pencegahan danpenanganan kekerasan terhadap perempuan; (iv) meningkatkanketersediaan dan kapasitas SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unitlayanan terkait kekerasan terhadap perempuan; dan (v)melembagakan  penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan datakekerasan terhadap perempuan dalam penyusunan kebijakan danrencana program/kegiatan pembangunan.
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J. Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang
optimalUUD 1945 pasal 28 B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anakberhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sertaperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperkuatmelalui UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin danmelindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan darikekerasan dan diskriminasi.Pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak dapat dilihatantara lain dari pemenuhan hak identitas anak melalui akta kelahiran,kesehatan, pendidikan, partisipasi anak dan pengasuhan yang baik bagianak serta perwujudan lingkungan ramah anak sehingga dapatmembangun resiliensi dan stimulasi optimal bagi anak.Kepemilikan akta kelahiran menjamin akses anak terhadapberagam pelayanan dasar, pelayanan sosial, pelayanan hukum, sertamengurangi resiko anak mengalami penelantaran, eksploitasi, danperdagangan orang. Namun demikian, masih terdapat sekitar 27,88persen yang belum mendapatkan akta kelahiran (Susenas 2013).Di bidang kesehatan, masih terdapat permasalahan angkakematian dan status gizi bayi/balita yang dilihat dari masih adanya 32bayi dan 44 balita mati per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012), 19,6persen anak usia 0-4 tahun mengalami kurang gizi, dan 37,2 persenbalita mengalami stunting (Riskesdas 2013).Di bidang pendidikan, masih terdapat sekitar 36,99 persenanak usia 3-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini,serta 2,05 persen anak usia 7-12 tahun, 10,34 persen anak usia 13-15tahun, dan 38,96 persen anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah(Susenas, 2012). Selain itu, akses anak-anak penyandang disabilitas(APD) dan anak dengan kebutuhan khusus (ABK) terhadap sekolahinklusif atau sekolah luar biasa (SLB) masih rendah karena terbatasnyajumlah dan kurang meratanya ketersediaan sekolah inklusif dan SLB.Data Kemendikbud tahun 2011 menunjukkan hanya 88,9 ribu dari 1,6juta APD yang memperoleh layanan pendidikan melalui SLB (TK-SMA).Selain itu, terdapat sekitar 9,6 persen anak yang tidak tinggalserumah bersama ibu kandungnya (Susenas 2012) yang perlu
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diperhatikan pengasuhannya. Pemenuhan hak partisipasi anakditandainya dengan terbentuknya forum anak di tingkat nasional, 31provinsi, dan 138 kab/kota namun forum ini belum berfungsi secaramaksimal.Upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak masih belumoptimal dimana masih terdapat 25 ribu anak usia 0-15 tahun sebagaikorban kecelakaan lalu lintas dan sekitar 26 ribu  anak usia 10-16tahun sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas (Korlantas Polri, 2013).Akses anak terhadap informasi semakin tinggi, namun pengawasanterhadap informasi layak anak yang belum maksimal.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tantangan kedepanadalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidupdan tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial,termasuk akses anak rentan terhadap layanan yang dibutuhkan.
Peningkatan perlindungan anak dari dari tindak kekerasan,

eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnyaHasil survei prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) tahun2013 menunjukkan prevalensi kekerasan yang cukup tinggi. Sekitar47,45 persen anak laki-laki dan 35,05 persen anak perempuan padakelompok umur 18-24 menyatakan dirinya pernah mengalami tindakkekerasan. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang palingbanyak dialami anak, diikuti dengan kekerasan emosional dankekerasan seksual. Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalahorang-orang yang dekat dengan anak, seperti ibu/ayah kandung,ibu/ayah tiri, anggota keluarga lainnya, guru, dan tetangga.Banyaknya pekerja anak, anak yang berhadapan denganhukum, dan anak-anak terlantar juga masih menjadi masalah yangperlu mendapat perhatian. Pada tahun 2012 masih terdapat sekitar 2,7juta anak usia 15-17 tahun yang bekerja (Sakernas 2012). Sementaraitu data bulanan Kementerian Hukum dan HAM per 20 November 2014melaporkan adanya 819 anak berstatus sebagai tahanan dan 3.014anak berstatus sebagai narapidana. Sampai dengan akhir 2011,terdapat sekitar 500 ribu anak berada dalam pengasuhan/pengawasanpanti asuhan dan 4,3 juta anak terlantar (Kemensos).Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online sepertipornografi, pelecehan seksual, dan penipuan berakibat padameningkatnya kejadian kekerasan dan eskploitasi seksual sertatrafficking. Layanan yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif danlebih menekankan pada penanganan forensik dan memfokuskankepada korban. Layanan berbasis keluarga dan masyarakat belum
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cukup mendapat perhatian. Masih ada sikap permisif masyarakat danpraktek budaya yang menoleransi terjadinya kekerasan, eksploitasi,perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.Pernikahan usia anak masih banyak ditemui. Data tahun 2012menunjukkan 1,36 juta penduduk usia 15-19 tahun berstatus menikahatau pernah menikah, dan bahkan hampir 100 ribu anak usia 10-14tahun sudah atau pernah menikah. Badan Koordinasi KeluargaBerencana Nasional (BKKBN, 2014) menunjukkan peningkatan rasiopernikahan usia muda di perkotaan dari 26 menjadi 32 per 1.000pernikahan di tahun 2012 dan 2013.Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tantanganyang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungananak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuansalah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan danpenanganan korban secara efektif.  Kejelasan mandat dan akuntabilitaslembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam pelaksanaanlayanan secara terpadu dan berkelanjutan menjadi sangat pentinguntuk diwujudkan.
Peningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anakBerdasarkan UU No. 35/2014, kewajiban dan tanggungjawabatas penyelenggaraan perlindungan anak diberikan kepada negara,pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tuaatau wali.Peningkatan efektivitas kelembagaan meliputi aspek norma,struktur, dan proses dalam pelayanan perlindungan anak. Saat ini,masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan dan kebijakanterkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakanpusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dariundang-undang yang ada. Selain itu kapasitas lembaga perlindungananak dalam pelaksanaan berbagai perundangan-undangan dankebijakan yang ada juga masih kurang, yang tercermin dariketerbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksanalayanan dan sarana prasarana yang tersedia. Belum optimalnyakoordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalampelaksanaan perlindungan anak juga menjadi permasalahan yang perlumendapat perhatian. Kurangnya ketersediaan  dan pemanfaatan datadan informasi dan belum optimalnya pengawasan, pemantauan danevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak baikyang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, haruspula diselesaikan agar pelayanan perlindungan anak dapat
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dilaksanakan dengan baik.Dengan memperhatikan masalah di atas, maka tantangan kedepan adalah harmonisasi dan implementasi kebijakan perlindungananak serta sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan baikpemerintah maupun non-pemerintah pada tingkat pencegahan,penanganan, dan rehabilitasi.
2.2 SASARAN

Kependudukan dan Keluarga BerencanaTerwujudnya penduduk tumbuh seimbang sebagai mana yangdiarahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRPJPN 2005-2025, yaitu membangun sumberdaya manusia yangberkualitas dengan salah indikatornya adalah tercapainya penduduktumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR)sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 padatahun 2025. Berdasarkan hal ini dan beberapa isu strategis,permasalahan dan tantangan diatas, maka sasaran targetpembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencanaselama tahun 2015 – 2019 (RT RPJMN Tahap III) adalah sebagaiberikut:
SASARAN DAN TARGET PEMBANGUNAN BIDANG KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA RPJMN 2015-2019

Sasaran Satuan Status Awal1) Target  2019

1. Menurunnya Rata-rata lajupertumbuhan penduduk(LPP) Persen 1,49%(2000-2010) 1,19%(2015-2020)
2. Menurunnya Angkakelahiran total (TFR) perperempuan usia reproduksi Per perempuanusia reproduktif15-49 tahun 2,6 (2012) 2,3
3. Meningkatnya pemakaianangka kontrasepsi (CPR)suatu cara (all method)

Persen 61,9% (2012) 66,0%
3.a. Menurunnya tingkatputus pakaikontrasepsi Persen 27,1% (2012) 24,6%
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Sasaran Satuan Status Awal1) Target  2019

3.b. Meningkatnyapenggunaan metodekontrasepsi jangkapanjang (MKJP) Persen 18,3% (modern)(2012)10,6% (all
method) (2012)

23,5%
4. Menurunnya angkakebutuhan ber-KB tidakterlayani (unmet need) Persen 8,6 % (formulalama) (2012)11,4% (formulabaru) (2012) 9,9% (formula baru)
5. Menurunnya angkakelahiran pada remajakelompok usia 15-19 tahun(age spesific fertility

rate/ASFR 15-19 years old)
Per-1000 perempuanusia 15-19 tahun 48 (2012) 38

6. Meningkatnya median usiakawin pertama perempuan(pendewasaan usia kawinpertama) Tahun 20,1 (2012) 21
7. Meningkatnya pengetahuanprogram kependudukan,keluarga berencana, danpembangunan keluarga(KKBPK)7.a. Meningkatnyapengetahuan dan pemahamanpasangan usiasubur/PUS tentangmetode kontrasepsimodern minimal 4(empat) jenis

Persen 79,8% (2012) 85%
7.b. Meningkatnyapengetahuan masyarakattentang isukependudukan Persen 34% (2013) 50%
7.c. Meningkatnyapemahaman dan kesadaranorangtua, remajadan/atau anggota

Persen --- Meningkat 1% pertahun
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Sasaran Satuan Status Awal1) Target  2019keluarga tentangfungsi Keluarga8. Menurunnya kesenjangan(disparitas) pelayanan KB(kesenjangan kinerja TFR,CPR, dan unmet need),baik antarprovinsi,antarwilayah desa/kota,antarstatus sosial dankelompok pengeluarankeluarga
- Tinggi Menurun

9. Menguatnya kapasitaskelembagaanpembangunan bidangkependudukan dankeluarga berencana dipusat dan daerah
- - Terbentuknyakelembagaanpembangunanbidang KKB

10 Tersedianya landasanhukum  dan kebijakanyang sinergi dan harmonisantara pembangunanbidang kependudukan danKB terhadap bidangpembangunan lainnya
- UU 52/2009 ttgPerkembangankependudukandanPembangunan

TersedianyaPeraturanperundangan dankebijakanpembangunanbidang KKB yangsinergi danharmonis11 Meningkatnyaketersediaan dan kualitasdata dan informasipembangunan KKB yangakurat dan tepat waktu,serta pemanfaatan datadan informasi tersebutuntuk perencanaan danevaluasi hasil-hasilpembangunan.
-

RegistrasiPenduduk,Sensus, Survei,Proyeksi, DataSektoral dankajian tentangKKB

Tersedianya dantermanfaatkannyadata dan informasipembangunanbidang KKB dariberbagai sumber
Ket. 1) sumber data Sensus, SDKI, serta Data Statistik dan Survei BKKBN

Kesehatan dan Gizi MasyarakatPembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2015-2019diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizimasyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
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yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratanpelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalahmeningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, menurunnyaprevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular,meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatanterutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatnyakepesertaan dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, terpenuhinyakebutuhan tenaga kesehatan dan obat di fasilitas pelayanan kesehatandasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta meningkatknyarensponsifitas sistem kesehatan  Sasaran pokok tersebut antara laintercermin dari indikator berikut:
No Indikator Status Awal Target 2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan AnakAngka kematian ibuper 100.000 kelahiran 359(SDKI 2012)346(SP 2010)

306

Angka kematianbayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat1. Prevalensi anemia pada ibu hamil(persen) 37,1 (2013) 282. Bayi dengan Berat Badan LahirRendah (BBLR) (persen) 10,2 (2013) 83. Persentase bayi usia kurang dari 6bulan yang mendapat ASI eksklusif 38,0 (2013) 504. Prevalensi kekurangan gizi(underweight) pada anak balita(persen) 19,6 (2013) 17

5. Prevalensi stunting (pendek dansangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28
3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta

meningkatnya penyehatan lingkunganPrevalensiTuberkulosis (TB) per 100.000penduduk 297 (2013) 245
Prevalensi HIVpada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5
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No Indikator Status Awal Target 2019Jumlah Kab/Kotamencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300Jumlah provinsimencapai eliminasi kusta 20 (2013) 34Jumlah Kab/Kotamencapai eliminasi Filariasis 0 35PersentaseKabupaten/Kota yang memenuhisyarat kualitas kesehatan lingkungan 15,3 40
Prevalensi tekanandarah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4Prevalensi beratbadan lebih dan obesitas padapenduduk usia 18+ tahun (persen) 28,9(2013) 28,9
Prevalensimerokok pada usia ≤  18 tahun 7,2 5,4Persentasepenurunan kasus penyakit yang dapatdicegah dengan imunisasi (PD3I)tertentu dari tahun 2013

40
4 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan KesehatanJumlah kecamatanyang memiliki minimal 1 puskesmasyang terakreditasi 0 5.600

Jumlah Kab/Kotayang memiliki minimal 1 RSUD yangterakreditasi 10 477
Persentasekabupaten/kota yang mencapai 80persen imunisasi dasar lengkap padabayi

71,2 95
5 Meningkatnya Perlindungan FinansialKepesertaan SJSNkesehatan (persen) 51,2(per 31 Oktober 2014) 95

Unmet needpelayanan kesehatan 7 1
6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia KesehatanJumlah puskemasyang minimal memiliki 5 jenis tenagakesehatan 1.920 4700
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No Indikator Status Awal Target 2019

Persentase RSUKab/Kota kelas C yang memiliki 7dokter spesialis 29 39
Meningkatnyajumlah tenaga kesehatan yangditingkatkan kompetensinya(kumulatif)

25.000 45.000
7 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan MakananPersentaseketersediaan obat dan vaksin diPuskesmas 75,5 90

Persentase obatyang memenuhi syarat 96,8 (2013) 99,0Presentasemakanan yang memenuhi syarat 87,6 (2013) 90,1
Meningkatnya upaya peningkatan promosi dan pemberdayaanmasyarakat, serta meningkatkan pembiayaan kegiatan promotifdan preventif;Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnyapengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan; danMeningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system
responsiveness).

Pendidikana. Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan dalam lima tahunkedepan adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuksetidak-tidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandaidengan partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang mendekatiangka 100 persen. Pada periode yang sama partisipasi jenjangpendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga ditingkatkandengan sasaran APK berturut-turut sebesar 91,6 persen dan 36,7persen. Diharapkan peningkatan partisipasi ini dapatmeningkatkan secara signifikan proporsi penduduk usia produktifyang berpendidikan sekolah menengah keatas. Sementara itu,partisipasi anak usia dini (usia 3-6 tahun) yang mengikuti PAUDdiharapkan meningkat menjadi 77,2 persen. Sedangkan untukpeningkatan angka melek aksara diharapkan juga dapat dinaikkanmenjadi 96,1 persen.
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SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PENDIDIKAN
RPJMN 2015-2019

Indikator Baseline
2014

SASARAN
2019a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,14 tahun (2013) 8,8 tahunb. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15tahun 94,1% (2013) 96,1%

c. Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi B 50,4% (2013) 68,4%d. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% (2013) 84,2%e. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% (2013) 81,0%f. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% (2013) 84,6%g. Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasiminimal B 48,2% (2013) 65,0%

SASARAN PARTISIPASI PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN
DASAR, MENENGAH, TINGGI DAN PAUD

Komponen Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jenjang SD/MI/Sederajat
Jumlah Penduduk 7-12 Tahun orang 27.234.500 27.381.500 27.574.800 27.843.400 28.125.600 28.339.300
Jumlah Siswa SD/MI/sederajat orang 30.240.415 30.330.396 30.646.225 31.025.607 31.896.256 32.333.561
Jumlah Siswa SD/MI/sederajat usia 7-12 Tahun orang 24.859.740 24.979.336 25.311.053 25.672.724 26.446.816 26.860.691
APK SD/MI/sederajat % 111,04 110,77 111,14 111,43 113,41 114,09
APM SD/MI/sederajat % 91,28 91,23 91,79 92,20 94,03 94,78
Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Jumlah Penduduk 13-15 Tahun orang 13.332.200 13.386.000 13.425.000 13.440.400 13.485.000 13.600.400
Jumlah Siswa SMP/MTs/sederajat orang 13.542.069 13.760.414 14.025.627 14.151.905 14.387.877 14.543.727
Jumlah Siswa SMP/MTs/sederajat usia 13-15 Tahun orang 10.588.571 10.705.061 10.856.571 10.925.872 11.057.175 11.154.477
APK SMP/MTs/sederajat % 101,57 102,80 104,47 105,29 106,70 106,94
APM SMP/MTs/sederajat % 79,42 79,97 80,87 81,29 82,00 82,02
Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat
Jumlah Penduduk 16-18 Tahun orang 13.251.300 13.281.300 13.276.000 13.305.400 13.359.500 13.398.700
Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/sederajat orang 10.498.083 10.946.947 11.351.763 11.727.680 11.989.401 12.276.740
Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/sederajat usia 16-18 Tahun orang 7.322.048 7.706.939 8.077.012 8.434.941 8.721.818 9.041.269
APK SMA/SMK/MA/sederajat % 79,22 82,42 85,51 88,14 89,74 91,63
APM SMA/SMK/MA/sederajat % 55,26 58,03 60,84 63,39 65,29 67,48
Jenjang Pendidikan Tinggi
Jumlah Penduduk 19-23 Tahun orang 21.472.000 21.592.800 21.727.300 21.847.000 21.941.000 22.012.400
Jumlah Mahasiswa PT orang 6.121.973 6.444.367 6.801.857 7.198.869 7.643.518 8.086.042
APK PT % 28,51 29,84 31,31 32,95 34,84 36,73
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah Penduduk 3-6 Tahun orang 18.951.100 19.113.800 19.229.800 19.234.500 19.154.500 19.067.400
Jumlah Siswa TK/RA/BA/TKLB/PAUD Non-formal orang 12.660.854 13.140.453 13.623.918 14.036.338 14.378.365 14.724.802
APK PAUD % 66,81 68,75 70,85 72,97 75,07 77,23
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b. Sejalan dengan itu, angka keberlanjutan pendidikan diupayakanuntuk terus ditingkatkan yang ditandai dengan menurunnya angkaputus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, seiringdengan penurunan kesenjangan antarkelompok masyarakat yangyang ditandai antara lain dengan meningkatnya partisipasi anak-anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus,menurunnya variasi angka partisipasi antardaerah, dan indeksparitas gender yang mendekati angka 1,0.c. Sementara itu, sasaran pembangunan pendidikan terkaitpeningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan adalahmembaiknya proses pembelajaran di kelas, yang didukung oleh:1. Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, tersedianyakurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaianpendidikan yang komprehensif.2. Meningkatnya kualifikasi akademik seluruh guru minimalS1/D-IV dan meningkatnya kompetensi guru dalam subject
knowledge dan pedagogical knowledge, serta menurunnyaangka ketidakhadiran guru.3. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru denganmemperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar,serta terciptanya jaminan hidup dan fasilitas yang memadaibagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upayapengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.4. Meningkatnya kompetensi LPTK yang mampumelaksanakan Pendidikan Profesi Guru.5. Meningkatnya kualifikasi akademik dosen minimal S2/S3.6. Meningkatnya kesiapan siswa untuk memasuki pasar kerjaatau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.7. Diterapkannya KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK,PT, BLK, dan kursus non-formal.8. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikutiprogram pemagangan di industri.
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9. Meningkatnya proporsi angkatan kerja muda berpendidikanrendah untuk mengikuti kursus keterampilan kerja.10. Meningkatnya aktivitas riset dan pengembangan ilmu dasardan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan duniausaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusatpertumbuhan ekonomi.11. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yangberkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilansehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja.12. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agamadi sekolah umum yang tercermin pada peningkatanpemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaranagama di kalangan siswa-siswa di sekolah.13. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membinabudi pekerti, membangun watak, dan menyembangkankepribadian peserta didik.14. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anakusia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilainasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminanwarga negara yang baik.15. Meningkatnya wawasan dan pemahaman peserta didikmengenai pengetahuan dan keterampilan untukmembangun ketahanan diri sebagai makhluk individu dansebagai bagian dari lingkungan sekitar, seperti: peningkatanpemahaman terkait kesehatan reproduksi, pendidikanjasmani dan kesehatan, serta kesadaran untuk menghargailingkungan termasuk praktik pemanfaatannya.16. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dankeberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampakpada kesediaan untuk membangun harmoni sosial,menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalamkeanekaragaman. Meningkatnya kualitas pendidikankeagamaan sesuai aspirasi komunitas Muslim dalam wujudpesantren dan madrasah diniyah, serta meningkatnyakualitas pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, danBudha, yang memberi kontribusi pada peningkatan layananpendidikan bagi masyarakat.d. Sasaran yang terkait dengan penguatan tata kelola pendidikan danefisiensi pembiayaan pendidikan adalah:
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Meningkatnya kapasitas Pemda untuk melaksanakandesentralisasi pendidikan.Terlaksananya penerapan pendanaan dan pembiayaanpendidikan berbasis kinerja di semua jenjang pemerintahantermasuk penerapan desentralisasi asimetris untuk bidangpendidikanMeningkatnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.Meningkatnya tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.Meningkatnya koordinasi antarinstansi Pemerintah pusat.Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program-programpembangunan pendidikan.Membaiknya mekanisme pembiayaan di tingkat sekolah dandaerah.Meningkatnya kualitas data dan informasi pendidikan.Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitiankebijakan pendidikan sebagai landasan dalam perumusankebijakan pendidikan.
PerpustakaanMeningkatnya budaya gemar membaca masyarakat danlayanan perpustakaan yang ditandai oleh:Meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkanperpustakaan baik kunjungan fisik maupun online;Meningkatnya jumlah dan keragaman koleksi yang sesuaidengan kebutuhan masyarakat untuk menumbuhkanbudaya kreatif;Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan;Meningkatnya preservasi dan konservasi bahan perpustakaan,termasuk naskah kuno;Meningkatnya penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai jenisperpustakaan di pusat dan daerah;Meningkatnya intensitas sosialisasi dan pembudayaankegemaran membaca;Meningkatnya fasilitas layanan perpustakaan nasional danperpustakaan lainnya.
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Pemuda dan OlahragaMeningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwapatriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda,yang ditandai dengan (1) meningkatnya partisipasi kaderpemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (2)meningkatnya partisipasi kader pemuda dalampengembangan wawasan kebangsaan, bela negara danketahanan nasional.Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagi bidangpembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi,budaya dan agama yang ditandai dengan: (1) meningkatnyapartisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dankewirausahaan; dan (2) meningkatnya partisipasi kaderpemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan.Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regionaldan internasional yang ditandai dengan: (1) meningkatnyapersentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yangmelakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;(2) posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA)Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017 dan 2019; dan(3) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan AsianGames dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Gamesdan Paralympic Games 2016.Penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangkamempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagaicontoh perubahan mental birokrasi.
Pilot project block grant untuk bidang Kepemudaan danKeolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, danKalimantan Tengah dengan pelaksana KementerianPemuda dan Olahraga.Pembentukan panitia inti Asian Games dan Asian Para Games2018.Penobatan para role model pemuda indonesia.

KebudayaanTerwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakterdan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsadan peradaban luhur di tengah pergaulan global, ditandai oleh:
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Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akankeragaman budaya  yang mencakup adat, tradisi,kepercayaanuntuk mendukung terwujudnya karakter danjatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya yangtangguh;Meningkatnya  apresiasi terhadap keragaman seni dankreativitas karya budaya;Meningkatnya pelestarian nilai-nilai positif sejarah dan kualitaspengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan danpemanfaatan warisan budaya;Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budayaantardaeah serta antara Indonesia dan mancanegara; danMeningkatnya kapasitas sumber daya pembangunankebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan,pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
Agama Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalanajaran agama, antara lain ditandai dengan: (1) meningkatnyajumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar meratadi seluruh wilayah; (2) meningkatnya fasilitasi pembinaandan pemberdayaan umat beragama.Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidupumat beragama, antara lain ditandai dengan: (1)meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumatberagama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembagasosial keagamaan; (2) meningkatnya pembinaan danpengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragamaantara lain ditandai dengan: (1) meningkatnya fasilitasipenyediaan sarana dan prasarana keagamaan; dan (2)meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dalampelayanan kehidupan beragama;Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah hajidan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel yangditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indeks
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kepuasan jemaah haji dari 82,69 persen pada 2013 menjadi90 persen pada 2019.Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidangagama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, yangditunjukkan antara lain dengan hasil audit keuanganpembangunan bidang agama.
Kesejahteraan SosialSecara umum sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandangdisabilitas dan lansia. Sasaran umum tersebut akan terwujud melaluipenciptaan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas danlansia yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, termasukdiantaranya layanan kesehatan, pendidikan, administrasikependudukan, lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas publik lainnyaagar lebih ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas danlansia. Adapun secara khusus, sasaran umum tersebut akan terwujudsetelah tercapainya sasaran berikut ini:Tersedianya akses lingkungan dan sistem sosial yang inklusifbagi penyandang disabilitasMeningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasiuntuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagipenyandang disabilitas dan lansia;Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasisosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintahdaerah, masyarakat dan swasta.
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan
kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang diukur dariketersediaan peraturan perundang-undangan, aturan pelaksanaanterkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilah dan datakekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, sertaterlaksananya kooordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dandaerah dalam pelaksanaan PPRG serta pencegahan dan penanganankekerasan terhadap perempuan.
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Perlindungan AnakDengan memperhatikan permasalahan, isu strategis, dantantangan yang dihadapi maka sasaran pembangunan bidangperlindungan anak tahun 2015 – 2019 adalah:Meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup,tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang memiliki kondisirentan terhadap layanan yang dibutuhkan, seperti anak dari keluargamiskin, ABK, APD, anak di Lapas/lembaga pembinaan khusus anak(LPKA), anak di panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA),anak korban kekerasan, dan anak di daerah tertinggal, terpencil, danperbatasan (galciltas). Hal ini antara lain diukur dengan meningkatnyaanak yang memiliki akta kelahiran, APK PAUD, APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-17 tahun, cakupan layanan pendidikaninklusif/khusus, cakupan imunisasi, partisipasi anak dalampembangunan, penyediaan lingkungan ramah anak termasuk sekolahramah anak serta ruang kreativitas dan rekreasi.Menguatnya sistem perlindungan anak dari tindak kekerasan,eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Hal ini diukurantara lain melalui menurunnya prevalensi/kasus kekerasan terhadapanak, jumlah pekerja anak dan anak yang bekerja di dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, anak yang berada di lapas dan/ataudipenjara bersama dengan orang dewasa, serta perkawinan di usiaanak. Disamping itu, juga diukur dari meningkatnya penanganan kasusABH berbasis keadilan restorasi (restorative justice)  dan diversi,cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan yangterpadu dan berkelanjutan, serta pengasuhan anak dalam keluarga danpengasuhan alternatif/ pengganti termasuk di dalam proses peradilan.Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baikdi tingkat pusat maupun daerah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh:meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data/informasi dalampenyusunan rencana dan anggaran, implementasi, serta pemantuandan evaluasi program perlindungan anak; harmonisasi perundang-undangan, kebijakan dan peraturan terkait; kelengkapan ketersediaanaturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; jumlah dankualitas tenaga pelaksana perlindungan anak; meningkatnyakoordinasi antar Kementerian/Lembaga/SKPD, antar pusat dandaerah, serta dengan elemen masyarakat untuk meningkatkanpemahaman dan komitmen dalam pengambilan keputusan; efektivitaspengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak; danmeningkatnya penyedia layanan dasar yang berkualitas, ramah anakdan mampu mengidentifikasi kasus terhadap kekerasan anak.
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2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kependudukan dan Keluarga BerencanaBerdasarkan isu strategis, permasalahan, dan sasaranpembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan subbidangkependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan(RPJMN Tahap III tahun 2015 – 2019) adalah mengendalikan jumlahkelahiran, pertambahan dan laju pertumbuhan penduduk melaluikeluarga berencana dan pembangunan keluarga, dengan rincian arahkebijakan dan strategi sebagai berikut:
Menguatkan advokasi dan KIE tentang

program kependudukan, keluarga berencana, dan
pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan
kelompok masyarakat, melalui:penguatan kebijakan dan pengembanganstrategi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi/KIEtentang program kependudukan, keluarga berencana, danpembangunan keluarga (KKBPK) yang sinergi antar-sektor danantara pusat dan daerah. Khusus di era jaminan kesehatannasional – sistem jaminan sosial nasional (JKN-SJSN) dalamkonteks kesehatan perlu dukungan penguatan advokasi danKIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang rasional, efektifdan efisien; peningkatan komitmen pemangku kepentingandan mitra kerja lintas sektor dan pimpinan daerah tentangpentingnya program kependudukan, keluarga berencana, danpembangunan keluarga (KKBPK);peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan,penggerakan dan konseling tentang program kependudukan,keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) olehpetugas dan pengelola program, serta mitra kerja yangkompeten (tenaga/petugas lapangan KB, dokter, bidan dantenaga kesehatan lain, kader KB/IMP/PPKBD/Sub PPKBD,tenaga pengelola KB, masyarakat dan keluarga, serta mitrakerja) dengan memperhatikan sasaran target untukmengurangi kesenjangan informasi program KKBPKberdasarkan kelompok usia dan paritas rendah, institusi (BalaiDesa/ Kantor Kelurahan, KUA, Kecamatan, sekolah dan PT),Kelompok agama dan tempat ibadah, kelompok masyarakatdengan latar pendidikan, dan kelompok pengeluaran keluarga,jenis kelamin, serta wilayah geografis dan desa-kota;
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peningkatan promosi, Komunikasi, Informasi,dan Edukasi (KIE) tentang program KKBPK melalui bauranmedia (media massa/cetak dan elektronik , media luar ruang),terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik,banner) dengan insititusi masyarakat dan fasilitas umumsebagai prioritas sasaran, dan;peningkatan pemanfaatan media yang dapatdipahami secara interaktif antara pengelola KB, stakeholder danmitra kerja dengan masyarakat (WUS, PUS, Remaja danKeluarga) dengan menggunakan materi dan alat/tools untuklebih meningkatkan pemahaman dan perubahan sikap danperilaku dalam ber-KB.
Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan
berkualitas, terutama dalam Jaminan Kesehatan Nasional–
Sistem Jaminan Sosial Nasional (JKN-SJSN), melalui:penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB danKR yang merata dan berkualitas, baik antar-sektormaupun antara pusat dan daerah, utamanya dalamsistem JKN-SJSN, dengan menata fasilitas kesehatan KB(standar kualitas pelayanan KB, mekanismepembiayaan, pengembangan SDM, ketersediaan danpersebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, sertamenajemen penjaminan ketersediaan dan distrubusilogistik alokon);pengembangan operasional pelayanan keluargaberencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yangterintegrasi dengan sistem JKN-SJSN;peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsiproduksi dalam negeri untuk meningkatkankemandirian nasional program KB;penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana sertaalat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiapfasilitas kesehatan KB (RS, Klinik utama, Puskesmas,Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama,dan praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokterdi kecamatan) dan jejaring pelayanan KB (BPS, DPS,Pustu, Poslindes, Poskesdes);pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk KBdan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan pelayananKB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KBstatis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayananKB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk
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mengurangi kesenjangan pelayanan KB;peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakanmetode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupunNon-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dankelayakan medis hak reproduksinya, dan peningkatanpenanganan KB pasca persalinan dan pasca keguguran,serta penanganan komplikasi dan efek samping dalampenggunaan kontrasepsi;peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB danpengembangan metoda baru obat kontrasepsi bagi pria;peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenagalapangan KB (PLKB/PKB) dan tenaga kesehatan(dokter, bidan dan perawat) dalam pelayanan KB;penguatan lembaga di tingkat masyarakat (IMP, PPKBDdan Sub PPKBD, kelompok kegiatan, Motivator dankelompok KB Pria) dengan memanfaatkan balaipenyuluhan KB untuk mendukung penggerakan danpenyuluhan KB; danrevitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) dalamdukungan pelayanan KB.
Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi, serta penyiapan
kehidupan dalam berkeluarga, melalui:pengembangan kebijakan dan strategi yangkomprehensif  dan terpadu, antar-sektor dan antarapusat-daerah, tentang KIE dan konseling kesehatanreproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, temansebaya, toga/toma/toda, sekolah, dan denganmemperhatikan perubahan paradigma masyarakatakan pemahaman nilai-nilai pernikahan, danpenanganan kehamilan yang tidak diinginkan padaremaja untuk mengurangi aborsi;peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remajadalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran,serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remajatentang pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remajadan mahasiswa (pusat informasi dan konselingkesehatan reproduksi remaja/PIK-KRR) denganmendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yangpositif dalam meningkatkan status kesehatan,memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwakepemimpinan serta penyiapan kehidupan berkeluarga,
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peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksidan pemberian alokon bagi pasangan usia muda untukmencegah kelahiran di usia remaja, dan sosialisasimengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalamrangka pendewasaan usia perkawinan;pengembangan dan peningkatan fungsi dan perankegiatan kelompok keluarga remaja (bina keluargaremaja/BKR) sebagai wahana untuk meningkatkankepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anakremaja mereka, serta meningkatkan keberlangsungankesertaan ber-KB bagi keluarga dan memberi pengaruhkepada masyarakat sekitar untuk kesertaannya dalamber-KB melalui pengetahuan penyiapan kehidupanberkeluarga dalam membentuk keluarga kecil bahagiadan sejahtera; danpeningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM(kader/penyuluh, pendidik dan konselor sebaya, sertatoga/toma/toda) dalam memberikan KIE dan konselingkepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembagadengan mengembangkan intervensi bersifat lintassektor (forum koordinasi antara stakeholder dan mitrakerja).
Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam
pembangunan keluarga, melalui :penguatan kebijakan dan pengembangan strategi sertamateri yang relevan tentang pemahamankeluarga/orang tua akan pentingnya keluarga danpengasuhan tumbuh kembang balita, anak, dan remaja,serta pemberdayaan dan pengasuhan lansia, melaluipendidikan, penyuluhan, pelayanan, perawatan, danpengasuhan dengan melibatkan tenaga lapangan, kader,mitra kerja dan masyarakat;penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtuaakan pentingnya peran dan fungsi keluarga dalampembangunan keluarga melalui pusat pelayanankeluarga sejahtera (PPKS), pembinaan kelompokkegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga (binakeluarga balita/BKB, bina keluarga remaja/BKR, binakeluarga lansia/BKL, dan usaha produktifpemberdayaan perekonomian keluargasejahtera/UPPKS), serta penguatan fungsi keluargayang mencakup (1) fungsi  cinta kasih yaitu bahwa



112 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

keluarga merupakan wahana menumbuhkan rasa cintadan kasih sayang,; (2) fungsi perlindungan untukmenciptakan suasana aman, nyaman, damai dan adilbagi seluruh anggota keluarganya; (3) fungsi sosialbudaya yaitu untuk pembinaan dan persemaian nilai-nilai luhur budaya sosial; (4) fungsi agama yaitu untukpembinaan kehidupan beragama; (5) fungsi pendidikanyaitu sebagai tempat terbaik untuk proses sosialisasidan pendidikan bagi anak, (6) fungsi ekonomi untukmembina kualitas kehidupan ekonomi dankesejahteraan keluarga; (7) fungsi lingkungan untukmembina anggota keluarga agar mampu hidupharmonis dengan lingkungan masyarakat dan alamsekitar; dan (8) fungsi reproduksi yang  mempunyaimakna keluarga  sebagai tempat diterapkannya carahidup sehat khususnya dalam kehidupan reproduksi,termasuk memberikan pemahaman bagi remaja dalammemasuki kehidupan berkeluarga;peningkatan pembinaan kesertaan dan kemandirianber-KB melalui kelompok kegiatan bina ketahanan danpemberdayaan keluarga (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS);Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader sertakelembagaan pembinaan keluarga dalam halpenyuluhan tentang pemahaman fungsi dan perankeluarga, serta peningkatan kerjasama lintas sektordalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.
Menguatkan landasan hukum dan menyerasikan kebijakan
pembangunan bidang kependudukan dan keluarga
berencana, melalui:a. penyerasian dan penyusunan landasan hukum dankebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergisdengan melakukan  peninjauan kembali landasanhukum/peraturan perundang-undanganyangterkaitdenganpembangunan bidang KKB;b. koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, sertalintas-sektor atau lintas-kementerian/lembaga terkaitperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang KKB;c. analisis dampak kependudukan terhadap sektor lainnya,penelitian dan pengembangan pembangunan bidangKKB, serta perumusan parameter pembangunan bidang
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KKBsebagai rekomendasi dalam penyusunan danpenyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yangsinergi  dengan pembangunan sektor lainnya;d. perumusan kebijakan Kependudukan dan KB yangsinergis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas,serta pembangunan yang berwawasan kependudukan(dinamika kependudukan) dan strategi pemanfaatanbonus demografi; dane. advokasi, sosialisasi,literasi,dan fasilitasi penyusunankebijakan pembangunan bidang KKB kepada seluruhpemangku kebijakan.
Menata, menguatkan dan meningkatkan kapasitas
kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan
keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah, melalui:a. evaluasi tentang efektivitas kelembagaan pembangunanbidang KKB terhadap Undang-undang Nomor 52 Tahun2009 tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga dan peraturan perundanganlainnya, utamanya setelah pelaksanaan desentralisasidan otonomi daerah;b. advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerahtentang program-program pembangunan bidang KKBdan pembentukan kelembagaan pembangunan bidangKKB;c. literasi dinamika kependudukan bagi pengambilkebijakan, perencana dan pelaksana pembangunan;d. penguatan kelembagaan serta ketenagaan (tenagapengelola dan pelaksana) pembangunan bidang KKB ditingkat pusat, daerah, dan lini lapangan;e. Peningkatan kualitas tenaga layanan KB melaluistandarisasi dan akreditasi lembaga pendidikan tenagalayanan KB;f. peningkatan koordinasi antar-instansi terkait sertapenguatan jejaring dan kemitraan dengan seluruhpemangku kepentingan, termasuk swasta atau lembaganonpemerintah dan universitas, dalam pelaksanaanpembangunan bidang KKB, baik legalitas maupunimplementasinya; dang. penguatan manajemen program.
Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan
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yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan
basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada
masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan
program pembangunan, antara lain melalui:a. peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembanganregistrasi vital terpadu;b. peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen buktikewarganegaraan bagi seluruh penduduk;c. peningkatan kualitas pelayanan pencatatan informasipenduduk di seluruh unit layanan;d. penyediaan data-informasi pembangunan yangbersumber dari sensus, survei, data sektoral dan hasilkajian bidang KKB yang akurat dan tepat waktu(termasuk data proyeksi);e. peningkatan koordinasi, diseminasi, aksesibilitas danpemanfaatan data dan informasi kependudukan bagipemangku kebijakan, termasuk swasta dan akademisi,untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasipembangunan;f. peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistemteknologi informasi data dan informasi kependudukan;dang. Peningkatan kerjasama penelitian dengan universitasterkait isu-isu KKBPK.

Kesehatan dan Gizi MasyarakatPembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkanderajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupanbaik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Sesuaidengan arah pembangunan jangka panjang yang tercantum dalamRPJPN 2005-2025, pembangunan kesehatan diselenggarakan denganberdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian,adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatiankhusus pada penduduk rentan antara lain ibu, anak, lansia dankeluarga miskin. Adapaun reformasi di bidang kesehatan dan gizimasyarakat terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatandasar (primary health care) yang berkualitas terutama melalui
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penguatan upaya promotif dan preventif serta pengembangan sistemjaminan sosial nasional bidang kesehatan, penguatan sistempengawasan obat dan makanan, serta penurunan kematian ibu dankematian bayi.  Arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizimasyarakat pada tahun 2015-2019 adalah:
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak,
Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas melalui:Peningkatan  akses dan mutu continuum of carepelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibuhamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatanterlatih di fasilitas kesehatan;Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi padaremaja;Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia;Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayidan balita; sertaPeningkatan peran upaya kesehatan berbasismasyarakat termasuk posyandu dan pelayananterintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu,anak, remaja dan lansia
Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat melalui:Peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauanpertumbuhan;Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatandan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertamakehidupan, remaja calon pengantin dan ibu hamil;Peningkatan  promosi perilaku masyarakat tentangkesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan;Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizitermasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakatdan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif(Posyandu dan Pos PAUD);Penguatan pelaksanaan, dan pengawasan regulasi danstandar gizi; serta
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Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensisensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatankapasitas pemerintah pusat, provinsi dankabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksipangan dan gizi.
Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan melalui:Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko danpenyakit;Peningkatan upaya preventif dan promotif dalampengendalian penyakit menular dan tidak menular;Pelayanan kesehatan jiwa;Pencegahan dan penanggulangan kejadian luarbiasa/wabah;Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantaipenularan;Peningkatan pengendalian faktor risiko biologi, perilakudan lingkungan;Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untukpengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadapair minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene;Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta danmasyarakat dalam pengendalian penyakit danpenyehatan lingkungan.
Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang
Berkualitas melalui:Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasarsesuai standar mencakup puskesmas dan jaringannyadan peningkatan kerjasama Puskesmas dengan unittranfusi darah dalam rangka penurunan kematian ibu;Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitaspelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta;Peningkatan pelayanan kesehatan promotif danpreventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan
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dukungan bantuan operasional kesehatan;Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai
standard guideline pelayanan kesehatan diikuti denganpengembangan sistem monitoring dan evaluasinya;Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanankesehatan dasar dengan fasilitas swasta; sertaPengembangan kesehatan tradisional dankomplementer.

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang
Berkualitas melalui:Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukanterutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakitrujukan regional, rumah sakit pratama termasukpeningkatan rumah sakit di setiap kabupaten/kota;Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional,rujukan regional dan sistem rujukan gugus kepulauandan pengembangan sistem informasi dan rujukan difasilitas kesehatan dasar;Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukanmelalui akreditasi rumah sakit dan pengembanganstandar guideline pelayanan kesehatan;Pengembangan sistem pengendalian mutu internalfasilitas kesehatan;Peningkatan pelayanan kesehatan promotif danpreventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; sertaPeningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakitterutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan dirumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan,
dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan melalui:Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat,terutama obat esensial generik;Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasiharga obat;Peningkatan kapasitas institusi dalam management

supply chain obat dan teknologi;Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes
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melalui pemenuhan standar dan persyaratan;Penguatan upaya kemandirian di bidang bahan bakuobat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional(BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset,penguatan sinergitas pemerintah, swasta dan perguruantinggi serta peningkatan bahan baku produksi bahankimia sederhana;Peningkatan pengawasan pre- dan post-market alatkesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga(PKRT);Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuktenaga kefarmasian;Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologirasional oleh provider dan konsumen.
Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan melalui:1. penguatan sistem pengawasan Obat dan Makananberbasis risiko;2. peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat danMakanan;3. penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanandengan lintas sektor;4. peningkatan kemandirian pengawasan Obat danMakanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelakuusaha;5. peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalamrangka mendorong peningkatan daya saing produk obatdan makanan;6. penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat danMakanan.
Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber
Daya Manusia Kesehatan melalui:Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitaspelayanan kesehatan dengan prioritas di daerahterpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melaluipenempatan tenaga kesehatan yang baru lulus(affirmative policy);Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan
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kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenistenaga kesehatan;Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasukpengembangan dokter spesialis dan dokter layananprimer;Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagitenaga kesehatan; sertaPengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan danupaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat melalui:peningkatan advokasi kebijakan pembangunanberwawasan kesehatan;pengembangan regulasi dalam rangka promosikesehatan;penguatan gerakan masyarakat dalam promosikesehatan dan pemberdayaan masyarakat melaluikemitraan antara lembaga pemerintah dengan, swasta,dan masyarakat madani;peningkatan pemberdayaan masyarakat melaluikomunikasi, informasi dan edukasi (KIE), upayakesehatan berbasis masyarakat dan pendidikankesehatan masyarakat;peningkatan SDM promosi kesehatan; danpengembangan metode dan teknologi promosikesehatan
Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan
Sistem Informasi melalui:peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaanprogram kesehatan;penguatan mekanisme monitoring evaluasi melaluipengembangan sistem informasi terpadu dan terstrukturantara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;peningkatan penelitian dan pengembangan untukmendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasisbukti (evidence based policy) termasuk data kematian dankesakitan serta pengembangan pengukuran
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responsiveness sistem kesehatan;pengembangan dan pelaksanaan sistem pengumpulandata untuk pemantauan indikator pembangunankesehatan;Penguatan riset bahan baku obat melalui pemanfaatankeanekaragaman hayati serta plasma nutfah dalamnegeri;peningkatan penanggulangan krisis kesehatan; danpeningkatan sinergitas kebijakan perencanaan,penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerahmelalui pembagian urusan.Pengembangan pusat integrasi data rekam medisnasional (online)
Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional
Bidang Kesehatan melalui:Peningkatan cakupan kepesertaan melalui KartuIndonesia Sehat ke seluruh penduduk secara bertahap;Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yangmenjadi penyedia layanan sesuai standar antara lainmelalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedialayanan swastaPeningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalambentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat,penyempurnaan sistem pembayaran dan insentifpenyedia layanan, pengendalian mutu dan biayapelayanan, pengembangan health technology assesment,serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasiterpadu;Penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatanpelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak,insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatanupaya promotif dan preventif yang bersifat perorangan;Pengembangan berbagai regulasi termasuk standar

guideline pelayanan kesehatan;Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukungmutu pelayanan; danPengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan
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kerjasama pemerintah swasta.
Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan
Kesehatan melalui:peningkatan pembiayaan kesehatan publik;peningkatan proporsi pembiayaan kesehatanmasyarakat, termasuk pembiayaan upaya promotif danpreventif;peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untukpembiayaan kesehatan masyarakat tidakmampu/miskin; danpeningkatan pembiayaan dalam rangka mendukungpencapaian universal health coverage/UHC, terutamauntuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidakmampu dan peningkatan kesiapan supply side SJSNKesehatan.

PendidikanDengan memperhatikan isu strategis dan sasaran tersebut diatas, arah kebijakan dan strategi pembangunan sub bidang pendidikandiprioritaskan untuk:
Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan

melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk
mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas untukmenjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapatmenyelesaikan jenjang pendidikan dasar, melalui:

a. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh
anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar
bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah
pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan,
terluar, dan tertinggal (3T);

b. Penurunan kesenjangan pendidikan dasar di wilayah
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang
masih belum dapat menuntaskan Program Wajar Dikdas
9 Tahun;
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c. Penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga
kurang mampu untuk dapat bersekolah yang
dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;15

d. Perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus
termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan
hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;

e. Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam
menjalankan model pembelajaran mandiri (informal,
non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis
komunitas;

f. Penanganan akses pendidikan di daerah tertinggal secara
lintas sektor untuk mengatasi berbagai masalah secara
komprehensif seperti sulitnya jangkauan lokasi dan
budaya;

g. Pembukaan SD-SMP atau MI-MTs Satu Atap di
kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs;

h. Penurunan kesenjangan pendidikan dasar antardaerah
dan antarjenis kelamin;

i. Pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis
masyarakat untuk menemukenali permasalahan
partisipasi pendidikan.

Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan
memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan
menengah yang berkualitas, untuk mempercepat ketersediaanSDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, melalui:Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampuuntuk dapat bersekolah dan mengurangi kesenjanganpartisipasi pendidikan menengah melalui Kartu IndonesiaPintar;16Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikanmenengah perlu pula dilakukan untuk mendorong

15 Menjawab QuickWins “Mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun dengan Kartu
Indonesia Pintar”

16 Menjawab QuickWins “Mencanangkan Wajib Belajar 12 Tahun dengan Kartu
Indonesia Pintar”



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 123

kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yanglebih tinggi;Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikanmenengah, melalui pembangunan USB, penambahan RKB,dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap;Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutamauntuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikutipendidikan reguler juga dilakukan;Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjaminkemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layananpendidikan yang berkualitas;Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikanmenengah untuk mendorong kemauan orangtuamenyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.Peningkatan jaminan kualitas pendidikan menengah sehinggalulusan pendidikan menengah benar-benar memperolehmanfaat hasil belajar sebagai bekal untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi atau untukmenciptakan/mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.Penguatan peran swasta dalam menyediakan layananpendidikan menengah yang berkualitas;Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaanSMA/SMK/MA baru;Penilaian kualitas sekolah/madrasah swasta secarakomprehensif yang diikuti dengan intervensi untukpengembangannya;Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatursecara jelas kontribusi pemerintah dalam membantusekolah/madrasah swasta dan akuntabilitassekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuanpemerintah;Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, danbahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;Penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika,pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhikebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan
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keterampilan dasar;Pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untukmendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengankebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan daridunia usaha/dunia industri;Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulumSMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kab/kotadan kebutuhan pasar kerja.
Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance)

pelayanan pendidikan, melalui:17pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasardan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagaiupaya untuk mempersempit kesenjangan kualitaspelayanan pendidikan antar satuan pendidikan danantardaerah;penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeridan swasta;peningkatan kapasitas pemerintah kab/kota dan satuanpendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya,melalui:a. Penguatan memperkuat kurikulum yang memberikanketerampilan Abad XXI;b. Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembangsecara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dankecerdasan individu;c. Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulumsecara baik;d. Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensifdan berkelanjutan;e. Peningkatan pelibatan guru dan pemangku kepentinganuntuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balikpelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;

17 Menjawab QuickWins “Penyusunan Acuan Awal Mutu dan Relevansi Pendidikan”
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f. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, danpengawas sekolah untuk mendukung efektivitaspembelajaran;g. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktekpembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;h. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untukmembangun jaringan pertukaran materi pembelajaran danpenilaian antar guru;i. Peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, danliterasi sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalamkehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yangdilakukan secara responsif gender;j. Penguatan kurikulum tentang perilaku hidup bersih dansehat, serta kesehatan reproduksi dengan tetapmengedepankan norma-norma yang dianut masyarakatIndonesia, pengetahuan gizi, pendidikan jasmani, danlingkungan.
Penguatan sistem penilaian pendidikan yang

komprehensif dan kredibel, melalui:18a. peningkatan kredibilitas sistem penilaian hasil belajarsiswa;b. pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan danpengendalian mutu pendidikan;c. penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independendan kredibel;d. pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikandi pusat dan daerah;e. pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatankualitas pembelajaran secara berkesinambungan;f. peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian ditingkat kelas.
Meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas
guru, melalui:penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari

18 Menjawab Quick Wins “Merancang Ulang Sistem Evaluasi Pendidikan Nasional”
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proses penilaian hasil belajar siswa;pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sahih dan andal sertadilakukan secara transparan dan berkesinambungan;peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru denganperbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu;danpelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan(PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala danmerata, serta penguatan KKG/MGMP.
Meningkatkan kualitas LPTK, melalui:a. Reformasi LPTK secara menyeluruh  untuk meningkatkanmutu penyelenggaraan pendidikan keguruan;b. Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaanguru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah(kab./kota);c. Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTKmelalui proses seleksi berdasarkan merit system;d. Penguatan program induksi dan mentoring guru;e. Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsifdengan kebutuhan aktual;f. Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru barudengan pola beasiswa dan berasrama.
Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, denganstrategi:a. pengembangan kapasitas pemerintah kab/kota untukmengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutuguru secara efektif dan efisien;b. penegakan aturan dalam pengangkatan guru olehpemerintah kabupaten/kota maupun olehsekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketatdan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;c. peningkatan efisiensi  pemanfaatan guru denganmemperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan bebanmengajar termasuk melalui multigrade dan/atau

multisubject teaching;d. penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkatpemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang
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merata; dane. pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagiguru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upayapengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.
Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi, melalui:peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai denganpertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melaluipeningkatan efektivitas affirmative policy: penyediaanbeasiswa khususnya untuk masyarakat miskin danpenyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yangberkualitas; danpenyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitaspenyelenggaraan perguruan tinggi.
Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi,  melalui:peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen dan peneliti)melalui program pendidikan pascasarjana (S2/S3);peningkatan anggaran penelitian dan merancang sisteminsentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;pemantapan sistem penjaminan mutu melalui penambahanjumlah dan penguatan assessor BAN PT;pembentukan LAM untuk program studi profesi danpembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusanPT;penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikanmelalui reformasi LPTK; danpenegakan aturan terkait penjaminan mutu dalampenyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatanefektivitas proses akreditasi institusi dan program studiperguruan tinggi.
Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidkan tinggi,melalui:pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengankebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatankompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuaidengan kebutuhan pasar kerja;peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan
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tinggi untuk memperpendek masa tunggu bekerja (job
seeking period);penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industriuntuk kegiatan riset  dan pengembangan;penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN danPTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan duniakerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu–ilmu sosialdan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran;perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan disiplinilmu langka peminat (e.g  sastra jawa, arkeologi, filologi,filsafat); danpengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yangterintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalinkerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

Memantapkan otonomi perguruan tinggi, melalui:a. Fasilitasi Perguruan Tinggi menjadi badan hukum dalamrangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tatakelola, serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruhpolitik.;b. Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangunpusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagaiperwujudan mission differentiation, yang didasarkan padakapasitas kelembagaan;c. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran berdasarkanmata anggaran (itemized budget), agar perguruan tinggilebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah;d. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkansumber-sumber pembiaayaan alternatif harus dilakukandengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-universitas-industri.
Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini, melalui:a. pengembangan PAUD berbasis komunitas denganpembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa,untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atauanak berkebutuhan khusus;b. pemberian jaminan lembaga PAUD menyediakan layananbagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai tahapan
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perkembangan anak.
Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini,
melalui:penjaminan bahwa Standar Nasional PAUD digunakan dalammenyusun kurikulum PAUD;penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dankelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensiguru;penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD danpemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya;pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUDyang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik;peningkatan koordinasi layanan pendidikan danpengembangan anak usia dini secara holistik integratif(PAUD-HI).
Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan
pelatihan keterampilan kerja, melalui:penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) danstandar kompetensi nasional indonesia (SKKNI) untukmenghubungkan antara kompetensi yang harus dipenuhioleh lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikandan pelatihan non-formal;Penyediaan insentif bagi penyedia jasa pendidikan danpelatihan keterampilan kerja guna mendorong peningkatankualitas pelatihan;Revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi danefektivitas pelatihan yang diberikan.Peningkatan kualitas pendidikan non-formal untukmemberikan keterampilan terutama bagi angkatan kerjamuda yang berpendidikan rendah, termasuk melaluipenyediaan fasilitas pendidikan dan pelatih;Peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengankebutuhan pembangunan daerah melalui penyelarasanpendidikan dan pelatihan kerja atau kursus yang dilakukanoleh pemerintah dan swasta dengan rencana pembangunanekonomi di daerah-daerah yang menjadi pusatpertumbuhan ekonomi;Pemberian insentif bagi industri termasuk perusahaan kecil
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dan menengah untuk memberikan pelatihan bagikaryawannya sehingga produktivitas mereka dapatditingkatkan, antara lain dalam bentuk pembiayaanbersama (matching fund);Pemberian insentif bagi tenaga kerja/calon tenaga kerja untukmengikuti pendidikan atau pelatihan secara mandiri sesuaidengan kebutuhan institusi/perusahaan tempat tenagakerja tersebut bekerja sebagai bagian dari pengembangankarir;Peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutamapendidikan menengah dan pendidikan tinggi didoronguntuk meningkatkan kualitasnya agar lulusannya memilikikeahlian khususnya keahlian dasar dan keahlian umumyang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampuberadaptasi dengan perubahan teknologi di lingkugan kerja.
Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa, melalui:a. Peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan orang dewasadengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhanpeserta didik dan difokuskan pada daerah-daerah kantungbuta aksara;b. Peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas pendidikankesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang dapat diaksesoleh orang dewasa untuk memberikan kesempatan orangdewasa mengikuti pendidikan kesetaraan yang berkualitas
Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang
berkualitas, melalui:penyediaan pendidik berkualitas yang memenuhi kualifikasiakademik untuk mengajar, terutama mata pelajaran umum;pemberian kesempatan bagi tenaga pendidik/ustadz untukmenempuh tugas belajar di UIN/IAIN/STAIN dalam rangkameningkatkan kompetensi di bidang pengajaran (medotedan materi ajar);penyediaan pelatihan manajemen bagi para pengelolapesantren;pelibatan para santri dalam berbagai program magang di duniausaha/industri untuk mengembangkan keterampilantertentu yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan dimasyarakat;
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penyediaan berbagai program life skills di lembaga pesantren;pemberian bantuan kepada para santri berprestasi danpemberian subsidi pendidikan terpadu anak harapan;pemberdayaan pesantren dan madrasah diniyah untukmembangun sarana-prasarana dan fasilitas layananpendidikan;pengembangan jaringan lembaga pendidikan keagamaan untukmemperluas akses ke lembaga pemerintah dan non-pemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikandan peningkatan mutu pendidikan keagamaan.
Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk
memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina
akhlak mulia dan budi pekerti luhur, melalui:peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikanagama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama,menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkanpribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikapdan perilaku beragama yang toleran dan salingmenghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;

review dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran agamauntuk menyempurnakan kandungan yang memperkayapandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoniserta saling memahami antarumat beragama;pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangkapendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melaluipelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar;penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anakberkebutuhan khusus.

Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk
menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai
toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman
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sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak
sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga
negara yang baik (good citizen), melalui:Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalammata pelajaran yang relevan (PKN, IPS [sejarah, geografi,sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia);Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolahpada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik denganmemperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi kedalam mata pelajaran;Pengembangan pendidikan kewargaan di kalangan masyarakat,untuk meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahamanmengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatanpada kemajemukan sosial.Penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasisosial-kemasyarakatan yang berorientasi untukmemperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warganegara.
Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina
budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik, melalui:a. penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalammata pelajaran;b. pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yangmemberi porsi yang proporsional—pada jenjang SD/MI &SMP/MTs—mata pelajaran budi pekerti untuk membinakarakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuaidengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial;c. peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai role

model dengan memberi keteladanan sikap dan perilakubaik bagi peserta didik.
Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan
lingkungan belajar yang baik bagi siswa, melalui:a. pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalampengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untukmencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengannorma susila dan nilai moral;b. pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraanpendidikan dan pemberian bimbingan-penyuluhan dalam
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proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalammengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengansempurna.
Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran

pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya,melalui:Perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru melaluipengelolaan guru secara lebih efisien, terutama untukmengakomodir kebutuhan guru di sekolah kecil danmeningkatkan fleksibilitas tenaga pengajar;Pelibatan pemerintah kabupaten dalam perencanaan gurusecara menyeluruh (perekrutan, penempatan, distribusi),bekerjasama dengan LPTK setempat untuk menjamin mutuguru dan distribusinya yang merata;Pemberian insentif kepada kabupaten yang mampu melakukanredistribusi guru yang ada sesuai standar maupun kepadaguru yang mau ditempatkan di satuan pendidikan di daerahyang kurang beruntung;Peninjauan kembali formula penghitungan alokasi DAU, yangmenggunakan jumlah PNSD untuk menentukan besaranalokasi DAU, untuk mencegah perekrutan guru berlebiholeh daerah;Reformasi mekanisme pembiayaan untuk memberikan danmenjaga pemanfaatan sumberdaya yang lebih baik, sertatermasuk peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOSuntuk lebih mendorong peningkatan kualitas pembelajarandi sekolah.
Meningkatkan efektivitas desentralisasi pendidikan untuk
memperbaiki kinerja penyelenggaraan pendidikan, melalui:penguatan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan danpemantauan pembangunan pendidikan;Peningkatan kapasitas dan fungsi provinsi (Gubernur/DinasPendidikan Provinsi) sehingga mampu melakukan fungsiakuntabilitas dan memiliki kemampuan teknis untukmendukung peningkatan pelayanan pendidikan di tingkatkabupaten/kota dan sekolah;Penguatan kemitraan Pusat dengan Provinsi dan Provinsidengan Kabupaten/Kota terutama dalam menyusunrencana strategis pendidikan nasional yang komprehensif,
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sebagai acuan instansi penyelenggara fungsi pendidikanpusat dan daerah dalam menyusun rencana kerja di wilayahmasing-masing.
Memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran
berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah,melalui;a. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan secara asismetrisatau pendelegasian kewenangan kepada kabupaten/kotadengan mempertimbangkan kapasitasnya dalam mengelolalayanan pendidikan dan dalam pembiayaannya;b. Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatansumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenissatuan pendidikan oleh pemerintah provinsi dankabupaten/kota
Memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di satuan
pendidikan dasar dan menengah, melalui:a. peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru dan komitesekolah/madrasah untuk mengimplementasikan MBS;b. penguatan kapasitas staf administrasi sekolah untuk dapatberperan secara maksimal dalam pengelolaan sekolah secaratransparan dan akuntabel;c. Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentinganpembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitasdan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkatsatuan pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitaskabupaten/kota dalam memberikan dukungan bagi satuanpendidikan untuk melaksanakan MBS.
Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan
pendidikan yang berkualitas, melalui:Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatursecara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuanpendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yangberkualitas serta mengatur akuntabilitas sekolah/madrasahswasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan;

penegakan aturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikanswasta juga dilakukan agar seluruh satuan pendidikanswasta dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.
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Meningkatkan keselarasan perencanaan pendidikan secara
nasional berdasarkan pada data yang sahih dan handal,melalui:Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatankelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaandata dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan datadan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;Penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakatterutama untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidaksekolah dan mengupayakan agar mereka kembali bersekola;Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan danjaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajiankebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur,dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.

PerpustakaanMeningkatkan budaya gemar membaca, melalui: (a)penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaiwahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukungproses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi, (b)penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaipusat sumber belajar masyarakat, dan  (c) pembudayaankegemaran membaca;Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitasdan akses, maupun utilitas, melalui: (a) peningkatanketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (b)peningkatan kualitas dan keberagaman koleksiperpustakaan termasuk naskah kuno; (c) peningkatanlayanan  perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologiinformasi dan komunikasi;  dan (d)  pengembangankompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenagateknis perpustakaan.
Pemuda dan OlahragaMeningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan,melalui: (a) Perluasan kesempatan memperolehpendidikan dan keterampilan; (b) Peningkatan peran serta
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pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi,budaya dan agama; (c) Peningkatan potensi pemuda dalamkewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalampembangunan; dan (d) Pelindungan generasi mudaterhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras,penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menularseksual di kalangan pemuda.Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui: (a)Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalamupaya mewujudkan penataan sistem pembinaan danpengembangan olahraga secara terpadu danberkelanjutan; (b) Peningkatan akses dan partisipasimasyarakat secara lebih luas dan merata untukmeningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani sertamembentuk watak bangsa; (c) Peningkatan sarana danprasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukungpembinaan olahraga; (d) Peningkatan upaya pembibitandan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik,berjenjang, dan berkelanjutan; (e) Peningkatan polakemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggalipotensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industriolahraga; dan (f) Pengembangan sistem dan penghargaandan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenagakeolahragaan.Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas untukmenumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi, danprofesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi danperan aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan,melalui: (a) Bela negara; (b) kompetisi dan apresiasipemuda; (c) peningkatan dan perluasan memperolehpeluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;(d) pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi,beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; (e) peningkatan kapasitasdan kompetensi pemuda; (f) pendampingan pemuda; (g)perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkanpendidikan serta keterampilan; (h) penyiapan kaderpemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasiyang dibutuhkan lingkungannya; dan (i) pengembanganPendidikan Kepramukaan.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga,melalui: (a) peningkatan peran pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam
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pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;(b) pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan,olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakatberkebutuhan khusus; dan (c) pemberdayaan masyarakatyang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela,penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatanolahraga.Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional daninternasional, melalui: (a) Penyelenggaraan kejuaraankeolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan; (b)Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawanandalan; (c) Pengembangan dan penerapan iptekkeolahragaan; (d) Pengembangan sentra keolahragaanuntuk pembibitan olahragawan; dan (e) Peningkatandukungan industri olahraga dalam pembinaan,pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahragaprestasi.
Kebudayaan1. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif,berakhlak mulia, dinamis dan berorientasi iptek, melalui:(a) pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasioleh nilai-nilai kearifan lokal; (b) penegakan hukum dalamrangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadapperaturan perundang-undangan; (c) pemahaman tentangnilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (d)pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dantradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuhkhasanah budaya bangsa; (e) pemberdayaan masyarakatadat dan komunitas budaya; (f)  peningkatan sensor filmdan media informasinya; dan (g) pembinaan danpengembangan dan perlindungan bahasa untukmendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra,dan seni.2. Meningkatkan  apresiasi terhadap keragaman senidankreativitas karya budaya, melalui: (a) peningkatan aktivitasseni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat; (b)penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan,pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya; (c)pengembangan kesenian dan perfilman nasional; (d)peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karyabudaya lainnya; (e) pemberian insentif kepada para pelakuseni dalam pengembangan kualitas karya  budaya dalam
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bentuk fasilitasi, pendukungan dan penghargaan; dan (f)fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas parapelaku  budaya kreatif.3. Melestarikan nilai-nilai positif sejarah bangsa dan warisanbudaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda(intangible), melalui:  (a) pelindungan, pengembangan, danpemanfaatan peninggalan purbakala, termasukpeninggalan bawah air; (b) pengembangan permuseumansebagai sarana edukasi dan rekreasi; (c) pencatatanwarisan budaya tak benda; (d) penguatan sistem registrasinilai sejarah dan warisan budaya yang terstruktur danakurat; (e) peningkatan sosialisasi dan advokasi nilaipositif sejarah bangsa dan upaya pelestarian warisanbudaya nasional dan warisan budaya dunia; dan (f)sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat,dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya.4. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya, melalui(a) pengembangan rumah budaya nusantara di dalamnegeri dan  pengembangan rumah budaya Indonesia di luarnegeri; (b) peningkatan promosi budaya antarprovinsi danpromosi budaya Indonesia ke mancanegara; (c) pertukarankarya budaya dan pelaku budaya; dan (d) peningkataninformasi dan publikasi budaya Indonesia.5. Mengembangkan sumber daya kebudayaan, melalui: (a)peningkatan kualitas SDM kebudayaan; (b) peningkatandukungan sarana dan prasarana untuk pengembangankarya budaya masyarakat; (c) peningkatan penelitian danpengembangan kebudayaan; (d) peningkatan kualitasinformasi dan basis data kebudayaan; (e) penelitian danpengembangan arkeologi nasional, dan (f) pengembangankemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sertapemangku kepentingan lainnya baik  masyarakat maupundunia usaha.
Agama1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan danpengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuatperan dan fungsi agama  sebagai landasan moral dan etikadalam pembangunan, antara lain melalui: (a) peningkatan
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kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama,lembaga sosial keagamaan dan media massa dalammelakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat; dan(b) peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaanumat beragama.2. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui: (a)penyelenggaraan dialog antarumat beragama untukmemperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;(b) pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dankabupaten/kota; (c) peningkatan kerjasama dan kemitraanantara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama,lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat dalampencegahan dan penanganan konflik; (d) penguatanperaturan perundang-udangan mengenai kerukunan umatberagama.3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, melalui: (a)peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaandalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosialkeagamaan; (b) Peningkatan pengelolaan dan fungsi tempatibadat; dan  (c) penguatan reformasi birokrasi dalampelayanan keagamaan untuk menjamin hak beragamamasyarakat.4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji danumrah melalui: (a) peningkatan efisiensi, transparansi, danakuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (b)peningkatan pemanfaatan setoran awal dana haji agar dapatmengurangi beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH); (c) peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji; (d)peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji oleh KomisiPengawas Haji Indonesia (KPHI); dan (e) peningkatkanpelindungan dan pembinaan jemaah haji.
5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama: (a)peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitaspelaksanaan program dan kegiatan; dan (b) peningkatan
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kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.
Kesejahteraan SosialArah kebijakan diarahkan pada:

Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh
pada setiap aspek penghidupan, yang dilaksanakan melaluistrategi sebagai berikut:Meningkatkan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan ditingkat pusat dan daerah untuk mendukung layanan publikdan pelaksanaan program yang lebih inklusif terhadappenyandang disabilitas, termasuk peningkatan prosesperencanaan dan penganggaran yang berpihak padapenyandang disabilitas.  Rencana Aksi Nasional (RAN)Penyandang Disabilitas 2014-2019 digunakan sebagaiacuan dalam pelaksanaan layanan dasar dan kehidupanbermasyarakat yang lebih inklusif.Pelaksanaan advokasi regulasi di tingkat pusat dan daerahdidorong melalui peningkatan sosialisasi terkaitpemahaman kepada para pembuat kebijakan di daerah danpusat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalampenyusunan dan pelaksanaan regulasi maupun kebijakanyang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia,masyarakat adat dan kelompok masyarakat marjinallainnya.Mengembangkan fasilitas, mekanisme, dankapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses olehpenyandang disabilitas. Termasuk didalamnya adalahpengembangan standarisasi pelayanan minimum dankompetensi tenaga pemberi layanan agar lebih sensitifterhadap kebutuhan penyandang disabilitas.Mengembangkan perlindungan sosial melalui skema manfaatbagi penyandang disabilitas miskin berbasis keluarga,pelatihan vokasi, peningkatan kesempatan kerja, sertapemberdayaan ekonomi dan kredit usaha, salah satunyadengan membuka akses layanan keuangan kepadapenyandang disabilitas.Sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkatmasyarakat untuk mendukung sistem sosial danlingkungan penghidupan yang peduli penyandangdisabilitas. Hal ini juga mencakup pengembangan layanandan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan edukasimetode pengasuhan yang benar terhadap orang tua yangmemiliki anak dengan disabilitas.
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2. Penguatan skema perlindungan sosial bagi lansia, melalui strategisebagai berikut:Mengembangkan skema pensiun, termasuk bagi pekerja disektor informalMemperluas jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layananpublik, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminansosial lainnya.Memperkuat layanan sosial berbasis komunitas bagi lansia,termasuk kemitraan antara sektor publik, swasta danmasyarakat. Selama sistem jaminan sosial belumterbangun sepenuhnya, sistem dan tata kelola layananlansia perlu terus dibenahi melalui perbaikan mekanismerujukan dan layanan sosial yang terpadu, yang memilikiperan untuk: (i) sosialisasi dan advokasi untukpeningkatan akses layanan publik bagi lansia; (ii)pengarusutamaan bagi peningkatan kualitas hidup lansiadi tingkat masyarakat; dan (iii) penataan pelayanan sosialdalam lembaga kesejahteraan sosial bagi lansia telantar.Memperluas cakupan bantuan sosial atau jaring pengaman bagilansia miskin dengan manfaat terbatas.Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDMkesejahteraan sosial lansia.Peningkatan kualitas hidup lansia di tingkat masyarakat,melalui perluasan pemanfaatan teknologi, diantaranyateknologi informasi dan digital untuk mengurangi social
exclusion lansia.

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan
kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak
kekerasanStrategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUGantara lain: (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturanperundangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dariperspektif gender; (2) Pelaksanaan review, koordinasi, danharmonisasi seluruh peraturan perundangan dari UU sampai denganperaturan daerah agar berperspektif gender; (3) Peningkatan kapasitasSDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan danmemfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentangpenerapan PUG, termasuk data terpilah; (4) Penguatan mekanisme
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koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dandunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguataan lembaga/jejaringPUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusatstudi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan sistempenyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untukpenyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatanpembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilangender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif alokasidana desa; serta (7) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaandan hasil pengarusutamaan gender, termasuk PPRG.Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaanperlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (1)Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi peraturanperundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadapperempuan serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait; (2) Peningkatan kapasitas SDM dalam memberikanlayanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran; (3)Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegakhukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalampencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (4)Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasanterhadap perempuan; serta (5) Pemantauan dan evaluasi terkaitpenanganan kekerasan terhadap perempuan.
Perlindungan AnakUntuk mencapai sasaran diatas, maka kebijakan dan strategiperlindungan anak dalam lima tahun ke depan adalah:Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yangberkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dankelangsungan hidup, melalui: 1) pemerataan danketersediaan layanan dasar termasuk  penyediaan layananpendidikan dan kesehatan yang inklusif untuk anak yangmemerlukan perlindungan khusus; 2) layanan  PAUD-HI bagiseluruh anak; 3) percepatan kepemilikan akta kelahiran; 4)kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasahkreativitas dan bakat anak; 5) informasi layak anak melaluipengawasan materi dan akses; 6) peningkatan kemampuankeluarga dalam pengasuhan anak;  7) jumlah dan kualitastenaga penyedia layanan; 8) advokasi dan sosialisasi bagipemerintah, pemerintah daerah masyarakat  dan dunia usahaserta media massa dalam mewujudkan lingkungan ramahanak; dan 9) upaya perwujudan kota/kabupaten layak anaktermasuk di dalamnya perwujudan sekolah ramah anak.
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Penguatan sistem perlindungan anak yang mencakuppencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindakkekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salahlainnya, melalui strategi: 1) peningkatan upaya pencegahan,termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadappelaku tindak kekerasan terhadap anak; 2) pengawasanpelaksanaan penegakan hukum melalui restorative justice,termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagaipelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasisosial anak; 3) peningkatan upaya pencegahan perkawinan diusia anak; 4) peningkatan kualitas pengasuhan anak dalamkeluarga pengganti dan pengasuhan alternatif; 5) Perluasancakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan; 6)advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anakdari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran danperlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat,dunia usaha, dan media massa; 7) peningkatan koordinasidan sinergi antarKementerian/ Lembaga/SKPD, antarpusatdan daerah, serta dengan elemen masyarakat dalampelaksanaan sistem perlindungan anak; 8) Pelaksanaangerakan nasional perlindungan anak; dan 9) Peningkatanefektivitas layanan bagi perempuan dan anak korbankekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasikesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum,serta pemulangan dan reintegrasi sosial.Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anakdilakukan melalui strategi: 1) penguatan dan harmonisasiperundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungananak dan melengkapi aturan pelaksanaannya; 2) peningkatankoordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerahserta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaantermasuk dalam  pengawasan, pemantauan, dan evaluasipelaksanaan perlindungan anak secara berkelanjutan; 3)penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data daninformasi; dan 4) peningkatan kapasitas SDM instansipemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan padaanak termasuk dalam perencanaan dan penganggaraan yangrensponsif anak.
2.4 KERANGKA PENDANAAN

Kependudukan dan Keluarga BerencanaKebijakan meningkatkan sinergi perencanaan danpenganggaran pembangunan bidang kependudukan dan KB
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(program KKBPK) di tingkat pusat (antara BKKBN denganKementerianKesehatan, dan Kementerian terkait lainnya) danditingkat daerah (antara BKKBN provinsi, SKPD KKB Provinsi, danSKPD KKB kabupaten/kota);Meningkatkan komitmen pendanaan pembangunan bidangkependudukan dan keluarga berencana yang terintegrasi antarapusat dan pemerintah daerah, antara lain dukungan pendanaandari pemerintah daerah (APBD) atas pendanaan yangbersumber dari pemerintah pusat (APBN), yaitu:penyediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dandistribusi sampai pada gudang kabupaten/kotabersumber dari APBN, dan dukungan anggaran untukdistribusi alokon dari kabupaten/kota ke faskesbersumber dari APBD;pembinaan tenaga lini lapangan bersumber dari APBN,dan dukungan anggaran penggerakan KB dan insentifbagi tenaga lini lapangan (petugas & kaderKB)bersumber dari APBD;penyediaan alokon dan konseling pelayanan KBbersumber dari APBN (BKKBN), dan dukungananggaran pelayanan medis, baik pelayanan KB statisdan mobile bersumber dari APBN (Kemkes) dan APBD(Dinkes);penyusunan sistem pendataan pembangunan bidangKependudukan dan KB bersumber dari APBN, dandukungan anggaran pendataan bagi petugas lapanganKB bersumber dari APBD;dukungan anggaran literasi kependudukan dan KB, baikAPBN maupun APBD.Memaksimalkan manfaat pendanaan melalui DAK untukmenjamin  tercapainya sasaran program KKBPK dan programlainnya yang menjadi prioritas (mencakup keselarasanpenggunaan anggaran fisik dan nonfisik, serta penambahancakupan kabupaten/kota);Mekanisme pendanaan APBN dan APBD maupun transferdaerah terhadap pembangunan bidang KKB diarahkan untukmendukung pendanaan operasional penggerakan dan pelayanan KB ditingkat lapangan.
Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Peningkatan pendanaan untuk pembangunan kesehatan
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dan gizi masyarakat, melalui:peningkatan dukungan dana publik (pemerintah),termasuk peningkatan peran dan tanggung jawabpemerintah daerah;peningkatan sumber dari tarif/pajak khusus (earmarked);peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan duniausaha/swasta melalui public private partnership (PPP)dan corporate social responsibility (CSR).
Peningkatan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan
dan gizi masyarakat, melalui:pembagian peran dan kewenangan antara pemerintahpusat, provinsi, dan kabupaten/kota;peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran kesehatanmelalui peningkatan sinergi perencanaan pusat dandaerah, perencanaan berbasis bukti (data kesehatan danhasil evaluasi pembangunan), serta pengelolaan anggarankesehatan yang lebih fokus pada upaya pencapaianprioritas nasional pembangunan kesehatan dan gizimasyarakat; sertapengelolaan dan pengembangan dana alokasi khususbidang kesehatan untuk pemanfaatan yang lebih tepatsasaran.

Pendidikana. Pembagian beban dan tanggung jawab pembiayaanpembangunan pendidikan (pemerintah pusat, provinsi,kab/kota, masyarakat);b. Penggunaan anggaran DAK secara lebih optimal untukmembiayai kegiatan-kegiatan prioritas nasional baik fisikmaupun non-fisik;c. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan danaBOS;
d. Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melaluiPPP;e. Pemberian insentif fiskal bagi industri yang melakukankerja sama dengan satuan pendidikan; danf. Peningkatan cost-effectiveness pendanaan pendidikan



146 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

secara sistematis seperti melalui perbaikan rasio guru-murid baik di satuan pendidikan negeri maupun swastadan pembenahan LPTK.
PerpustakaanPeningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerahdalam pembangunan perpustakaan dan peningkatanbudaya gemar masyarakat; danPeningkatan partisipasi dunia usaha/swasta melaluiKerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan Corporate Social

Responsibility (CSR) dalam rangka meningkatkan  budayagemar membaca masyarakat.
Pemuda dan Olahragaa. Peningkatan dukungan pembiayaan pembinaan danpengembangan olahraga;

b. Peningkatan dukungan pembiayaan dari daerah danswasta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
KebudayaanPeningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerahdalam pelestarian budaya;Peningkatan partisipasi dunia usaha/swasta melaluiKerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan Corporate Social

Responsibility (CSR); danPeningkatan dukungan pembiayaan kerjasama dankemitraan internasional (bilateral, multilateral, danlembaga internasional lainnya).
AgamaPeningkatan dukungan pembiayaan pembangunan bidangAgama, melalui berbagai skema pembiayaan seperti Public-Private

Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility (CSR), danpemanfataan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Kesejahteraan SosialKondisi sumber pembiayaan yang terbatas menjadi tantanganyang muncul dalam mencapai peningkatan kesejahteraan penyandangdisabilitas dan lansia. Untuk itu, terdapat beberapa sumber pendanaanyang perlu dioptimalkan, antara lain:
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Pemerintah. Saat ini, sumber pendanaan sebagian besar berasaldari pemerintah pusat.  Strategi peningkatan kesejahteraanpenyandang disabilitas dan lansia yang lebih jelas danterfokus akan membantu pemerintah daerahmengoptimalkan APBDnya bagi peningkatan kualitas hiduppenyandang disabilitas dan lansia di daerahnya.Masyarakat dan Swasta. Sumber pendanaan dari masyarakatdan swasta merupakan potensi pendanaan yang besarnamun belum terstruktur dengan baik. Sumber-sumberpendanaan tersebut diantaranya adalah sumbanganmasyarakat berbasis keagamaan (seperti yang dikelolamelalui Bazis dan Gereja), program pendanaan perusahaanmelalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan,Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari PerseroanTerbatas, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dariBUMN, filantropi, serta surat berharga syariah Negara(SBSN). Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan inidiperlukan insiatif kerjasama yang berasal dari pemerintahpusat maupun pemerintah daerah.
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan(a) Peningkatan pendanaan untuk melakukan review danharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan, sertamelengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang sudahada; (b) Peningkatan pendanaan untuk peningkatan kapasitas SDMtentang PUG, PPRG, dan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan; (c) Peningkatan pendanaan untuk fasilitasi danpendampingan K/L dan Pemda tentang PUG, PPRG, dan perlindunganperempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; (d)Peningkatan pendanaan untuk penyediaan data terpilah berdasarkanjenis kelamin dan data kekerasan terhadap perempuan, termasukTPPO secara berkelanjutan; (c) Peningkatan pendanaan untukpeningkatan koordinasi dalam upaya pencegahan, penanganan, danpemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO;serta (d) Peningkatan pendanaan untuk pemantauan dan evaluasipelaksanaan PUG, PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagaitindak kekerasan, termasuk TPPO.
Perlindungan AnakKerangka pendanaan kebijakan perlindungan anak ditujukanuntuk: (a) peningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalampelayanan perlindungan anak, dan (b) peningkatan dukunganpembiayaan pelayanan perlindungan anak melalui kerjasama dengan
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dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan kemitraan internasional.
2.5 KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kerangka regulasi: (a) Penyelesaian penyusunan RPP terkaitUU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga; (b) Harmonisasi peraturan perundangan agarlebih mendukung program KKBPK dan pembentukan lembagakependudukan dan KB, antara lain: i) Undang-undang berkaitandengan desentralisasi dan otonomi daerah (UU No. 32/2004, PP No.38/2007 PP No. 41/2007) dengan UU No. 52/2009; dan ii) PP 55/2005tentang dana perimbangan (DAK hanya untuk fisik), dimanadiharapkan DAK dapat menampung kegiatan yang bersifatoperasional/nonfisik. (c) Revisi SPM bidang KKB sesuai dengan amanatUU No. 52/2009, dengan memasukkan aspek Kependudukan, KB, danPembangunan Keluarga; (d) Penyusunan regulasi yang mendukungpencapaian sasaran program KKBPK di daerah, antara lain: i)Penyaluran anggaran pelaksanaan mekanisme operasional danpenggerakan KB; ii) Jaminan dan distribusi alokon darikabupaten/kota ke fasilitas kesehatan; iii) Insentif bagi tenagalapangan KB (petugas dan kader KB), dan iv) Dukungan pelayananmedis untuk pelayanan KB statis dan mobile.
Kerangka kelembagaan: (a) Meningkatkan kualitas dansinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaanpembangunan di pusat dan daerah sesuai dengan regulasi yangberlaku; (b) Mendukung pembentukan lembaga yang membidangiKependudukan dan KB di Daerah, baik di tingkat provinsi maupunkabupaten/kota; (c) Memperkuat fungsi institusimasyarakatperdesaan/perkotaan, Pembantu Pembina KBDesa/PPKBD, Sub PPKBD dan kader, tenaga lapangan KB, tokohagama/tokoh adat/tokoh masyarakat dalam penggerakan danpelayanan KB.

Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Kerangka regulasi. (a) penyusunan kebijakan dan peraturanperundangan terkait pembagian urusan dan kewenangan antarapemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam pembangunankesehatan dan gizi masyarakat; (b) penyusunan standar pelayananminimal bidang kesehatan; (c) penyusunan berbagai regulasi tekaitdengan pelaksanaan dan pengelolaan jaminan kesehatan nasionaltermasuk dalam kepesertaan, pengelolaan, pembayaran penyedia
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layanan dan kesiapan pelayanan pelayanan kesehatan sertapemantauan dan evaluasinya; (d) penyusunan regulasi terkaitpengembangan sumber daya manusia kesehatan, termasuk jenis,sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, sertapemenuhan tenaga kesehatan di DTPK; (e) penyusunan peraturansebagai turunan dari undang-undang yang mengatur pembangunankesehatan; (f) penguatan peraturan perundangan yang terkait sistemkesehatan; (g) penyusunan kebijakan dan peraturan untuk mendorongterlaksananya public private partnership (PPP) dan corporate social
responsibility (CSR) dalam pembangunan kesehatan dan gizimasyarakat.

Kerangka Kelembagaan: (a) sinkronisasi nomenklaturkelembagaan antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatansinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaanpembangunan kesehatan di pusat dan daerah; (b) penguatanpemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi termasukmelalui pengembangan riset operasi, studi efektifitas danpengembangan mekanisme penguatan sistem informasi menyeluruhdan terpadu mulai dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsidan pusat; (c) peningkatan sinergi kelembagaan dalam penangananprogram lintas sektor/lintas bidang untuk pangan dan gizi danpenanggulangan HIV/AIDS; dan (d) pelembagaan penapisan teknologikesehatan (health technology assesment/HTA) dan pertimbangan klinik(clinical advisory).
Pendidikan

Kerangka Regulasi (a) Penerbitan Surat Perintah Presidenuntuk penyusunan kurikulum dan metode pendidikan karakter padajenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah; (b)Inisiasi penyusunan Undang-undang tentang Wajib Belajar 12 Tahun;(c) Review dan perumusan peraturan perundangan tentangkewenangan pengelolaan guru; (d) Perumusan peraturan perundangantentang Private-Public Partnership dalam pembangunan pendidikan;(e) Penyiapan rencana strategis terpadu pendidikan 2015 – 2019(seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan); (f) Perumusan peraturanperundangan tentang pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM)untuk melaksanakan penjaminan kualitas pendidikan tinggi; (g)Penyiapan peraturan perundangan untuk institusionalisasi KomitePendidikan Nasional yang dipimpin oleh Wakil Presiden; (h) Penyiapanperaturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan ditingkat provinsi; (i) Menyiapkan sistem penganggaran perguruan tinggiyang lebih sesuai untuk melaksanakan misi pendidikan tinggi(pengembangan ilmu, penelitian); (j) Memantapkan peran serta
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masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penguatankomite sekolah dan dewan pendidikan di semua jenjang pemerintahan;(k) Perumusan peraturan perundangan untuk meningkatkan
compliance pemerintah daerah dalam menggunakan dana alokasikhusus (DAK); (l) Review dan perumusan perundangan untukmemungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepadasatuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme
blockgrant; (m) Penyusunan peraturan perundangan dalammeningkatkan peran daerah untuk pembiayaan pendidikan di satuanpendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama; (n) Penyusunanperaturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensipemanfaatan anggaran pendidikan terkait dengan penyediaan guru; (o)Penyusunan peraturan perundangan untuk pengetatanpenyelenggaraan LPTK untuk menjaga kualitas dan jumlah lulusansesuai kebutuhan; (p) Perumusan peraturan perundangan untukmempercepat pemenuhan SPM pendidikan dasar dan menengah olehpemerintah daerah; dan (q) penyiapan peraturan perundangan yangmendorong pemerintah daerah untuk menegakkan pemenuhanpersyaratan pendirian satuan pendidikan baru oleh pihak swasta.

Kerangka Kelembagaan (a) Pembentukan Komite PendidikanNasional; (b) Pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (c)Pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakanpenjaminan kualitas pendidikan tinggi; (d) Pembentukan lembagaindependen untuk merumuskan dan melaksanakan sistem penilaianpendidikan; (e) Pembentukan lembaga independen untukmelaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi berbagai programprioritas nasional; (f) Peningkatan sinergi kebijakan perencanaan,penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagianurusan; dan (g) Penguatan sistem informasi pendidikan di semuatingkatan pemerintahan.
Perpustakaan

Kerangka Regulasi: Penyusunan Peraturan KepalaPerpustakaan sebagai tindak lanjut PP No. 24/2014 TentangPelaksanaan UU No. 43/2007 Tentang Perpustakaan, berupa pedomandan petunjuk teknis antara lain: (a) Tata Cara Pemilihan AnggotaDewan Perpustakaan dan Pembentukan Organisasi serta Tata KerjaSekretariat Dewan Perpustakaan; (b) Pendaftaran dan Penghargaandalam Pelestarian Naskah Kuno; (c) Penyimpanan dan PenggunaanKoleksi Khusus; (d) Penghargaan Gerakan Pembudayaan KegemaranMembaca; (e) Standar Tenaga Perpustakaan; dan (f) Standardisasi dan
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Akreditasi Perpustakaan.
Kerangka Kelembagaan: (a) Penguatan kapasitaskelembagaan perpustakaan pusat dan daerah; (b) PembentukanDewan Perpustakaan; (c) Pembinaan organisasi profesi pustakawan;(d) Penguatan lembaga akreditasi perpustakaan dan sertifikasipustakawan; dan (e) Peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat,daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunanperpustakaan.

Pemuda dan Olahraga

Kerangka Regulasi: Penyusunan naskah akademik,harmonisasi, dan draft peraturan perundangan sebagai amanat dari UUNo. 40/2009 Tentang Kepemudaan, yaitu: Peraturan Presiden TentangKoordinasi Strategis Lintas Sektor (Pasal 31).
Kerangka Kelembagaan: (a) Penguatan peran dan fungsilembaga/institusi yang menangani urusan pemuda dan olahraga dipusat dan daerah;(b) Penguatan organisasi kepemudaan untukberperan serta dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan; (c)Penguatan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaiamanat dari PP No. 60/2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia,dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;(d) Penguatan fungsi induk organisasi cabang olahraga dalam upayapembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan (e) Revitalisasisentra keolahragaan sebagai pusat pembibitan olahragawanberprestasi.

Kebudayaan

KerangkaRegulasi:a) Penyusunan naskah akademik,harmonisasi, rancangan undang-undang tentang kebudayaan; (b)Harmonisasi penyusunan RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya, RPPtentang Museum, dan RPP tentang Perfilman, dan (c) Penyusunanregulasi tentang mekanisme pembiayaan pembangunan kebudayaanmelalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), danCorporate Social
Responsibility (CSR).

KerangkaKelembagaan:: (a) Penguatan peran dan fungsiinstitusi (badan, balai, danunit)bidangkebudayaanpadatingkatpusatdandaerah, yang berwenangdalam pelindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatanwarisan budaya, serta kesenian dan perfilman; (b) Penataan rumahbudaya di dalam dan di luar negeri; (c) Peningkatan koordinasistrategis antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia
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usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasipembangunan kebudayaan; (d) Pengembangan lembaga pendidikandan pelatihan sumber daya manusia (SDM) Kebudayaan, lembagaprofesi kebudayaan, termasuk lembaga akreditasi dan sertifikasi; dan(e) Pengembangan Sistem Informasi (basis data) Kebudayaan ditingkat pusat dan daerah.
Agama

Kerangka Regulasi: (a) Penyusunan naskah akademik,harmonisasi, dan Rancangan Undang-Undangan tentang PerlindunganUmat Beragama; (b) Penyusunan naskah akademik, harmonisasi, danRancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal; dan(c) Penyusunan naskah akademik, harmonisasi, dan RancanganPeraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Kerangka Kelembagaan: (a) Penguatan peran dan fungsilembaga yang menangani pembangunan bidang agama; dan (b)Peningkatan sinergitas program antarinstansi pusat, antara pusat dandaerah, serta antara pemerintah dengan lembaga sosial keagamaan.

Kesejahteraan Sosial

Kerangka Regulasi: Dalam rangka mendukung arah kebijakandan strategi peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas danlansia, diperlukan 1) revisi dari UU No. 4/1997 tentang PenyandangCacat sesuai dengan ratifikasi CRPD;  2) penyempurnaan UU No. 13Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 3) penyusunanperaturan presiden tentang rencana aksi nasional penyandangdisabilitas dan lanjut usia; 4) melengkapi peraturan pelaksananyaantara lain yang mengatur koordinasi antar lembaga di tingkat pusat,provinsi dan kabupaten/kota dalam kesejahteraan penyandangdisabilitas dan lansia; 5) regulasi untuk pencapaian sasaranpemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia; 6) regulasi terkaitpenajaman kriteria penerima bantuan, pelayanan, rehabilitasi, danpemberdayaan sosial; 7) regulasi penguatan fungsi, peran, sertastandar dan kapasitas lembaga dan personil penyelenggara; dan 8)mendorong penyusunan regulasi daerah untuk advokasi danimplementasi inklusivitas penyandang disabilitas dan lansia di daerah.
Kerangka Kelembagaan. peningkatan kesejahteraan sosialpenyandang disabilitas dan lansia adalah sebagai berikut: 1)pengembangan sistem layanan sosial terpadu di tingkatkabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah; dan 2)penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) khususnya bagi
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penyandang disabilitas dan lansia miskin dan telantar melaluipenetapan standar pelayanan minimum, peningkatan jumlah, kapasitasdan kualifikasi pendidikan kesejahteraan sosial, serta penjangkauan(outreaching). Untuk mendukung implementasi yang optimal danterintegrasi, pemantauan dan pengendalian, termasuk sanksi daninsentif, serta penegakan peraturan dan standar pelayanan perludiperkuat.
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kerangka Regulasi: (a) Penyusunan RUU Kekerasan Seksual;(b) Penyusunan RUU Perlindungan Saksi/Korban; (c) Penyusunanregulasi terkait perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang bekerja didalam dan luar negeri; (d) Penguatan regulasi terkait koordinasipenanganan korban kekerasan, termasuk korban Tindak PerdaganganOrang; (e) Penghapusan regulasi yang berpotensi melanggar HAMperempuan; serta (f) Penyusunan regulasi atau kebijakan terkaitpelaksanaan PUG termasuk PPRG di berbagai bidang pembangunan.
Kerangka kelembagaan: (a) Penguatan kementerian/lembagayang menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuantermasuk perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;(b)Penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasantermasuk TPPO; (c) Penguatan lembaga dan jejaring PUG di tingkatnasional dan daerah; (d) Peningkatan kapasitas SDM dalam penerapanPUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasukTPPO; serta (e) Peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembagalayanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG sertapencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan korbankekerasan, termasuk korban TPPO.

Perlindungan Anak

Kerangka regulasi. (a) penyusunan rencana aksi nasionalperlindungan anak; (b) revisi NSPK perlindungan anak; (c) Penyusunanperaturan pelaksana sebagai mandat dari Undang-Undang SPPA danAmandemen Undang-undang Perlindungan Anak; (d) Penyusunanregulasi yang mengatur koordinasi antarlembaga di tingkat pusat,provinsi dan Kab/Kota dalam perlindungan anak serta koordinasipusat daerah; (e) Penyusunan regulasi terkait dengan kerjasamapemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa dan lembaga nonpemerintah dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak danperlindungan anak, termasuk bagi anak dengan kondisi khusus; (f)Ratifikasi protokol opsional KHA tentang prosedur komunikasi danpartisipasi anak; dan (g) Penyusunan standarisasi layanan pemenuhan
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hak dan perlindungan anak;
Kerangka kelembagaan: (a) Penguatan lembaga yangberfungi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat dandaerah; (b)  Penguatan lembaga yang memiliki mandat perlindungananak di provinsi/kabupaten/kota; (c)  Penguatan lembaga yangberfungi sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di tingkatpusat dan daerah; (d) Penguatan lembaga pelayanan perlindungananak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (e)Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA);dan (f) Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasiperlindungan anak.
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BAB 3
EKONOMIRencana pembangunan ekonomi disusun berlandaskan ideologiBangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila yang meletakkandasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwabangsa untuk menegakkan kedaulatan, martabat, dan kebanggaansebagai sebuah bangsa. Perwujudan pembangunan ekonomi dalamperiode tahun 2015-2019 dirancang  dengan menekankanpemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsadalam pergaulan antarbangsa yang sederajat dan bermartabat, yakniberdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, danberkepribadian dalam kebudayaan, yang tertuang dalam Trisakti.Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, pembangunan demokrasiekonomi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan didalam pengelolaan keuangan negara dan sebagai pelaku utama dalampembentukkan produksi dan distribusi nasional.Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorongperekonomian Indonesia kearah yang lebih maju, yang mampumenciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainyapeningkatan kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagaikondisi penting  yang meliputi: (1) terciptanya pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) terciptanyasektor ekonomi yang kokoh;  serta (3) terlaksananya pembangunanekonomi yang inklusif dan berkeadilan.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutanmemberikan kesempatan pada peningkatan dan perluasan kegiatanekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang padapeningkatan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukanpenciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh agar kegiatan ekonomiyang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalandengan lancar. Terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh juga akanmelindungi masyarakat dari penurunan daya beli karena kenaikanharga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitasekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatankesejahteraan rakyat.Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,diperlukan berbagai upaya yang mendorong peran serta masyarakatdalam berbagai kegiatan yang mendorong perekonomian ke arahyang lebih maju. Selain itu diperlukan pula berbagai upaya agarsemua masyarakat dapat menikmati kemajuan ekonomi yang terjadisecara berkeadilan. Dengan demikian tujuan untuk memajukan
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perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatakan tercapai.
3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

3.1.1 Perkembangan Ekonomi MakroPerkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisiperekonomian dunia yang sedang menjalani proses pemulihansetelah mengalami perlambatan yang cukup tajam, yang dipicu olehketidakpastian dan memburuknya perekonomian global sebagailanjutan dari krisis hutang pemerintah di kawasan Eropa, yang terjadisejak akhir 2011. Kondisi perekonomian Indonesia juga dipengaruhioleh berbagai kondisi yang berkembang dalam perekonomian duniaseperti menurunnya harga komoditas dunia, isu tappering off, inflasiyang tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, serta menurunnyakredit perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter turutmempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.Selama kurun waktu tahun 2010-2013, pertumbuhan ekonomidapat tetap terjaga dengan cukup tinggi. Meskipun terjadiperlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia rata-ratatumbuh sebesar 6,2 persen dalam periode empat tahun pertamapelaksanaan RPJMN 2010-2014. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010,2011, 2012, dan 2013 berturut-turut mencapai 6,2 persen, 6,5 persen,6,3 persen, dan 5,8 persen. Dari sisi pengeluaran, dalam periodetahun 2010 hingga tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesiaterutama didorong oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumahtangga. Investasi yang diukur melalui Pembentukkan Modal TetapBruto (PMTB) tumbuh rata-rata sebesar 7,8 persen, terutamaditopang oleh investasi alat angkutan luar negeri serta mesin danperlengkapan luar negeri. Daya beli masyarakat yang terjaga jugatelah mendorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh dengan rata-rata sebesar 5,0 persen dan pengeluaran pemerintah yang tumbuhdengan rata-rata sebesar 2,4 persen. Peningkatan pengeluaran rumahtangga terutama didorong oleh pengeluaran rumah tangga bukanmakanan, sedangkan pengeluaran pemerintah terutama didorongoleh komponen pengeluaran penerimaan barang dan jasa. Namundemikian, perlambatan ekonomi dunia telah memberi tekanan yangcukup kuat yang telah menurunkan kinerja perdagangan luar negeri.Ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber pertumbuhanyang penting, mengalami kontraksi selama dua tahun terakhir. Padatahun 2012, ekspor tumbuh hanya sebesar 2,0 persen, jauh lebihrendah pada pertumbuhan ekspor tahun 2011 yang mencapai 13,6persen. Impor barang dan jasa juga cenderung mengalami
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perlambatan. Pada tahun 2013, impor tumbuh sebesar 1,2 persen,jauh lebih rendah dibandingkan dengan impor tahun 2010 yangmencapai 17,3 persen.Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada kurunwaktu 2010 sampai dengan tahun 2013 terutama ditopang olehsektor tersier, yaitu sektor pengangkutan dan telekomunikasi denganrata-rata pertumbuhan sebesar 11,1 persen. Dalam periode tersebut,sektor tersier lainnya, yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi;keuangam, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen; 6,8 persen; 6,8 persen;dan 5,9 persen. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan sertapertambangan dan penggalian tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persendan 2,1 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahanterutama didorong oleh sub sektor industri non-migas alat angkutan,mesin, dan peralatannya. Sementara sektor primer yang terdiri daripertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan tumbuh rata-ratasebesar 3,5 persen dalam periode yang sama.Dalam tahun 2014, kondisi perekonomian dunia masih diliputiketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih menghawatirkandan kondisi perekonomian Eropa yang dihadapkan pada situasipermasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih akanmenekan perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia.Pada triwulan III tahun 2014, perekonomian Indonesia hanya tumbuh5,0 persen (y-o-y), melambat dibandingkan dengan pertumbuhanekonomi pada triwulan II tahun 2014 yang mencapai 5,1 persen. Darisisi lapangan usaha, seluruh sektor ekonomi mengalami perlambatan.Namun demikian beberapa sektor ekonomi pada triwulan III tahun2014 seperti sektor pengangkutan dan komunikasi masih tumbuhcukup tinggi, yaitu tumbuh sebesar 9,0 persen (y-o-y), atau lebihtinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2013 yang tumbuhsebesar 9,9 persen (y-o-y). Sementara itu dari sisi pengeluaran,pertumbuhan ekonomi tertekan oleh melambatnya pertumbuhanekspor dan impor. Dengan demikian sepanjang tahun 2014,pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 5,0-5,3 persen.
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TABEL 3.1
Gambaran Ekonomi Makro 2010-2014

Realisasi Perkiraan
2010 2011 2012 2013 2014

Perkiraan Besaran-besaran PokokPertumbuhan PDB (%) 6,2 6,5 6,3 5,8 5,3PDB per Kapita (ribu Rp) 27.029 30.659 33.531 36.508 40.483Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%) 5,1 5,4 4,3 8,4 8,2*Nilai Tukar Nominal (Rp/US$) 8.991 9.068 9.670 12.189 11.600Perubahan Kurs Riil (%) -7,5 -1,3 -4,1 17,6 -10,6
Neraca PembayaranTransaksi Berjalan/PDB (%) 0,7 0,2 -2,8 -3,8 -2,1Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) 30,7 25,7 -6,0 -2,1 5,6Pertumbuhan Impor Nonmigas (%) 38,9 24,8 9,3 -3,6 1,9Cadangan Devisa (US$ miliar) 96,2 110,1 112,8 99,4 112,0
Keuangan NegaraKeseimbangan Primer APBN/PDB (%) 0,6 0,1 -0,6 -1,1 -1,0Surplus/Defisit APBN/PDB (%) -0,8 -1,2 -1,9 -2,3 -2,3Penerimaan Pajak/PDB (%) 11,2 11,8 11,9 11,8 12,4Stok Utang Pemerintah/PDB (%) 26,2 24,4 23,6 23,8 25,3Utang Luar Negeri 16,6 16,0 16,4 17,3 19,0Utang Dalam Negeri 9,6 8,4 7,3 6,4 6,8
Tingkat Pengangguran dan KemiskinanTingkat Pengangguran 7,1 6,6 6,1 6,2 5,7Tingkat Kemiskinan 13,3 12,4 11,96 11,47 10,5

*Jika ada kenaikan harga BBM bersubsidi Rp. 2.000/Liter pada Bulan November 2014

3.1.2 Reformasi Keuangan NegaraReformasi keuangan Negara merupakan salah satu elemen kuncidalam proses transformasi ekonomi lima tahun ke depan. Untukkeluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, berbagai programpembangunan, terutama peningkatan infrastruktur dan pengurangankemiskinan, sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan. Kondisi inimenuntut pemerintah untuk  meningkatkan kualitas belanja danpendapatan negara dengan tetap menjaga defisit anggaran dan utangdalam tingkat yang aman.
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1. Peningkatan Penerimaan NegaraJika dilihat trennya, kinerja pendapatan negara dan hibahsebenarnya sudah cukup baik. Sepanjang periode 2010-2014 pendapatannegara dan hibah terus mengalami peningkatan dari Rp995,3 triliun padatahun 2010 menjadi Rp1.432,1 triliun pada tahun 2013, dan diperkirakanakan mencapai Rp1.633,1 triliun di tahun 2014 (meningkat rata-rata 13,2persen per tahun).  Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanyadidorong oleh penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar14,6 persen per tahun dan menyumbang lebih dari 70 persen dari totalpenerimaan dalam negeri.Namun peningkatan tersebut dirasa belum optimal. Jika dilihatrasionya terhadap PDB, penerimaan pajak Indonesia berkisar antara 11,5– 13,3 persen dalam 10 tahun terakhir. Rasio tersebut merupakan yangterendah di antara negara-negara G-20 dan salah satu yang terendah diantara negara-negara berpenghasilan menengah.Studi yang dilakukan oleh Pessino dan Fenochietto (2013)menunjukan masih besarnya potensi penerimaan perpajakan Indonesiayang belum tergali. Dalam studi tersebut, kapasitas pajak (tax capacity)Indonesia di tahun 2011 mencapai 28,0 persen PDB. Jika dibandingkandengan nilai aktualnya, tax effort Indonesia di tahun tersebut hanyasebesar 42,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negaraberpenghasilan menengah lainnya, sebesar 64,0 persen. Jika sajaIndonesia mampu meningkatkan tax effort-nya pada tingkat rata-ratanegara berpenghasilan menengah, maka rasio penerimaan pajak di tahun2011 dapat mencapai 17,92 persen. Hasil dari studi ini sejalan denganhasil studi Bappenas (2011) yang menunjukkan masih besarnya tax gapIndonesia, yakni sekitar 50 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwatarget 16,0 persen PDB Presiden sangat mungkin dicapai, tetapi dengansyarat adanya reformasi yang komprehensif di administrasi perpajakan.Usaha untuk melakukan reformasi bukannya tidak dilakukan.Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 2000-an dan mampumemberikan perbaikan yang signifikan. Dalam satu dekade terakhir,pembenahan yang dilakukan antara lain: (1) pembentukan struktur baruyang diimplementasikan sejak awal 2007; (2) pembangunan kantorpelayanan pajak madya dan pratama; dan (3) pembangunan kantorpelayanan khusus individual (high-wealth). Hasilnya,  dalam laporan PWC(2014), Indonesia menjadi salah satu dari empat negara di Asia Pacificyang mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhisegala administrasi perpajakan (time to comply) hingga lebih dari 300 jamsejak 2004.
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Permasalahannya adalah berbagai upaya reformasi yang dilakukan masihbelum menghasilkan administrasi perpajakan yang ideal. Reformasiperpajakan belum memberikan hasil akhir pada peningkatan penerimaanperpajakan. IMF (2011) menyebutkan meski sistem perpajakan sudah in-
line dengan best practice dunia internasional, administrasi perpajakanmasih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhanpajak. Masih lemahnya aspek administrasi perpajakan juga menyangkutkelembagaan, sistem dan prosedur (business process), termasuk dariaspek sumber daya manusia (baik dari segi jumlah maupun kemampuan),komputerisasi, serta pengadilan pajakMasih lemahnya kualitas administrasi perpajakan di Indonesia jelasterlihat ketika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Pertama, darisegi time to comply. Meski sudah mampu mengurangi time to complysecara signifikan, tetapi nilainya masih relatif lebih buruk dibandingkandengan negara lain. Sebagai ilustrasi, time to comply di Indonesia saat iniselama 259 jam, lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara Asia Pasifik,232 jam. Time to comply di kawasan ASEAN: Singapura, BruneiDarrusalam, Malaysia, Myanmar, Kamboja,  dan Filipina, berturut-turutselama 82, 96, 133, 155, 173, dan 193 jam, semuanya jauh lebih baik dariIndonesia. Kinerja yang lebih buruk lagi ditunjukkan oleh indikatorkedua, yakni jumlah pembayaran yang harus dilakukan (number of
payments). Di antara negara Asia Pasific yang disurvei, Indonesia hanyalebih baik dari Srilanka. Jumlah pembayaran yang harus dilakukan diIndonesia mencapai 52 kali, sementara rata-rata Asia Pasifik hanyasebanyak 25,4 kali. Dilihat dari ranking total, kemudahan membayarpajak di Indonesia menempati peringkat 137 dari 189 negara (PWC,2014).Faktor lain yang juga menjadi kendala utama untuk meningkatkanrasio penerimaan perpajakan adalah masih terbatasnya basis pajak, baikdari sektor unggulan maupun sektor informal. Usaha perluasan basispajak masih terkendala kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnyastabil. Selain itu, di beberapa kasus pajak ditanggung pemerintah ataukebijakan tax treaty, ada kebijakan perpajakan yang tidak tepat sasaran,yang kemudian berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak.Untuk mencapai target rasio penerimaan perpajakan, masih banyakhal yang harus diperbaiki. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakanperpajakan yang ada harus dilakukan. Reformasi perpajakan harusdipercepat dan ditingkatkan dalam skala yang lebih besar, menujuadministrasi perpajakan yang ideal.Dari sisi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), meski trennyaerus meningkat, kontribusi PNBP terhadap pendapatan Negara dirasamasih bisa ditingkatkan lagi. Jika dibandingkan dengan penerimaan
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perpajakan, PNBP dalam kurun waktu 2009-2014 hanya tumbuhmoderat. Pertumbuhannya lebih rendah (9,5 persen per tahun)dibandingkan dengan penerimaan perpajakan (14,6 persen per tahun).Dilihat dari komposisinya, sekitar 60 persen PNBP masih disumbangkanoleh sektor minyak gas dan bumi, 40 persen sisanya disumbangkan olehkomponen-komponen lain, seperti PNBP dari sektor pertambanganumum, laba BUMN, BLU, dan lainnya.Berbagai permasalahan dalam pengelolaannya menjadi salah satualasan terhambatnya peningkatan PNBP. Hasil audit BPK menemukanadanya permasalahan: (1) pungutan tanpa dasar hukum dan/ataudikelola di luar mekanisme APBN; (2) PNBP terlambat/belum disetor kekas negara; (3) PNBP digunakan langsung. Permasalahan lain yang jugamuncul adalah ketiadaan database jenis tarif PNBP dan tidak optimalnyamonitoring dan evaluasi karena keterlambatan dan ketidaklengkapanlaporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga (K/L).Salah satu pos potensial untuk peningkatan PNBP adalah sektorpertambangan umum. Kontribusi PNBP pertambangan umum hanyasebesar Rp18,6 triliun atau 5,2 persen dari total keseluruhan PNBP ditahun 2013, meski telah terjadi eksplorasi dan ekspor yang begitu besardi sektor ini. Kajian KPK menemukan berbagai permasalahan dipengelolaan PNBP mineral dan batu bara, yang mencakup aspekketatalaksanaan, regulasi, organisasi dan SDM, dan hilangnya pendapatannegara dari tidak dilaksanakannya wajib bayar PNBP. Potensi hilangnyaPNBP dari ekspor batu bara saja disebutkan mencapai US$1,2 miliar(lebih dari Rp12 triliun) pada kurun waktu 2010-2012.Laba BUMN juga merupakan salah satu pos potensial bagipenerimaan negara. Dilihat dari trennya, PNBP dari laba BUMN ini terusmeningkat, tetapi kenaikannya masih dalam tingkat yang moderat, dansebenarnya hanya dihasilkan oleh sebagian kecil BUMN saja sepertiPertamina, Telkom, BRI, Bank Mandiri, BNI, Semen Gresik, PGN, BukitAsam, dll. Dengan jumlah BUMN yang lebih dari 100 perusahaan, artinyamasih adanya ruang untuk peningkatan penerimaan laba ke depan. Selainitu, seiring dinamika holdings dan merger BUMN yang membuatkapitalisasi pasarnya meningkat, kontribusi BUMN bagi penerimaannegara terutama dari laba diharapkan meningkat.Melihat begitu besarnya potensi yang ada dalam PNBP, peningkatanperan PNBP sebagai sumber pendapatan Negara perlu untuk lebihdioptimalkan.
2. Peningkatan Kualitas Belanja Negara Melalui Sinergitas

Perencanaan Dan Penganggaran Baik Di Pusat Maupun Daerah
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Secara kuantitas, belanja pemerintah terus meningkat, tetapi tidak secarakualitas. Rendahnya kualitas belanja tersebut bisa dilihat dari posturmakro belanja pemerintah. Komposisi belanja pemerintah pusat sejauhini banyak dihabiskan untuk pos-pos lain yang kurang produktif,terutama subsidi BBM. Sepanjang periode tahun 2005-2014, nilai subsidiBBM selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan belanja modal.Besarnya belanja subsidi BBM juga menjadi penyebab utama di balikmemburuknya defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Kondisiini menjadi ironi mengingat kebijakan subsidi BBM ini tidak tepatsasaran. Sekitar 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh 30 persen rumahtangga kaya. Sebaliknya hanya sekitar 10 persen dinikmati oleh 30 persenrumah tangga miskin (Augustina et al, 2008). Padahal di sisi lain, negaraini masih membutuhkan dana yang sangat besar untuk pembangunaninfrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.Subsidi BBM/energi yang sebagian besar tidak dinikmati olehmasyarakat lapisan bawah layak dihapus dan dialihkan untuk belanjamodal/pembangunan seperti infrastruktur dan kegiatan/programpemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan,pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan ataukegiatan/program yg lebih produktif dan strategis lainnya. Penghapusansubsidi BBM akan mengurangi resiko fiskal dan meningkatkankeberlanjutan fiskal serta stabilitas ekonomi sehingga mendorongpertumbuhan tinggi yang lebih inklusif (pemerataan). Penghapusansubsidi BBM juga akan mendorong konsumsi energi terbarukan yanglebih ramah lingkungan dengan harga yg lebih kompetitif dan terjangkauoleh masyarakat.Permasalahan belanja pemerintah juga dapat dilihat dari sisi mikro,dimana kualitas belanja dirasa belum optimal sebagai salah satu stimulandalam mendongkrak perekonomian nasional. Jika di masa sebelum ordereformasi, porsi belanja untuk pembangunan (pengeluaranpembangunan) bisa mencapai 50 persen dari total belanja, makasepanjang kurun waktu tahun 2005-2014, porsinya (belanja modalsebagai proxy) tidak pernah lebih dari 20 persen. Kualitas belanja modaljuga masih tergerus oleh masuknya komponen-komponen sepertiperjalanan dinas, belanja konsultan, biaya rapat, dan beberapa lainnyayang seharusnya tidak mengurangi porsi belanja modal.Permasalahan lain yang selalu terjadi adalah penyerapan yangrendah, terutama belanja modal. Kondisi ini diperburuk dengan polapenyerapan yang lebih besar pada triwulan terakhir tahun anggaran. Daritahun anggaran 2009 sampai 2014, setiap semester pertama, penyerapananggaran hanya sekitar 30 persen. 70 persen anggaran lainnya diserappada semester dua, dengan rata-rata lebih dari 50 persen anggarandiserap pada triwulan terakhir tahun anggaran. Persoalan penyerapan ini
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menjadi salah satu titik lemah tidak maksimalnya program-programpembangunan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.Sinergitas perencanaan dan penganggaran tidak hanya dilakukan ditingkat pusat tetapi di tingkat daerah.  Secara proporsi, dana transfer kedaerah setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Pascaditerapkannya UU No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UUNo.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan diIndonesia berubah cukup signifikan dari yang awalnya bersifat terpusat(sentralisasi) menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Persoalannya,peningkatan dana transfer daerah tidak mampu mendorongpertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Studi yang dilakukanNugroho, et al (2010) menekankan bahwa pengaruh belanja pemerintahdaerah (APBD) tidak signifikan mempengaruhi PDRB.Terdapat beberapa faktor penyebab kenapa belanja pemerintahdaerah kurang signifikan mempengaruhi perekonomian setempat.Pertama,  dari sisi alokasi anggaran APBD  yang mayoritas dibelanjakanuntuk belanja pegawai ketimbang belanja modal. Pada 2011 saja rata-ratabelanja modal untuk Pemerintah kabupaten/kota sebesar 18,8 persen,sementara pemerintah provinsi sebesar 22,4 persen. Bandingkan denganbelanja pegawai yang sebesar 52 persen untuk Pemda dan 25,9 persenuntuk Pemprov.Kedua, meskipun telah ada Dana Alokasi Khusus (DAK) tetapijumlahnya terlampau kecil untuk membuat suatu perubahan. Jikadibandingkan dengan total pendapatan daerah,  rata-rata DAK untukkabupaten/kota sebesar 6,1 persen sementara untuk provinsi sebesar 0,9persen. Dengan anggaran yang terlalu kecil tersebut tentu tidak akanefektif merubah kondisi daerah dalam waktu relatif cepat.Ketiga, sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melaluiAPBD-nya tidak fokus pada investasi sumberdaya manusia. Kualitas dankuantitas di daerah-daerah adalah salah satu faktor utama yangmenghambat berkembangnya perekonomian di daerah setempat. Olehkarena itu, investasi pada SDM (human capital) juga harus diprioritaskanoleh daerah.Gambaran di atas menegaskan bahwa terdapat masalah yangsangat prinsip terhadap akumulasi transfer daerah yang ada sertatentunya terkait dengan pilihan kebijakan perencanaan danpenganggaran itu sendiri. Ke depannya, kebijakan transfer daerah, baikdari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang saat ini ada perludireposisikan kembali dengan mempertimbangkan juga mulaidialokasikannya dana desa pada tahun 2015.
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Berbagai perbaikan sinergitas perencanaan dan penganggaran, baikdi pusat ataupun daerah, akan berimplikasi pada membaiknyapengelolaan defisit dan pembiayaan anggaran, terutama melalui utang.Perbaikan pada proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapatmengurangi tekanan defisit dan mendorong penggunaan pembiayaanutang ke kegiatan yang produktif serta mengurangi komitmen utang yangtidak terserap.Dalam melakukan sinergitas perencanaan dan penganggaran,tantangan yang tak kalah pentingnya adalah reformasi kelembagaankeuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaankeuangan negara melalui penciptaan sistem pengawasan dankeseimbangan (checks and balancing). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (1)pengumpulan pendapatan (revenue collection); (2) perbendaharaan(treasury); serta (3) pengalokasian anggaran/ belanja (budget allocation).
3.1.3 Stabilitas MoneterDalam upaya menjaga stabilitas moneter, Pemerintah dan BankIndonesia memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai dan memeliharakestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua isustrategis, yaitu : (i) menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang danjasa, (ii) serta menjaga kestabilan rupiah terhadap mata uang negara lain.Isu strategis pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi,sementara isu kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiahterhadap mata uang negara lain. Isu staregis ketiga adalah meningkatkankoordinasi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas moneter.

1. Menjaga Stabilitas Laju InflasiStabilitas inflasi merupakan prasyarat bagi transformasi danpertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan dalam rangka keluar darijebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).Terjaganya laju inflasi akan memberikan manfaat bagi peningkatankesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pentingnya pengendalianinflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa: (i) inflasi yang tinggi akanmenyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehinggastandar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semuaorang, terutama orang miskin, bertambah miskin; (ii) inflasi yang tidakstabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelakuekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empirismenunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkankeputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, danproduksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi;(iii) tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat
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inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjaditidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.Jika dilihat tren inflasi selama lima tahun kebelakang (2010-2014),telah terjadi fluktuasi yang cukup berarti, dimana tercatat bahwa selamakurun waktu 2010-2014, inflasi  secara berturut-turut (yoy) mencapai6,5%; 3,8% 4.3%; 8,38%; dan 4,53% (September 2014). Di tengahmelemahnya ekonomi dunia dan permasalahan keuangan Eropa padatahun 2010, tekanan inflasi yang dilaporkan cukup tinggi mencapai 6,5%(yoy), melampaui sasaran inflasi 5%±1%. Selanjutnya, perekonomianIndonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengahmeningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerjapertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yangtetap terjaga, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendahsebesar 3,8%. Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dapatdipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasiyang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3%).
GAMBAR 3.1

Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen
Periode 2010-2014

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Data diolahAkan tetapi, lonjakan inflasi terjadi pada tahun 2013 menjadi8,38% dari 4,30% pada 2012, atau berada jauh di atas sasaran inflasiyang telah ditetapkan 4,5±1%. Kenaikan inflasi ini terutama disebabkandampak gejolak harga pangan domestik serta pengaruh kenaikan harga
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BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013, dimana kenaikan harga BBMbersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga baik dampak langsungmaupun dampak lanjutan (second round effect).  Kemudian, inflasi padaAgustus 2014 menurun seiring dengan meredanya tekanan harga paskaIdul Fitri. Pada bulan September yang merupakan akhir triwulan III 2014terjadi inflasi sebesar 0,27 % (mtm) dengan Indeks Harga Konsumen(IHK) sebesar 113,89. Niai inflasi dibulan September lebih rendahdibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,47%(mtm). Penurunan inflasi tersebut dikarenakan deflasi komponen panganyang harganya mudah bergejolak pada bulan September 2014. Secaratahunan pada akhir triwulan III 2014 terjadi inflasi inti sebesar 4,04persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi inti triwulansebelumnya sebesar 4,81 persen. Nilai inflasi inti yang lebih rendahtersebut sejalan dengan menurunnya tekanan eksternal, moderatnyapermintaan domestik serta masih terjaganya ekspektasi inflasi.Masih berfluktuasinya angka inflasi tersebut memberikanindikasi bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia dalam jangka limatahun kedepan harus tetap fokus untuk mengupayakan langkah-langkah strategis guna mencapai laju inflasi yang rendah danterkendali. Permasalahan inflasi tersebut tidak terlepas daribeberapa persoalan struktural, diantaranya: (i) kenaikan inflasi
volatile food dipengaruhi terbatasnya pasokan domestik dalammemenuhi permintaan; (ii) kendala implementasi kebijakanpengaturan tata niaga impor seperti pada komoditas hortikulturadan daging sapi akan mendorong kenaikan harga domestik; (iii)belum optimalnya dukungan infrastruktur yang kemudianmeningkatkan biaya distribusi seperti ongkos transportasi danongkos bongkar muat; (iv) pembentukan harga yang belumtransparan antara lain akibat struktur pasar yang cenderungoligopolistik. Sehingga, isu utama untuk mengatasi permasalahanstruktural dalam pengendalian inflasi yaitu mendorong terciptanyakedaulatan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeriserta  menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dankelancaran distribusi.
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2. Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

GAMBAR 3.2
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Us Dollar

Periode 2010-2014

Sumber: BPS, Bank Indonesia, Data diolahTerkait nilai tukar, perkembangan dari tahun 2010 sampai2014 cukup berfluktuasi (lihat Gambar III.2). Nilai tukar rupiahmenguat secara signifikan di tahun 2010. Penguatan rupiahtersebut didukung oleh faktor fundamental yang solid yangtercermin pada kinerja neraca transaksi berjalan yang mencatatsurplus secara signifikan. Di samping itu, penguatan rupiahtersebut juga disebabkan oleh derasnya arus modal masuk asingterkait dengan melimpahnya likuiditas global, kuatnya ekspektasiberlanjutnya kebijakan suku bunga rendah di negara-negara majudan peluncuran Quantitave Easing tahap II oleh The Fed.Derasnya aliran masuk modal asing juga didorong olehterjaganya persepsi risiko dan sentimen positif sejalan denganstabilitas makro dan sistem keuangan yang terkendali,pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan sustainabilitas fiskal yangterjaga. Dengan kondisi tersebut, sepanjang tahun 2010 nilai tukarrupiah telah terapresiasi secara rata-rata sebesar 3,7% (ytd) ataumenguat 4,3% (p-t-p) dibandingkan tahun 2009. Penguatantersebut diikuti juga oleh tingkat volatilitas tahunan yang turunmenjadi 0,4% dari sebelumnya 0,9%. Dari Gambar 2 terlihat bahwatren rupiah cenderung menguat selama tahun 2010.  Kemudianpada tahun 2011 secara rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar
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mencapai Rp 8.771,00/USD, menguat dibandingkan tahunsebelumnya. Pada triwulan I dan II niai tukar rupiah cenderungmenguat dibanding tahun 2010, dan terdepresiasi tipis padakuartal terakhir. Tekanan depresiasi tersebut disebabkan olehpersepsi risiko yang memburuk akibat krisis Eropa. Selain itu,tingginya permintaan valuta asing untuk kebutuhan domestik,antara lain dengan meningkatnya kebutuhan impor, juga turutmemberikan tekanan depresiasi pada rupiah di semester kedua.Nilai tukar rupiah pada 2012 mengalami depresiasi denganvolatilitas yang cukup rendah (lihat Gambar 2). Rupiah secarapoint-to-point melemah 5,91% (yoy) selama tahun 2012 ke levelRp9.793 per dolar AS. Tekanan depresiasi terutama terjadi padatriwulan II dan III tahun 2012 terkait dengan memburuknyakondisi perekonomian global, khususnya di kawasan Eropa, yangberdampak pada penurunan arus masuk portfolio asing keIndonesia. Dari sisi domestik, tekanan rupiah berasal dari tingginyapermintaan valas untuk keperluan impor di tengah perlambatankinerja ekspor. Nilai tukar rupiah kembali bergerak stabil padatriwulan IV-2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modalasing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modalportofolio maupun investasi langsung.Sepanjang tahun 2013, nilai tukar rupiah cukup bergejolak.Tercatat  bahwa pada sampai akhir 2013, nilai tukar rupiah masihdalam tekanan mencapai Rp 12.171,00 per dolar AS. Pelemahannilai tukar tersebut terutama dipicu sentimen negatif pelaku pasarterhadap rencana pengurangan stimulus moneter AS (tapering-off)serta pengaruh defisit transaksi berjalan Indonesia. Meskipundemikian, pelemahan rupiah masih sejalan dengan perkembanganmata uang negara-negara kawasan. Selanjutnya, nilai tukar rupiahmenunjukkan sedikit penguatan pada triwulan I tahun 2014mencapai Rp 11.361,00 per dolar AS. Namun, memasuki triwulan II,nilai tukar rupiah kembali melemah hingga mencapai Rp 11.876,00per dolar AS dipicu oleh ketidakpastian pasar keuangan global,serta terjadinya defisit neraca perdagangan. Memasuki triwulan III,nilai tukar rupiah semakin melemah  hingga mencapai Rp12.188,00. Pelemahan Rupiah tersebut dipengaruh oleh baik yangbersumber dari eksternal maupun domestik. Faktor eskternalterkait dengan normalisasi kebijakan Fed, indikasi perlambatanekonomi Tiongkok, dan dinamika geopolitik global. Sementara itu,faktor domestik terkait dengan perilaku investor yang menungguprogram kerja pemerintah ke depan, termasuk kebijakanpenyesuaian BBM bersubsidi.Melihat perkembangan nilai tukar sampai saat ini yang
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cenderung melemah, Pemerintah berserta Bank Indonesia dalamlima tahun kedepan fokus untuk meminimalkan volatilitas nilaitukar rupiah. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar yang cukupkuat akibat kinerja neraca pembayaran Indonesia 2013 yangmenurun, upaya menjaga volatilitas rupiah menjadi sangat pentingkarena volatilitas rupiah yang berlebihan dapat memengaruhiekspektasi depresiasi dan inflasi pelaku ekonomi dan padaakhirnya dapat berisiko memberikan tekanan kepada stabilitasekonomi dan upaya menjaga kesinambungan pertumbuhanekonomi. Isu nilai tukar tersebut sangat erat kaitannya denganaliran modal masuk/keluar. Pada periode 2008-2012perekonomian Indonesia menerima aliran masuk portofolio asingyang cukup signifikan. Faktor yang mempengaruhi aliran modal inidapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendorong (push
factors) dan faktor penarik (pull factors). Beberapa faktorpendorong diantaranya adalah kecenderungan kebijakan sukubunga global yang rendah dan kebijakan Quantitative Easing (QE)AS yang menyebabkan melimpahnya likuiditas global. Sementaraitu, beberapa faktor penarik antara lain membaiknya credit ratingIndonesia menjadi investment grade, dan imbal hasil yang relatiftinggi dibandingkan negara-negara regional maupun global. Dengandemikian, menjaga keseimbangan neraca pembayaran danekspektasi pasar valuta asing menjadi sangat penting.

3. Meningkatkan Koordinasi KebijakanPerekonomian Indonesia sejak krisis global tahun 2008menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan, baik yangbersifat siklikal maupun struktural. Perekonomian dunia yangmelambat dengan harga komoditas global yang rendah berdampakpada menurunnya ekspor sehingga meningkatkan tekanan padatransaksi berjalan.  Sementara itu, ketergantungan terhadap imporakibat terbatasnya kapabilitas produksi dalam negeri ditengahpermintaan domestik yang terus tumbuh, serta daya saing eksporyang rendah semakin meningkatkan tekanan terhadap sektoreksternal. Keterbatasan produksi dalam negeri dan ketergantunganimpor ini juga berdampak terhadap peningkatan tekanan inflasi.Selain itu, keterbatasan infrastruktur  dan permasalahan terkaittata niaga komoditas tertentu turut berkontribusi padameningkatnya tekanan inflasi.Di tengah kondisi fundamental ekonomi yang cenderungmelemah, tekanan terhadap stabilitas ekonomi juga meningkatsetelah pengumuman rencana pengurangan stimulus moneter oleh
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the Fed (tapering off) pada bulan Mei 2013. Pengumuman rencanatapering off ini kemudian memicu aliran keluar modal asing yangcukup signifikan sehingga menambah tekanan terhadap stabilitasekonomi. Selain itu, mengingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidakhanya dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand pull) namunjuga faktor penawaran (cost push), maka agar pencapaian sasaraninflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasaama dan koordinasiantara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakanmakroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan. Koordinasikebijakan yang ditempuh, selain diarahkan  untuk mengendalikanstabilitas ekonomi dan mengendalikan permintaan agregat, jugadiarahkan kepada beberapa aspek lain.Pemerintah bersama Bank Indonesia menempuh langkah-langkah untuk menurunkan tekanan inflasi dan defisit transaksiberjalan ke level yang lebih sehat, melalui bauran kebijakanmoneter. Pengendalian inflasi juga ditopang oleh koordinasipengendalian inflasi dengan Pemerintah, baik Pemerintah Pusatmaupun Pemerintah Daerah. Sementara itu, Pemerintah berupayamemperkuat ketahanan eksternal dan sektor riil melalui berbagaikebijakan di bidang  fiskal, energi, pangan dan infrastruktur.Kebijakan tersebut antara lain bertujuan menekan defisit transaksiberjalan, menjaga inflasi, mendorong pertumbuhan, menjaga dayabeli, serta mempercepat investasi. Koordinasi kebijakan jugadiperkuat dengan koordinasi antar otoritas terkait dalam ForumKoordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).Di tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BItelah diwujudkan dengan membentuk Tim KoordinasiPenetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi(TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiridari Bank Indonesia dan departmen teknis terkait diPemerintah seperti Kementerian Keuangan, KementerianKoordinator Bidang Perekonomian, Badan PerencanaanPembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan,Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, danKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadaripentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan,koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akansemakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusatmaupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendahdan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang
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berkesinambungan dan berkelanjutan.
3.1.4 Makroprudensial dan Keuangan yang InklusifPembangunan sektor keuangan difokuskan pada prioritasketahanan dan daya saing sektor keuangan. Peningkatan ketahanandan daya saing sektor keuangan mempunyai tujuan akhirpeningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitassektor keuangan, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi yangkokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sertapembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.Peranan Pemerintah dalam sektor keuangan adalah agendapengawasan, pengembangan, dan perlindungan konsumen jasakeuangan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini dilaksanakanbersama regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BankIndonesia. OJK bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yangtumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungikepentingan konsumen/masyarakat, yang diupayakan melaluipengaturan dan pengawasan pada seluruh kegiatan sektorkeuangan. Di sisi lain, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitasnilai rupiah melalui pelaksanaan kebijakan moneter, yangmempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah  di bidangperekonomian.Selama tahun 2009 - 2013, masih berlanjutnya krisis ekonomidan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagaitekanan yang terjadi di pasar keuangan, membuat sektor keuangandomestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun,kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukupbaik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, danlembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yangmeningkat dan cukup terkendali.

TABEL 3.2
Indikator Perbankan

INDIKATOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Aset 2534.1 3008.9 3652.8 4262.6 4954.5 5198,0
Smpanan DPK 1973 2338.8 2784.9 3225.2 3664.0 3834.5
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Kredit 1437.9 1765.8 2200.1 2725.7 3292.9 3468.2CAR (Persen) 17.4 17.0 16.1 17.4 18.6 19.5NPL (Persen) 3.3 2.6 2.2 2.3 1.8 2.1ROA(Persen) 2.6 2.7 3 3.1 3.1 3.0LDR (Persen) 72.9 75.2 78.8 84.0 89.9 90.3Sumber: Bank Indonesia/OJK, data 2014 s/d bulan Juni.
Di sektor perbankan, meskipun terjadi krisis Eropa dan gejolakpolitik dan ekonomi di Amerika Serikat 2008 - 2014,  kinerja sektorperbankan masih terjaga dengan baik (Tabel  III.2 Indikator Perbankan).Indikator rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio – CAR) pada2014 mencapai 19,5 persen meningkat dibanding akhir 2013 (18,6persen),  tahun 2012 (17,4 persen) dan 2011 (16,1 persen). Indikator lainseperti rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan – NPL), tercatatmenjadi 2,1 persen pada 2014, sedikit meningkat dibanding 2013 (1,8persen), 2012 (2,3 persen) dan 2011 (2,2 persen). Perkembangan initerkait dengan kebijakan Loan to Value dan Down Payment perbankan.Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada bulan Juni tahun 2014tercatat sebesar Rp 5.198,0 triliun, meningkat dibanding akhir tahun2013, yaitu sebesar Rp 4.954,5 triliun.Penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan.Kinerja penyaluran kredit hingga Juni 2014 mencapai Rp3.468,2 triliunatau meningkat dari Desember 2013 yang mencapai Rp3.292,9 triliun.Meningkatnya BI rate dari 5,75 persen, menjadi 6,0 persen pada awal Juni2013 dan secara bertahap menjadi 7,50 persen pada awal November2013 sampai awal Oktober 2014 sebagai kebijakan antisipasimeningkatnya arus modal ke luar juga mempengaruhi suku bungaperbankan. Tingkat suku bunga kredit modal kerja (KMK), kreditinvestasi (KI) dan kredit konsumsi (KK) pada bulan Juni 2014 meningkatmasing-masing menjadi 12,64 persen, 12,25 persen dan 13,30 persen dari12,14 persen, 11,83 persen dan 13,13 persen pada akhir  2013. Dibandingtahun 2012 suku bunga KMK dan KI meningkat  dari 11,50 persen, dan11,28 persen, sedangkan suku bunga KK menurun dari 13,58 persen.Perubahan suku bunga kredit tersebut juga terkait dengan kebijakan yangmewajibkan bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit, yangbertujuan untuk mendorong efisiensi perbankan.
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GAMBAR 3.3
Mobilisasi Dana Perbankan

Sumber : OJK/BIKegiatan perekonomian yang agak menurun pada tahun 2014,khususnya di bidang produksi dan perdagangan mendorong penurunanpenyaluran kredit, baik kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI)dan kredit konsumsi (KK). Pertumbuhan kredit modal kerja, kreditinvestasi, dan kredit konsumsi pada tahun 2014 (Juni) masing-masingmencapai 17,3 persen, 22,5 persen dan 12,7 persen, dari 20,4 persen, 35,0persen dan 13,7 persen (y-o-y) pada tahun 2013. Pada tahun 2012,pertumbuhan ketiga jenis kredit masih cukup tinggi, masing-masing  23,2persen, 27,4 persen, dan 19,9 persen (y-o-y), lihat Gambar III.4.Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit UsahaMikro, Kecil dan Menengah (kredit UMKM). Pada tahun 2014 (Juni),kredit UMKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp651,3 miliar meningkatcukup berarti dari akhir tahun 2013 sebesar  Rp608,8 triliun. Jumlahkredit UMKM tahun 2013 ini meningkat sebesar 15,7 persen dibandingtahun 2012 yang sebesar Rp516,3 triliun.
GAMBAR 3.4
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Sumber: OJK/BIDi sisi penghimpunan dana, pertumbuhan simpanan masyarakatterus meningkat ditengah tingkat suku bunga deposito yang berfluktuasi.Sampai dengan akhir tahun 2012 simpanan masyarakat mencapaiRp3.225,2 triliun atau meningkat sebesar 15,8 persen (y-o-y) danmeningkat menjadi Rp3.563,4 triliun pada akhir 2013 (13,6 persen), danmeningkat lagi menjadi Rp3.834,5 miliar pada tahun 2014 (Juni).Pertumbuhan komponen penghimpunan dana dapat dilihat pada GambarIII.5. Dengan perkembangan tersebut, dimana pertumbuhan kredit sedikitlebih tinggi dari pertumbuhan simpanan, maka rasio antara kredit yangdisalurkan dengan simpanan pada tahun 2014 (Juni) mencapai 90,3persen sedikit meningkat dibanding akhir 2013 sebesar 89,9 persen,  dan84,0 persen pada tahun 2012.
GAMBAR 3.5

Komponen Penghimpunan Dana Perbankan
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Setelah diuraikan perkembangan makro sektor keuangan diIndonesia, berikut ini akan disajikan perkembangan sektor keuangansecara lebih mikro.Dalam rangka peningkatan akses keuangan/perbankan (financial
inclusion) terutama untuk memperluas akses layanan sistem pembayarandan keuangan terbatas kepada masyarakat yang belum terlayani(unbanked), telah dilakukan beberapa kegiatan oleh Bank Indonesiamaupun bersama pihak lainnya seperti pelayanan perbankan denganmenggunakan telepon seluler (Mobile Payment Service /MPS). Pelayananini dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun menggunakansarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga.Sampai dengan akhir 2013, telah disusun pedoman implementasi
pilot project Mobile Payment Service (MPS) dan dilaksanakan uji coba MPSyaitu kemudahan penggunaan ponsel untuk beberapa transaksi keuanganseperti kiriman uang, pembayaran tagihan dan sebagainya. Uji coba inimelibatkan 5 (lima) bank peserta yakni Bank Mandiri, BRI, Bank CIMBNiaga, BTPN dan Bank Sinar Harapan Bali (BSHB) dan  beberapaperusahaan telekomunikasi (telco), seperti Indosat, Telkomsel dan XLAxiata. Wilayah uji coba meliputi 5 (lima) provinsi yaitu Provinsi JawaBarat (Bandung, Bogor, Cirebon, Indramayu, dan Sumedang), SumateraSelatan (Ogan Hilir & Banyuasin), Jawa Tengah (Purworejo, Kebumen),Jawa Timur (Banyuwangi), Bali (Karangasem, Gianyar, Jembarana &Tabanan).Berdasarkan hasil monitoring terhadap proyek tersebut,masyarakat sangat antusias dengan kehadiran Unit Pelaksana LayananKeuangan di daerahnya karena memberikan kemudahan bertransaksi,murah dan dapat dilakukan kapan saja. Ke depan, masih akandilaksanakan monitoring terhadap uji coba MPS, pemberian edukasikepada masyarakat terkait layanan MPS dan penjajakan pemanfaatanMPS untuk penyaluran bantuan pemerintah.Sementara itu, kegiatan edukasi keuangan ditujukan untukmeningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan,produk dan jasa perbankan.  Otoritas Keuangan (BI dan OJK) melakukanberbagai kegiatan edukasi keuangan. Sasaran edukasi keuangan tersebutcukup beragam, meliputi pelajar, Tenaga Kerja Indonesia dan kelompokmasyarakat tertentu lainnya (pelaku usaha skala mikro, kecil danmenengah termasuk petani dan nelayan; Pegawai Negeri). Upaya lainyang dilakukan adalah dengan memasukkan materi edukasi keuangan kedalam kurikulum nasional (SMA) serta kurikulum dasar pelatihan TKI.Selain itu juga dilakukan pelatihan (training for trainers) kepada parapendidik antara lain kalangan madrasah di wilayah Jawa Barat.
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Selain melalui edukasi keuangan, kegiatan keuangan inklusifdiupayakan melalui program TabunganKu, yaitu tabungan denganpelayanan dasar (basic) seperti besarnya saldo minimal tabungan danrendahnya biaya penarikan dana tabungan. Sampai   dengan Maret2014, jumlah rekening TabunganKu sebesar 11,75 juta rekening,meningkat 1,13 juta rekening dibandingkan akhir tahun 2013 yaitusebesar 10,62 juta rekening. Dalam tahun 2013 jumlah rekeningmeningkat sangat signifikan dibanding jumlah rekening pada akhir2012 yaitu sebesar 3,64  juta  rekening.Kondisi stabilitas dan kinerja sektor keuangan dalam beberapatahun terakhir, 2009 - 2013 relatif baik. Namun demikian, masih terdapatbeberapa tantangan/permasalahan yang perlu diatasi agar lebih dapatmengoptimalkan peran sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunandengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatianPertama, ketidakseimbangan likuditas internasional, sertafragmentasi likuiditas di sistem keuangan domestik  memberikanpengaruh berarti pada harga dan insentif pada sistem keuangandomestik, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat investasi danperkembangan ekonomi di dalam negeri. Kebijakan ekspansi/kontraksimoneter Amerika Serikat (AS) akan mendorongpeningkatan/pengurangan  uang beredar di AS dan dolar AS di negara-negara lain. Sejak akhir Mei 2013, Bank Sentral AS menyampaikanrencana pengetatan uang beredar, yang berakibat terjadi capital outflowdari hampir semua lain ke AS. Hal ini akan mendorong kenaikan sukubunga internasionalKedua, tantangan besar dari sistem keuangan kita adalah pasarkeuangan yang belum  mendalam (financial deepening), dan likuid. Hal inidipengaruhi oleh akses pelayanan keuangan masyarakat yang relatifrendah. Di pasar rupiah hal ini tercermin dari perputaran uang (turn
over) transaksi dan masih belum sempurnanya pembentukan harga dipasar surat berharga (repurchase agreement/repo, pasar sekunder).Sedangkan di pasar valuta asing ditandai dengan volume transaksi yangmasih rendah dan transaksi lindung nilai yang belum begitu aktif/besar.Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan serta sistimperlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnyaperkembangan pasar keuangan domestik.Di samping itu, aliran masuk modal asing ke Indonesia dapatmendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus berisiko ketidakstabilanpasar uang. Hal ini perlu diwaspadai karena adanya potensi/risiko aliranmodal keluar (capital outflow) dan penarikan dana besar-besaran padaperbankan (bank rush) yang akan berpengaruh terhadap stabilitas sektorkeuangan, terutama jika terjadi gejolak pada perekonomian/keuangan
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dunia mengingat kepemilikan asing di pasar modal domestik masih cukupbesar. Karena itu tantangannya adalah bagaimana menjaga tingkatkesehatan dan ketahanan perbankan, serta mengarahkan dana masuk keinstrumen jangka panjang yang produktif.Permasalahan yang dihadapi oleh sektor keuangan dalam jangkamenengah lainnya adalah persiapan sektor keuangan menghadapiMasyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di sektor keuangan pada tahun 2020.Permasalahan dan tantangan sektor keuangan, khususnya perbankandalam menghadapi MEA 2020 ini terutama adalah penguatan permodalandan aset, likuiditas dan strategi keuangan untuk meningkatkan daya saingsektor keuangan/perbankan.Dari sektor perbankan, permasalahan lain yang dihadapi adalahmasih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan yang antara laindisebabkan oleh  masih tingginya Net Interest Margin (NIM). NIM yangtinggi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi biaya tinggi seperti: i)infrastruktur yang terbatas/ belum merata, ii) kualitas dan jumlah SDMperbankan yang terbatas, iii) ketidakpastian hukum, iv) pratik korupsidan v) tingginya tingkat suku bunga kredit di Indonesia, termasuk kreditmikro.  Sektor perbankan Indonesia masih belum beroperasi secaraefisien jika dibandingkan dengan bank-bank di Asia Tenggara.. Selain itu,keuntungan perbankan yang besar (khususnya bank BUMN), belum dapatdigunakan secara optimal sebagai tambahan modal yang dapatmeningkatkan penyaluran kredit secara signifikan, antara lain karenakebutuhan pendanaan APBN.Khusus mengenai sektor pertanian dan perikanan, pertumbuhanPDB sektor ini yang relatif kecil (sekitar 3% - 4% setahunnya), antara lainjuga disebabkan oleh pembiayaan atau pinjaman perbankan yang relatifkecil (di bawah 10 persen adri total pinjaman perbankan). Untukmeningkatkan pembiayaan perbankan secara berarti diperlukan BankPertanian yang handal serta skema kredit-kredit pertanian yang tepatsasaran dan berdaya guna yang disalurkan oleh perbankan, baik bankBUMN, bank swasta maupun BPR. Dengan peningkatan pembiayaanperbankan yang signifikan ini diharapkan produksi sub-sektor perikanandapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2019.Selain itu, pembiayaan infrastruktur perbankan yang relatif panjang(1-5 tahun) juga dibatasi oleh sumber dana berjangka pendek(mismatch). Risiko pinjaman infrastruktur yang lebih besar dibandingpinjaman sektor perdagangan dan jasa lainnya, memerlukanpenyempurnaan aturan manajemen dan penjaminan risiko untuk sektorperbankan.Beberapa permasalahan di industri BPR, antara lain: (i) kondisipermodalan sebagian besar BPR yang relatif kecil dan terbatas; (ii)
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kesenjangan (gap) industri BPR yang cukup besar dari sisi aset, modal,serta produk dan pelayanan membutuhkan kebijakan pengawasan danpengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi masing-masingBPR; (iii) kemampuan BPR menghimpun dana murah dari masyarakatmasih terbatas yang mengakibatkan biaya dana BPR cukup tinggi.Pada sektor pembiayaan mikro, masih terdapat beberapa persoalanseperti: (i)  program-program kredit maupun inisiatif–inisiatif kebijakansistem keuangan inklusif yang dilakukan berbagai kementerian danpemerintah daerah saling tumpang tindih dan kontradiktif; (ii) belum adasistem informasi debitur; (iii) belum optimalnya diversifikasi skemapembiayaan; (iv) belum memadainya peran fasilitator UMKM.Di bidang keuangan syariah, meskipun perkembangan keuangansyariah sejauh ini terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik,namun masih terdapat banyak isu dan permasalahan yang menghambattercapainya potensi yang Indonesia miliki sebagai berikut:a. Secara volume, asset lembaga keuangan syariah di Indonesia masihrelatif kecil dibanding dengan aset lembaga keuangan konvensial dandibanding dengan aset lembaga keuangan syariah di beberapanegara. Isu mengenai jumlah aset ini perlu diperhatikan mengingatefisiensi, daya saing dan kemanfaatan industri keuangan syariah bagiperekonomian dipengaruhi oleh volume usaha di industri keuangansyariah.b. Kurangnya dukungan dari pemerintah (termasuk parlemen) untukmempromosikan keuangan syariah termasuk kurangnya sosialisasidari pemerintah untuk mempromosikan industri keuangan syariahkepada publik. Hal ini ditandai dengan kurangnya pemahamanmasyarakat tentang produk dan lembaga keuangan syariah.c. Kurangnya koordinasi diantara berbagai instansi pemerintah dalamkerangka mengembangkan industri keuangan syariah di tanah air.d. Industri keuangan syariah Indonesia pada saat ini sangatberorientasi ritel.e. Pangsa keuangan Islam dari pasar perbankan korporasi sangat kecildan tidak ada bank investasi syariah di negeri ini.f. Kurangnya  sumber daya manusia di bidang keuangan syariah baikdari segi kuantitas maupun kualitas atau kompetensi. SDM di sektorkeuangan syariah relatif sangat tertinggal dibandingkan dengan
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sektor konvensional.g. Berbagai produk di lembaga-lembaga keuangan syariah sangatterbatas dan belum memenuhi kebutuhan atau permintaankonsumen dan pelaku usaha.h. Sistem Teknologi Informasi yang digunakan oleh lembaga keuangansyariah relatif tertinggal dibandingkan dengan sektor keuangankonvensional.i. Kurangnya pengalaman dan interaksi internasional dari pelakuindustri dan pemangku kepentingan di bidang keuangan syariah.Di sektor jasa keuangan non-bank,  peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal masihrelatif kecil dalam perekonomian, sehingga belum dapat secara optimalmenjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatanpembangunan ekonomi nasional. Permasalahan pengembangan industrikeuangan non bank ini meliputi akses terhadap jasa keuangan non-bank,yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman produk dan daya belimasyarakat, keragaman produk dan kebutuhan masyarakat, sertakepuasan dan perlindungan konsumen/nasabah atas penggunakanproduk keuangan non-bank tersebut.Secara lebih khusus, permasalahan asuransi pertanian adalahkarena premi asuransi masih dianggap sebagai komponen biaya yangmembebani petani dan belum dilihat sebagai sarana yang dapatmelindungi petani dari kerugian akibat kegagalan panen, yang selama inisebagian dari kerugian tersebut masih didanai oleh Pemerintah (APBN).Selain itu, dengan makin berkembangnya sektor keuangan baikperbankan, non bank dan keuangan mikro serta integrasi produkperbankan dan non perbankan, modus dan ancaman terjadinya tindakpidana pencucian uang juga terus meningkat. Hal tersebut bisa menjadigangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu, masihkurangnya respon lembaga penegak hukum atas laporan analisis PPATK,modus kejahatan transaksi keuangan yang semakin luas, sertaketerbatasan sarana prasarana dan aturan hukum tindak pidanapencucian uang dan pendanaan terorisme.Dengan mempertimbangkan perkembangan,tantangan/permasalahan sektor keuangan dalam lima tahun ke depan,isu strategis sektor keuangan adalah meningkatkan ketahanan dan dayasaing sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya(pendorong/pengungkit dan pelindung kegiatan sektor riil (sektorproduksi dan sektor perdagangan)), terutama mendukung
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pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3.1.5 Re-Industrialisasi yang BerkelanjutanPengembangan industri tahun 2015-2019 menghadapi berbagaitantangan utama yang akan diuraikan pada bagian berikut ini yang akanditutup dengan rumusan isu strategis.

1. DeindustrialisasiPada tahun 2000, sektor industri menyumbangkan 27,75 persendalam total produk domestik bruto diantarnya 23,84 persen bersumberdari industri non-migas. Pada tahun 2001 sumbangan sektor industriterhadap perekonomian nasional meningkat menjadi 29,05 persendimana industri non-migas menyumbang 25,21 persen. Angka inimenunjukkan bahwa sektor industri menjadi penghela utamaperekonomian. Namun, sejak saat 2002, sumbangan sektor industrimenurun secara konsisten, hingga pada tahun 2013 hanya mencapai23,70 persen dan industri non-migas menyumbang 20,76 persen, lihatGambar III.6.
GAMBAR 3.6

Perkembangan Porsi Industri Dalam Pdb
Tahun 2000 – 2013

Sumber : BPS - diolahPerkembangan jumlah usaha industri berskala sedang dan besardapat dibagi dalam dua perioda. Perioda pertama adalah antara tahun
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2001 ke 2005 dan yang kedua adalah dari tahun 2006 sampai dengan2011. Pembagian ini disebabkan terjadi anomali data pada tahun 2005-2006 dimana terdapat lonjakan jumlah usaha industri besar dan sedangsebanyak hampir 9 ribu unit, yang tidak pernah terjadi. Pada periodapertama jumlah usaha industri besar dan sedang menurun dari 21.396usaha pada tahun 2001 menjadi 20.729 industri pada tahun 2005. Padaperioda kedua juga terjadi hal yang sama yaitu menurun dari 29.468usaha pada tahun 2006 menjadi 23.370 usaha pada tahun 2011. Gejala inidi dalam literatur disebut gejala negative net-entry, yang seringdihubungkan dengan gejala deindustrialisasi.Dengan demikian tantangan pertama dalam pembangunan industridi masa yang akan datang adalah:

2. Populasi dan Struktur Industri LemahData statistik industri sedang dan besar (SI) serta statistik industrikecil, kerajinan, dan rumah tangga (IKKR) untuk tahun 2011menunjukkan postur populasi industri, lihat Table III.3. Jumlah industriberskala menengah sebesar 23,370 termasuk sangat sedikit. Sedangkanindustri berskala mikro mencapai 2,5 juta unit atau mencapai 99 persendari total populasi dan dengan jumlah ini hanya menyumbang sekitar 8persen dari nilai yang tercipta seluruh sektor industri. Di sampingketimpangan jumlah, industri mikro, kecil dan menengah sangat sedikityang terkait dengan industri besar. Sebagai illustrasi, industri kendaraanroda-4 dan roda-2 hanya memiliki pemasok hanya sampai lapis 3 (tier 1,2 dan 3) yang umumnya berskala besar.
TABEL 3.3

Postur Populasi Usaha
Tahun 2011

SKALA USAHA PERUSAHAANMikro (Naker<5) 2,554,787

Tantangan 1: Mendorong akselerasi pertumbuhan industri untuk
menangkal bahkan membalikkan gejala
deindustrialisasi yang secara singkat dapat disebut
REINDUSTRIALISASI
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Kecil (5<=Naker<20) 424,284Sedang (20<=Naker<100) 16,295Besar (Naker >=100) 7,075
SUMBER: BPS - DIOLAHIndustri mikro dan kecil diharapkan tumbuh makin besar danmeningkat menjadi industri menengah dan besar. Statistik IKKRmenunjukkan bahwa pemilik dari sekitar 2,97 juta perusahaan industrimikro dan kecil, 98% berpendidikan SLTA ke bawah. Artinya yangberpendidikan D1 ke atas hanya sekitar 2%. Pada pada usaha skala inikeahlian (locus of expertise) dan kepemilikan (locus of ownerships) ada ditangan satu orang. Artinya, dengan tingkat pendididikan pemilik usahayang demikian, kemampuan menyerap pengetahuan dan teknologi yangdibutuhkan untuk mengembangkan usaha sangat kecil.Karena IKKR dalam lima tahun ke depan, tidak dapat diharapkansebagai basis penumbuhan populasi industri berskala besar dan sedangmaka tantangan pembangunan industri kedua adalah

3. Bahan mentah diekspor sementara bahan setengah jadi
diimpor.Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang secaraumum dibagi atas dua bagian, yaitu hasil-hasil sektor pertanian dansektor pertambangan mineral. Hingga tahun 2013, potensi ekonomi darikomoditi primer hasil kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkansecara optimal. Komoditi primer diekspor langsung ke pasarglobal tanpamelalui proses penambahan nilai.Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesiasedemikian besar, maka seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkansemaksimal mungkin. Jika bisa dikembangkan dengan baik makaimplikasinya adalah lahirnya industri-industri pengolahan. Denganterjadinya pertumbuhan sektor industri maka perekonomian pun akansemakin tumbuh da dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Tantangan 2: Mendorong investasi di sektor industri untuk
meningkatkan jumlah populasi industri berskala
besar dan menengah.

Tantangan 3: Mendorong investasi industri untuk mengolah
bahan mentah dari pertanian dan pertambangan
(sektor primer) menjadi produk bernilai tambah
tinggi (hilirisasi)
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4. Ketergantungan pada impor tinggiGambar III.7 menunjukkan eksposure industri nasional kepadapasar global, yang ditunjukkan oleh seberapa besar dari produk industriyang diekspor dan seberapa besar bahan baku atau bahan setengah jadiyang diimpor. Semakin tinggi porsi ekspor dan impornya, makaeksposurenya ke pasar global juga makin tinggi, makin sensitif terhadapgejolak perekonomian global.

GAMBAR 3.7
Eksposure Industri Nasional Pada Pasar Global

Tahun 2011

Sumber BPS - diolahDari eksposure ke pasar global, menunjukkan bahwa industridalam negeri sangat tergantung pada bahan baku, komponen dan sub-assembly dari luar negeri. Dengan demikian tantangan pembangunan
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industri ke depan adalah:

5. Produktivitas RendahProduktivitas industri yang diukur dengan besarnya nilai tambahper tenaga kerja untuk kelompok-kelompok industri. Gambar III.8menunjukkan urutan kelompok industri dari kelompok denganproduktivitas terbesar hingga terendah.

GAMBAR 3.8
Nilai Tambah Per Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri

Tahun 2011

Sumber: BPS - diolah

Tantangan 4: Mendorong investasi industri yang menghasilkan
bahan baku, bahan setangah jadi, komponen,
dan sub-assembly untuk mengurangi
ketergantungan ke pasar global.
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Produktivitas dapat dipengaruhi oleh: (1) cakupan rantai nilai yangdikuasai oleh perusahaan; (2) nilai dari produk yang dihasilkan; dan (3)efisiensi proses produksi. Sehingga tantangan pembangunan industri kedepan adalah:

6. Industri Terkonsentrasi di Pulau Jawa dan SumateraKetersediaan sarana dan prasarana di tambah lagi dengan besarnyapenduduk yang menjadi pasar, Pulau Jawa telah lama menjadi pusatpengembangan industri. Itu sebabnya hingga tahun 2011, penumbuhanusaha industri paling tinggi di Pulau Jawa dan berikutnya adalah PulauSumatera, Gambar III.9.
GAMBAR 3.9

Distribusi Industri Besar Dan Sedang Menurut Koridor Ekonomi
Tahun 2003, 2005, 2010 Dan 2011

Sumber: BPS – diolahKonsentrasi populasi industri di Pulau Jawa perlu diperbaiki agarberimbang antara Jawa dan luar Jawa untuk mengurangi tingkat

Tantangan 5:Mendorong dan memfasilitasi usaha industri
meningkatkan produktivitas.
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kesenjangan. Dengan demikian tantangan pembangunan industriselanjutnya adalah:

Muara dari seluruh permasalahan di atas adalah ternjadinyadeindustrialisasi. Sehingga diperlukan upaya untuk mencapaipertumbuhan industri yang sangat tinggi, oleh karena itu isu strategispembangunan industri adalah:

3.1.6 Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMNBadan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yangmayoritas kepemilikan sahamnya (mininal 51 persen) dipegang olehPemerintah. Tujuan pendirian BUMN sebagaimana termaktub dalam UUNo. 19 tahun 2003 tentang BUMN antara lain untuk memberikansumbangan bagai perekonomian nasional pada umumnya danpenerimaan negara, mempunyai peranan yang strategis dalamperekonomian nasional.Pemerintah juga berperan membina dan mengembangkanperusahaan negara/BUMN, di samping berperan mengembangkan sektorswasta dan koperasi, , untuk mempercepat tercapainya kesejahteraanrakyat, seperti amanat yang tercantum dalam Konstitusi.Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan perubahan strukturekonomi yang menyertainya tidak hanya disumbangkan oleh sektorswasta dan Pemerintah saja, badan-badan usaha milik negara(BUMN) juga berpengaruh dalam meningkatkan produk domestikbruto, menciptakan kesempatan kerja dan memeratakan hasil-hasilpembangunan.

Tantangan 6: Mendorong investasi industri yang di luar Pulau
Jawa sesuai dengan karakteristik ekonomi dan
sumber daya alam yang tersedia.

ISU STRATEGIS: AKSELERASI PERTUMBUHAN INDUSTRI
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GAMBAR 3.10
Perkembangan Aset Bumn 2004 – 2013 (Triliun Rp.)

Sumber: Kementerian BUMNPerkembangan perusahaan-perusahaan BUMN dalam tahun 2004 –2013, telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, antara lainsebagai berikut.Selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2013, nilai aset BUMNtelah mengalami peningkatan yang pesat, dari Rp1.173 triliun pada tahun2004 menjadi Rp2.505 triliun pada tahun 2009, kemudian meningkat lagimenjadi Rp4.216 triliun pada tahun 2013, ditengah situasi perekonomianyang naik dan turun terpengaruh dari gejolak perekonomian dunia.Pasang-surut kinerja BUMN selama periode tersebut juga tercermin darilaba yang diperoleh dan dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamseperti terlhat pada Gambar di bawah ini.Total dividen yang disetorkan oleh seluruh BUMN dan minoritaspada tahun 2013 adalah sebesar Rp36,5 triliun dari ataudibandingkan dengan setoran dividen pada tahun 2003 yangsebesar Rp9,8 triliun, atau meningkat hampir 4 kali lipat.
GAMBAR 3.11

Perkembangan Laba Bumn 2004 – 2013 (Triliun Rp.)
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Sumber: Kementerian BUMNIndikator keberhasilan BUMN juga terlihat pada kapitalisasi sahamBUMN di pasar modal (Bursa BEI) pada akhir tahun 2013. Dari 20 (duapuluh) BUMN yang terdaftar di pasar modal, kapitalisasi pasarnya padatahun 2013 mencapai sebesar Rp968,5 triliun atau sekitar 23,0 persendari kapitalisasi seluruh saham perusahaan emiten yang terdaftar dibursa efek Indonesia. Indikator kinerja yang tidak kalah pentingnyaadalah sumbangan pajak BUMN kepada Pemerintah/negara dalamperiode yang sama.

GAMBAR 3.12
Perkembangan Kontribusi Pajak Bumn (Triliun Rp.)

Sumber: Kementerian BUMNKontribusi pembayaran pajak BUMN juga meningkat darisekitarRp33,4 triliun pada tahun 2004 menjadi sekitar Rp81,0 triliunpada tahun 2010, dan meningkat lagi menjadi sekitar Rp142,0 triliun
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pada tahun 2013, atau sekitar 11 persen dibandingkan dengan totalpenerimaan pajak dalam APBN 2013.Selain itu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, KementerianBUMN telah memproses 25 privatisasi BUMN dan 20 privatisasi (BUMN)minoritas, dengan berbagai macam cara/metode privatisasi. Nilai totalhasil privatisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp53,4 triliun, dimanasebesar Rp42,6 triliun masuk dalam kas/modal BUMN, dan sisanyasebesar Rp10,9 triliun masuk ke dalam kas negara.Dalam pengembangan BUMN, permasalahan utamanya adalahperan BUMN sebagai pendukung penyedia bahan kebutuhanpokok/pangan, penunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerap angkatankerja, masih belum optimal. Selain itu, beberapa BUMN masih belummenunjukkan kinerja yang baik.Terkait dengan perkembangan dan permasalahan BUMN tersebut,isu strategis dalam pembinaan dan pengembangan BUMN antara lainadalah: i) meningkatkan daya saing BUMN, ii) menjaga pelaksanaan tatakelola usaha yang baik (good corporate governance), iii) mendorongpelaksanaan praktik-praktik  terbaik dalam pengelolaan usaha, termasukmemberikan ruang gerak dan iklim persaingan yang setara antara BUMNdan usaha swasta, iv) menggalakkan gerakan anti- penyimpangan/penyelewengan prosedur-usaha (fraud) v) penataan pembagiankewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BUMN terkait denganpemisahan tugas dan tanggung jawab BUMN sebagai operator maupunPemerintah sebagai regulator.
3.1.7 Pemberdayaan UMKM dan KoperasiTingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak saja mendorongperbaikan rata-rata pendapatan rakyat, namun juga membawa tantanganberupa pelebaran kesenjangan pendapatan rakyat. Kondisi inimembutuhkan kebijakan dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhanyang manfaatnya dapat dinikmati rakyat secara lebih merata, adil daninklusif (equitable, just and inclusive growth).  Kebijakan tersebut perludiarahkan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dansekaligus meningkatkan kesempatan berusaha bagi rakyat. Langkahstrategis yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan pengembanganusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dalam arusutama pembangunan guna mendorong partisipasi dan kontribusi rakyatyang lebih tinggi dalam membangun kemandirian ekonomi.Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasimenempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyatIndonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin,
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pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2012tercatat mencapai 56,3 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit padatahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai107,7 juta orang pada tahun 2012 meningkat dari 96,2 juta orang padatahun 2009. Sementara itu koperasi juga terus berkembang dan berperansebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomianggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009)menjadi 203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melaluikoperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.Dalam lima tahun mendatang, pelaku-pelaku usaha skala mikro,kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi perlu diberi kesempatan yanglebih besar untuk tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan denganskala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up).  Upaya ini juga untukmendorong kelompok pelaku ekonomi yang selama ini tertinggal untukmenjadi lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih besar dalammembangun kemandirian ekonomi.
GAMBAR 3.13

Struktur PDB Dan Produktivitas Umkm

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2011 dan 2013, diolah)UMKM dan koperasi selama ini memiliki peran dan kontribusi yang
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cukup besar dalam perekonomian. Secara nasional, UMKM menyediakanlapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012.Sementara itu koperasi banyak berperan dalam pengadaan bahan bakudan kebutuhan sehari-hari, permodalan, serta fasilitasi pengolahan danpemasaran produk bagi anggotanya.Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belummenunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat danberdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah.Usaha mikro ini mencakup petani, peternak, nelayan, pelaku industrirumah tangga, pedagang, dan usaha perorangan lainnya. Sementara itu,proporsi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan asetyang lebih tinggi, masih sangat rendah. Nilai PDB UMKM jugamenunjukkan tren penurunan terutama di sektor-sektor dimana jumlahunit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor pertanian danperdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM terdapat disektor tersier, sedangkan  PDB UMKM di industri pengolahan masihrendah. Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari19,0 persen) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalamipenurunan. Koperasi juga masih menghadapi tantangan untukmengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yangseharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaatsosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.Kondisi ini berdampak pada timbulnya (i) kesenjanganproduktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (ii)lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil danmenengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung;dan (iii) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama padakelompok pelaku usaha informal skala mikro. Secara umum, berbagaipemasalahan yang melatarbelakangi kondisi tersebut adalah sebagaiberikut:4. Rendahnya kapasitas UMKM dan koperasi dalam wirausaha,manajemen dan teknis, yang membatasi kemampuan pengelolaanusaha dan pemasaran;5. Rendahnya akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi yangdipengaruhi oleh keterbatasan (i) skema pembiayaan yang sesuaidengan karakteristik dan kebutuhan UMKM dan koperasi, termasukwirausaha baru; (ii) pengetahuan tentang sumber pembiayaan danlayanan keuangan; dan (iii) jangkauan lembaga pembiayaan;
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6. Rendahnya inovasi, penerapan teknologi, serta penerapanstandardisasi mutu dan sertifikasi produk yang mempengaruhi nilaitambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi;7. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini belum efektif dalammemberikan kemudahan,  kepastian dan perlindungan usaha bagiUMKM dan koperasi; dan8. Rendahnya kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalammembangun, mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiridan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.Kelima permasalahan tersebut menunjukkan semakinmendesaknya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingUMKM dan koperasi. Penanganan isu strategis tersebut perlu difokuskanpada peningkatan produktivitas UMKM khususnya di sektor pertaniandan perikanan, yang dilaksanakan dalam keterkaitan usaha denganUMKM di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Upaya tersebutperlu didukung dengan pengurangan hambatan-hambatan yang berkaitandengan akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan usaha, sertapemanfaatan peluang kerja sama usaha dalam skema rantai nilai tambah.Pada saat yang sama, penguatan kapasitas pengurus, pengelola dananggota koperasi, serta modernisasi tata kelola koperasi perlu menjadifokus dari upaya peningkatan daya saing koperasi. Modernisasi koperasidilakukan tanpa meninggalkan jatidiri koperasi sebagai wadah usahabersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan anggotanya.Hasilnya diharapkan dapat mendorong usaha mikro dan kecil untuktumbuh menjadi usaha dengan skala usaha yang lebih besar, sertaberkontribusi lebih besar dalam penciptaan nilai tambah. Koperasi jugadiharapkan mampu berperan lebih besar dalam perbaikan sistem bisnisusaha mikro dan kecil yang menjadi anggotanya, penguatan pasardomestik, dan pengembangan kemitraan dan jaringan usaha yangberbasis rantai nilai dan rantai pasok. Peningkatan daya saing UMKM dankoperasi juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka untukmerespon perubahan pasar dan perekonomian yang semakin dinamis.
3.1.8 Peningkatan PariwisataDalam indeks daya saing pariwisata ada tiga ukuran yang dijadikansebagai titik tolak perumusan permasalahan yang dihadapi sektor ini,yaitu: Kunjungan Wisatwan Manca Negara (Wisman), International
Tourists Arrivals;
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Pengeluaran Wisman, International Tourists Receipts;Pilar ke-12 dari indikator daya saing yakni: Affinity for Travel and
Tourism khusunya untuk indikator “Attitude of Population Toward Foreign
Visitors”.Kunjungan dan Pengeluaran Wisman menunjukkan peningkatandari tahun 2007 hingga tahun 2013. Sebaliknya indikator “affinity for
travel and tourism” memburuk. Bila pada tahun 2007 Indonesia beradapada rangking ke-57 dari 124 negara pada tahun 2013 menjadi rankingke-114 dari 141 negara. Bila penurunan ini berlanjut, maka akan timbulpersepsi yang tidak baik di kalangan calon wisman, dan pada akhirnyamemberikan citra yang negatif dan akan menghindari Indonesia sebagaitujuan wisatanya. Rangkaian permasalahan ini dengan berbagai aspekpembangunan ditunjukkan dalam Gambar III.10. Variabel dalam hurufbesar menjukkan variabel yang terukur dalam indeks daya saingpariwisata global.Sikap penduduk terhadap turis asing (attitude toward foreign
visitors) dipengaruhi oleh dua hal, yakni: (1) persepsi penduduk terhadapmanfaat atas kehadiran turis (perceived benefit); dan (2) tingkatkesadaran penduduk terhadap pariwisata.  Sikap penduduk terhadapturis membentuk persepsi keramahan (perceived hospitality) bagi wismanyang selanjutnya akan menentukan apakah yang bersangkutan akankembali lagi atau tidak.Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa mata rantai yangmenghubungkan besarnya pengeluaran wisman dengan sikap pendudukterhadap wisman terputus. Rantai yang putus ini cukup panjang. Simpulyang paling kritis dari rantai yang terputus ini adalah kesejahteraanmasyarakat lokal. Sehingga permasalahan utama dalam pembangunanpariwiata adalah bagaimana meningkatkan kesejahteran masyarakatlokal di destinasi wisata melalui pariwisata.

GAMBAR 3.14
Untaian Permasalahan Buruknya Sikap Terhadap Turis Asing
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Dengan demikian isu strategis pembangunan pariwisata adalah:Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam peningkatankesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuanwisata.
3.1.9 Peningkatan Ekonomi KreatifSalah satu tantangan pembangunan nasional tahun 2025-2019bersumber pada struktur kependudukan Indonesia. Menurut perkiraanjumlah penduduk Indonesia, sejak tahun 2012 rasio ketergantungnanpenduduk Indonesia mulai menurun dan mencapai titik terendahnyapada kurun waktu 2028 – 2031, dan diperkirakan Indonesia akanmengalami bonus demografi mulai tahun 2012 hingga tahun 2035. Untukitu, perlu penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah yang sangatbesar, khususnya bagi penduduk yang berusia muda.Orang Kreatif (OK), UNCTAD menyebutnya dengan Creative Class,adalah lapisan masyarakat yang memiliki talenta kreatif dan mampumenggerakkan dinamika ekonomi, sosial dan budaya khususnya didaerah perkotaan. OK meliputi saintis, insinyiur, arsitek, disainer,pendidik, artis, musisi yang didalam perekonomian berfungsi melahirkanide baru, teknologi baru, dan konten kreatif. OK umumnya memiliki etoskerja kreatif yang menjunjung tinggi kreativitas, individualitas,perbedaan, dan meritokrasi. Usaha di bidang ekonomi kreatif umumyaberskala kecil dan memiliki sifat risiko bisnis yang berbeda dengan usahadi sektor lain dan didominasi oleh orang muda. Oleh karena itu,pengembangan ekonomi kreatif membuka kesempatan untukmenciptakan manfaat ekonomi dari bounus demografi di atas.Dengan demikian isu strategis pembangunan ekonomi kreatifadalah:Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakanpenumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif.
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3.1.10 Peningkatan InvestasiInvestasi, sebagai komponen penting dalam mendorongpertumbuhan ekonomi secara lebih berkesinambungan, sangatdipengaruhi oleh terciptanya iklim usaha yang kondusif. Kegiataninvestasi pada gilirannya akan mendorong kegiatan di sektor-sektorlainnya, antara lain penciptaan lapangan kerja baru dan ekspor.Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, selama periode 2010-2013 meningkat rata-rata sebesar 7,6 persen per tahun. Pada periodeJanuari-September 2014 PMTB hanya tumbuh sebesar 5,05 persen jikadibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013.Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp 60,6 triliun pada tahun2010 menjadi Rp 128,2 triliun pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuhsebesar 28,3 persen, dan pada periode Januari-September 2014 mencapaiRp 114,4 triliun. Sementara itu, realisasi investasi PMA telah meningkatdari USD 16,2 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 28,6 miliar padatahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 20,8 persen. Pada periodeJanuari-September 2014 realisasi investasi PMA mencapai USD 21,7miliar.Beberapa isu strategis yang diperkirakan masih menjadihambatan dalam peningkatan investasi pada periode 2015-2019antara lain adalah:1. Sebaran investasi, Pulau Jawa masih menjadi pusat investasi diIndonesia. Faktor penyebabnya adalah ketersediaan fasilitasinfrastruktur yang memadai, antara lain: jalan, pelabuhan,komunikasi, dan tenaga kerja yang mendorong tingginya investasi dipulau Jawa. Dengan demikian,  investasi di luar Pulau Jawa khususnyabagian Timur Indonesia relatif kurang berkembang, meskipun saratdengan SDA;Kontribusi PMDN di Pulau Jawa terhadap total PMDN adalah sebesar58,0 persen pada tahun 2010 menjadi 62,3 persen pada periodeJanuari-September 2014 (Gambar III.13). Sedangkan kontribusi PMAdi Pulau Jawa terhadap total PMA adalah sebesar 70,9 persen padatahun 2010 menjadi 53,4 persen pada periode Januari-September2014 (Gambar III.14).
GAMBAR 3.15

Realisasi Pmdn Menurut Lokasi
GAMBAR 3.16

Realisasi Pma Menurut Lokasi
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Sumber:BKPM (diolah)
2. Investasi di sektor manufaktur meningkat, tetapi sebagian besar

untuk pemenuhan pasar dalam negeri. Berdasarkan data dalamlaporan Japan Bank  for International Cooperation (JBIC) pada tahun2013, Indonesia menduduki peringkat ke 3 tahun 2012 untuk tujuaninvestasi perusahaan manufaktur Jepang. Alasan utamanya adalahpangsa pasar Indonesia yang besar. Berdasarkan data United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD), PMA meningkatpesat sejak tahun 2008 sebagai akibat booming di sektor komoditas,di atas pertumbuhan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand,Malaysia dan Vietnam. Namun, PMA yang masuk lebih banyakmemproduksi barang untuk mencukupi pasar domestik;Peningkatan realisasi PMDN pada tahun 2013 terhadap 2012terutama didorong  oleh tingginya pertumbuhan sektor tersier  yangmeningkat sebesar 133,8 persen, sedangkan peningkatan realisasi PMAterutama didorong oleh pertumbuhan sektor pengolahan (sekunder)yang meningkat sebesar 34,9 persen, namun sebagian besar untukmemenuhi kebutuhan dalam negeri (Gambar III.15 dan Gambar III.16).

GAMBAR 3.17
Komposisi Pmdn Berdasarkan

Sektor

GAMBAR 3.18
Komposisi Pma Berdasarkan Sektor

2010 2011 2012 2013 Jan-Sept 2014
Papua 0,4% 1,9% 0,1% 0,7% 0,2%
Maluku 0,0% 0,0% 0,4% 0,9% 0,1%
Sulawesi 7,2% 9,5% 5,3% 2,8% 3,5%
Kalimantan 24,0% 17,7% 18,2% 22,4% 15,1%
Bali dan NTT 3,5% 0,5% 3,4% 3,4% 0,2%
Jawa 58,0% 48,9% 57,2% 51,9% 62,3%
Sumatera 7,0% 21,5% 15,5% 17,9% 18,5%
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Sumber:BKPM (diolah)Di sisi lain, peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) diIndonesia diiringi dengan peningkatan Repatriasi pendapatan investasi,yang disebabkan oleh pengalihan laba perusahaan ke luar Indonesia yangcukup besar. Akibatnya, neraca pembayaran di sisi transaksi modalmengalami tekanan.Sementara itu, pergeseran PMDN bergeser ke arah sektor jasaterlihat bahwa sebagian besar berorientasi ke pasar dalam negeri. Hal inidisebabkan oleh kurangnya insentif untuk berinvestasi di sektorsekunder dan tingkat pengembalian investasi sektor tersier yang lebihcepat dibandingkan sektor sekunder. Dampak selanjutnya dari kondisi iniadalah terjadinya peningkatan impor barang;PMDN masih mengalami kendala yang lebih besar dibandingkanPMA dalam melaksanakan proses realisasi investasinya. Hasil penelitianmenunjukan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan realisasiinvestasi, untuk PMDN membutuhkan sekitar 5 tahun sedangkan PMAhanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Kemungkinan penyebabnyaadalah faktor keterbatasan pendanaan,  keterbatasaan sumber dayauntuk pengelolaan proyek pada PMDN dibandingkan PMA, serta masihpanjangnya proses perijinan.3. Proses perijinan masih belum efisien serta proses kerja birokrasiyang rumit karena pemegang otoritas pemberian izin berada ditangan Kementerian/Lembaga yang terpisah-pisah. Masih terdapatperaturan kementerian terkait kewenangan perijinan diserahkankepada kepala dinas atau SKPD setempat sehingga kepala dinas atauSKPD setempat berdasar peraturan ini tidak/belum menyerahkankewenangan penandatangan perijinan kepada kantor PTSP, hal inimenyebabkan penanda tangan perijinan di daerah masih beragam,antara lain oleh kepala daerah, kepala dinas dan PTSP. Sementara itu,secara kelembagaan, bentukan kantor PTSP masih beragam , yaitubadan , dinas, kantor dan unit.Secara total, dari 491 daerah yang sudah membentuk PTSP,  yang sudahmemiliki SOP sejumlah 187 PTSP atau 38 persen  dan 239  PTSP  telah
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mengurangi biaya. Dengan demikian, jumlah PTSP yang telah memilikiSOP maupun telah mengurangi biaya belum mencapai 50 persen.
TABEL 3.4

Rekapitulasi Penyelenggara Ptsp

NO DAERAH JUMLAH

SUDAH
MEMBENTU
K PTSP

BENTUK LEMBAGA PTSP YG
TELAH
MEMILI
KI SOP

PTSP YG
TELAH
MENGURA
NGI BIAYASUDAH BADAN DINAS KANTOR UNIT

1 PROVINSI 34 31 21 - 7 1 9 22
2 KABUPATEN 413 363 113 4 232 10 137 163
3 KOTA 98 97 41 2 49 11 41 54

545 491 175 6 288 22 187 239
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Juni 2014Hingga Juni 2014,  jumlah perijinan di seluruh provinsi di Indonesiasecara total adalah 19.747 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluhtujuh) ijin.  Penandatangan perijinan oleh PTSP sejumlah 15.342 ijin atau78 persen dari total perijinan.  Penandatangan ijin tersebut masihtersebar pada: kepala daerah(6 persen) atau 1.212 ijin, sekretarisdaerah/sekretaris kota (2 persen) atau  383 ijin, SKPD terkait  (14persen)  atau 2.810 ijin.
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TABEL 3.5
Penandatanganan Ijin Di Daerah

NO

PROVINSI/
KABUPATEN

/
KOTA

PENANDATANGAN IJIN % PENANDATANGAN IJIN

KEPALA
DAERAH

SEKDA/
SEKOT

SKPD
TERKAIT

PTSP TOTAL
KEPALA
DAERAH

SEKDA
/

SEKOT

SKPD
TERKAIT

PTSP

1 SUMATERA 385 47 680 5.192 6.304 6% 1% 11% 82%
2 JAWA 423 36 1.172 4.253 5.884 7% 1% 20% 72%
3

BALI DAN
NUSA
TENGGARA

74 158 186 1.608 2.026 4% 8% 9% 79%
4 KALIMANTA

N 176 133 422 1.651 2.382 7% 6% 18% 69%
5 SULAWESI 74 2 155 2.166 2.397 3% 0% 6% 90%
6 MALUKU 69 4 174 394 641 11% 1% 27% 61%
7 PAPUA 11 3 21 78 113 10% 3% 19% 69%

TOTAL 1.212 383 2.810 15.342 19.747 6% 2% 14% 78%Sumber: Kemendagri, Juni 2014Lamanya waktu dalam mengurus suatu perijinan menjaditantangan untuk segera dibenahi. Saat ini, terutama untuk beberapasektor, yaitu sektor perkebunan, dengan lama proses perijinannyamencapai 939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan) hari, sektorindustri 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) hari, dan sektorperhubungan dengan waktu mengurus perijinan selama 743 (tujuhratus empat puluh tiga) hari. Lama proses perijinan tiga sektortersebut menunjukkan waktu perijinan masih perlu diperpendek dandisederhanakan, sehingga akan lebih memudahkan dalamberinvestasi dan berusaha.
TABEL 3.6

SOP LAMA PROSES PERIJINAN

NO SEKTOR SOP (HARI)

1 Sektor Pertanian (Perkebunan) 939
2 Sektor Industri 793
3 Bidang Perhubungan 743Sumber data: BKPM
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4. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal, antaralain karena persyaratan modal yang diajukan untuk insentif fiskal (taxholiday) dianggap terlalu besar (1 triliun rupiah) sehingga pengajuanuntuk tax holiday belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Fasilitas beamasuk dan barang  masih belum optimal pemanfaatannya, sektorsekunder, khususnya industri makanan yang paling sering memanfaatkanfasilitas tersebut. Sementara sektor lainnya belum banyakmemanfaatkannya.5. Ketersediaan Infrastruktur dan Energi. Berdasarkan Global
Competitiveness Index 2012-2013, selain masalah birokrasi yang kurangefisien dan korupsi, kurangnya ketersediaan infrastruktur menjadi salahsatu faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu,laporan survei JBIC (2013) terhadap 613 perusahaan Jepangmenunjukkan isu kedua terpenting untuk melakukan bisnis di Indonesiaadalah kurangnya ketersediaan infrastruktur. Permasalahan lain adalahpembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerjasama pemerintahswasta (KPS) masih terhambat oleh belum sinerginya antara peraturan ditingkat pusat dan antara pusat dengan daerah. Selain itu, peran daerahdalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya masih belum optimal;Sementara itu, di sisi ketersediaan energi listrik, hasil penilaian logistic
performance index 2012, mengungkapkan bahwa, sebagian besar kondisiinfrastruktur seperti pelabuhan udara, laut, jalan darat, transportasikereta api, secara umum menunjukkan peningkatan, kecuali listrik.Kondisi listrik yang tidak memadai, dan seringkali padam menyebabkankerugian besar pada pelaku usaha yang proses produksinya bergantungpada listrik. Berdasarkan laporan “Doing Business 2015: Going Beyond
Efficiency″ Bank Dunia, untuk memperoleh pasokan listrik misalnya,pengusaha harus melalui 5 prosedur, 90,7 hari dengan biaya yangdikeluarkan sebesar 353,6 persen pendapatan per kapita. Sedangkan diMalaysia pengusaha hanya perlu melalui 5 prosedur, 32 hari denganbiaya 46,3 persen pendapatan per kapita. Bahkan di China, biaya yangdikeluarkan pengusaha hanya sebesar 1,4 persen pendapatan per kapita.6. Proses Pengadaan dan Perijinan lahan. Salah satu faktor penghambatinvestor untuk melakukan investasi di Indonesia adalah  masihbanyaknya hambatan dalam proses penyediaan dan perijinan lahan untukberinvestasi. (Daerah masih banyak yang belum memiliki RT/RW);
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7. Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan
daerah yang distortif sehingga menyebabkan biaya transaksi tinggi.Permasalahan terbanyak adalah dari aspek yuridis yang tidak up-to-date;tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya; serta banyaknyaperda yang memberikan dampak ekonomi negatif;Di sisi regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antarinstansi, dan  seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastianberusaha bagi investor. Selain itu, beberapa peraturan pemerintah danperundangan cenderung dapat diinterpretasikan dengan banyak arti.Kondisi bisnis di Indonesia dinilai masih belum cukup bersaingdibandingkan dengan negara-negara lain terutama dalam satu kawasan.Berdasarkan laporan “Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency″ BankDunia, Indonesia di antara negara-negara ASEAN berada pada urutanketujuh atau berada di bawah Singapura (1), Malaysia (18), Thailand(26), Vietnam (78), Filipina (95), dan Brunei Darussalam (101). Dalamlaporan yang membahas mengenai kemudahan dalam melakukan usahaberdasarkan sepuluh indikator tersebut, dari 189 negara dan kawasanekonomi di dunia Indonesia berada di urutan ke-114. Indonesia hanyaunggul dari Kamboja (135), Laos (148), dan Myanmar (177).8. Pasar tenaga kerja yang kurang kondusif, baik yang mencakuptingginya biaya redundansi, kekakuan lapangan kerja, penerimaan danpemutusan hubungan kerja, fleksibilitas penentuan upah dan hubungankaryawan pengusaha;9. Masih tingginya perilaku anti persaingan yang dapat menghambat
insentif untuk berinvestasi dan menghambat tumbuhnya industri
manufaktur dan usaha baru. Oleh karena itu, diperlukan pencegahanterhadap perilaku anti persaingan, penegakan hukum persaingan, sertapengarusutamaan  kebijakan persaingan usaha untuk menciptakan iklimusaha yang lebih kondusif

3.1.11 Mendorong Perdagangan Dalam NegeriPerdagangan dalam negeri merupakan salah satu komponen pentingdalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya terkait denganpeningkatan  konsumsi masyarakat. Beberapa isu strategis yang diperkirakanmasih menjadi hambatan peningkatan perdagangan dalam negeri Indonesiake depan antara lain adalah:
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1. Masih terdapatnya kelangkaan stok dan disparitas harga bahan
pokok yang tinggi. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kurangmemadai dan terbatasnya sarana prasarana perdagangan seperti pasarrakyat dan pusat distribusi, terutama di kawasan timur Indonesia dandaerah pedalaman.Kondisi logistik dan distribusi Indonesia saat ini masih belum memadaiyang salah satunya ditunjukan oleh peringkat indeks kinerja logistik(Logistic Performance Index/LPI) Indonesia yang walaupun mengalamipeningkatan dari peringkat 59 di tahun 2012 menjadi  peringkat dari 53 ditahun 2014 ternyata belum mampu mengungguli beberapa negara ASEANlainnya, seperti: Singapore, Malaysia, Thailand, dan Vietnam sebagaimanadiperlihatkan pada Tabel III.7.

TABEL 3.7
Peringkat dan Skor Indeks Kinerja Logistik Indonesia

Dibanding Negara-Negara Asean

Sumber: Bank DuniaSelain itu, rasio biaya logistik Indonesia terlihat masih cukup tinggijika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang Asia lainnyaseperti Thailand dan China (Tabel III.8).

2007 2010 2012 2014Singapore 1 2 1 5Malaysia 27 29 29 25Thailand 31 35 38 35Vietnam 53 53 53 48Indonesia 43 75 59 53Philippines 65 44 52 57Cambodia 81 129 101 83Lao PDR 117 118 109 131Myanmar 147 133 129 145

Negara
Peringkat

2007 2010 2012 2014Singapore 4,2 4,1 4,1 4,0Malaysia 3,5 3,4 3,5 3,6Thailand 3,3 3,3 3,2 3,4Vietnam 2,9 3,0 3,0 3,2Indonesia 3,0 2,8 2,9 3,1Philippines 2,7 3,1 3,0 3,0Cambodia 2,5 2,4 2,6 2,7Lao PDR 2,3 2,5 2,5 2,4Myanmar 1,9 2,3 2,4 2,3

Negara
Skor Indeks Kinerja Logistik



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 3-49

TABEL 3.8
Perbandingan Rasio Biaya Logistik Terhadap Pdb Di Beberapa Negara

Sumber: OECD (2012) dan Perhitungan ITBKondisi logistik dan distribusi ini kemudian berpengaruh terhadapkelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sebagaiakibatnya, harga bahan pokok sering mengalami fluktuasi yang cukuptinggi akibat kelangkaan dan tingginya permintaan terutama pada kondisitertentu seperti musim hujan dan menjelang hari raya keagamaan. Di lainpihak, disparitas harga antar wilayah terlihat cukup tinggi, yangditunjukkan oleh tingginya koefisien variasi antar wilayah (Tabel III.9)untuk komoditas tertentu. Hal ini kemudian diperburuk dengan kondisistruktur distribusi bahan kebutuhan pokok yang cenderung dikuasai olehsekelompok pedagang antara yang mampu mengendalikan stok danharga komoditas pokok untuk mendapatkan keuntungan yang besarsehingga mengakibatkan distorsi pada keseimbangan pasar yangmembebani konsumen dan menekan margin keuntungan petani.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Amerika Serikat 8,6% 8,5% 8,7% 9,3% 9,8% 9,9% 9,4% 7,9% 8,3% 8,5%China 19,6% 18,1% 17,7% 17,3% 18,3% 19,0% 18,8% 18,6% 16,8% 17,9%Afrika Selatan - 15,4% 15,3% 15,2% 14,9% 15,9% 14,7% 13,5% - -Korea Selatan 12,1% 11,8% 11,2% 11,7% 11,7% 12,0% 12,5% - - -Jepang 8,3% 8,2% 8,5% 8,4% 8,7% 8,9% - - - -Thailand 16,7% 16,1% 15,8% 17,1% 17,8% 17,1% 17,1% 15,1% 15,2% 14,5%Indonesia - - 26,4% 27,6% 27,7% 26,8% 25,9% 25,4% 24,5% 23,4%

Rasio Biaya Logistik Terhadap PDB
Negara
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TABEL 3.9
Koefisien Variasi Harga Antar Waktu  Dan Antar Wilayah Beberapa Bahan

Kebutuhan Pokok
2009 - Juni 2014

Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah Bappenas)

2. Belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri.
Kapasitas pelaku usaha domestik yang masih terbatas dan ebagian
besar masih bersifat informal merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam
negeri. Sementara itu, masih terbatasnya pemanfaatan sistem
perdagangan non konvensional --seperti perdagangan melalui
sistem elektronik -- menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia
untuk dapat menjadikan sistem perdagangan non konvensional
sebagai motor penggerak aktivitas perdagangan dalam negeri.

Pertumbuhan transaksiperdagangan ritel melalui sistem elektronik
(business to consumer/B2C e-commerce) dunia akan semakin
meningkatdan Indonesia diperkirakan akan mengalami
pertumbuhan tertinggi dibandingkan negara-negara lain
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar III.17.

Tahun
Beras

Medium
Bawang
Merah

Telur
Ayam

Ras

Cabe
Merah

Keriting

Susu
Kental
Manis

Daging
Ayam

Broiler

Daging
Sapi

Minyak
Goreng
Curah

Tepung
Terigu

Gula
Pasir
Lokal

Jagung
Kedelai
Impor

2010 14,8% 32,9% 20,1% 40,7% 4,9% 16,5% 13,1% 13,8% 10,8% 10,0% 27,5% 17,2%
2011 14,7% 30,9% 15,5% 49,6% 7,6% 15,5% 12,3% 13,9% 10,4% 8,2% 24,4% 18,6%
2012 12,7% 27,4% 15,0% 32,3% 9,2% 18,1% 14,1% 13,8% 10,6% 10,3% 23,7% 19,6%
2013 11,9% 41,6% 15,3% 28,8% 11,1% 21,1% 12,8% 13,3% 12,4% 9,5% 22,8% 17,8%
2014* 13,7% 28,9% 17,4% 43,4% 11,7% 21,5% 12,6% 9,7% 13,8% 11,0% 25,2% 13,2%

2010 7,0% 24,1% 7,7% 34,9% 2,0% 10,8% 3,1% 7,0% 2,1% 5,6% 7,9% 4,8%
2011 5,8% 23,0% 7,0% 44,4% 2,3% 7,5% 2,9% 5,6% 1,8% 3,6% 6,5% 3,8%
2012 3,4% 15,7% 6,0% 23,3% 2,3% 7,8% 6,2% 5,9% 2,3% 8,0% 5,5% 7,1%
2013 2,6% 36,4% 7,9% 21,8% 3,7% 11,5% 4,2% 4,7% 4,7% 2,7% 4,8% 7,2%
2014* 2,4% 17,0% 6,9% 30,2% 4,3% 7,8% 1,5% 3,1% 2,9% 2,2% 4,3% 2,4%

Koefisien Variasi Antar Waktu

Koefisien Variasi Antar Wilayah
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GAMBAR 3.19
Proyeksi Pertumbuhan Business To Consumer (B2c)E-Commerce

Tahun 2013-2017

Sumber:eMarketerdiaksesdarihttp://www.joneslanglasalle.cz/Pages/NewsItem.aspx?ItemID=29575Hal ini sejalan dengan hasil riset Asosiasi E-commerce Indonesia(IdEA) yang menyebutkan bahwa pasar online shopping Indonesia padatahun 2013 adalah sebesar 8 milyar USD dan diperkirakan akanberkembang tiga kali lipat pada tahun 2016 menjadi sebesar 25 milyar USD.Berdasarkan hasil survey tersebut juga diungkapkan pula bahwa pengusaha
online shopping termotivasi karena tingginya potensi konsumen online danmampu dalam memberikan harga yang lebih kompetitif. Konsumen merasanyaman  belanja online karena lebih menghemat waktu, terdapatnyafasilitas pengantaran, dan lebih mudah membandingkan antar produk yangtersedia.Namun demikian, sebagian konsumen juga merasa tidak yakin ataskualitas produk yang ditawarkan, ragu-ragu terhadap keandalan keamanantransaksi on-line terutama dari sisi keuangan, serta tidak puas jika tidakbersentuhan langsung dengan barang yang akan dibeli. Potensi ini tentunyaperlu didukung oleh regulasi yang tepat.3. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk domestik.Kurang baiknya citra kualitas produk domestik yang kemudiandiperburuk dengan perilaku konsumen Indonesia yang lebih menyukaiproduk yang berkesan impor menyebabkan masyarakat kurangmeminati produk domestik sehingga mengurangi insentif pelaku usahauntuk menjadi produsen barang di pasar domestik.
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4. Belum optimalnya upaya pelindungan konsumen. Pelindungankonsumen di Indonesia masih terkendala dengan jumlah dan kapasitaslembaga pelindungan konsumen, tingkat kesadaran  masyarakat danprodusen, terbatasnya upaya tertib ukur, dan belum efektifnyaimplementasi sistem dan perangkat regulasi pelindungan konsumen.Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan telahmengamanatkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa dengansistem elektronik agar memberikan data dan informasi secara lengkap danbenar yang meliputi: (i) identitas pelaku usaha, (ii) spesifikasi teknisbarang/jasa yang ditawarkan, (iii)  harga dan cara pembayaran barang/jasa,dan (iv) cara penyerahan barang. Perselisihan dalam perdagangan dengansistem elekronik dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanismelainnya dan pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksiadministratif berupa pencabutan izin. Undang-undang tersebut jugamengamanatkan disusunnya peraturan pemerintah yang mengatur secaralebih detil terkait perdagangan dengan sistem elekronik. Selanjutnya, perludirumuskan aturan pelaksana yang tepat dan implementasi yang efektifguna mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dan menjaminpelindungan konsumen.Selanjutnya, menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 terdapat 3lembaga yang terkait pelindungan konsumen, yaitu: (i)  Badan PerlindunganKonsumen Nasional (BPKN) yang berfungsi memberikan saran danpertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkanperlindungan konsumen di Indonesia, (ii) Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) di kabupaten/kota yang berfungsi menyelesaikansengketa konsumen di luar pengadilan, dan (iii) Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat melakukan sosialisasidan advokasi kepada konsumen.Sampai dengan awal 2014 jumlah BPSK yang terbentuk melaluiKeputusan Presiden berjumlah 124 BPSK. Dari 124 BPSK tersebut hanya 71BPSK yang telah memiliki anggota berdasarkan Keputusan MenteriPerdagangan dan sisanya baru memiliki anggota sekretariat. Hal inimenunjukan bahwa hanya terdapat sekitar 13,9 persen kabupaten/kota diIndonesia yang memiliki BPSK yang sudah operasional.Kemudian, dari hasil survey BPKN di tahun 2011 diketahui hanya35,8% konsumen yang bahwa bahwa memiliki hak atas advokasi,perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa dan hanya  sejumlah 11,3%yang mengetahui bahwa hak tersebut dijamin dengan Undang-Undang.Sedangkan berdasarkan hasil survey tahun 2012, diketahui bahwa 60-80%responden telah mengetahui keberadaan Undang-undang No. 8 tahun 1999dengan beberapa aspeknya serta hanya 65% responden konsumen tidak
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mengetahui aspek klausula baku ketika mengkonsumsi jasa.Walaupunsecara kuantitas sulit untuk membandingkan kedua hasil survey denganresponden tidak sama, namun secara umum terdapat kecenderunganperbaikan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka terkaitpelindungan konsumen yang perlu terus ditingkatkan.
3.1.12 Peningkatan Daya Saing EksporPada awal periode RPJMN 2009-2014, pertumbuhan ekspor Indonesiamenunjukkan capaian yang sangat baik yaitu masing-masing 35,5 persendan 28,9 persen di tahun 2010 dan 2011. Di tahun-tahun berikutnya, krisiskeuangan yang melanda Eropa dan Amerika Serikat yang merupakan pasartujuan ekspor utama Indonesia telah menyebabkan turunnya permintaandan harga komoditas di pasar internasional. Sebagai akibatnya maka nilaiekspor non-migas Indonesia mengalami penurunan dari 162,0 miliar USD ditahun 2011 menjadi 153,1 miliar USD dan 149,9 miliar USD di tahun 2012dan 2013 sehingga ekspor tumbuh negatif sebesar -6,6 persen, -3,9 persen,dan -2,5 persen pada tahun 2012, 2013 dan Semester-I 2014.Penurunan nilai ekspor ini mengakibatkan defisit neraca perdaganganIndonesia di tahun 2012, 2013 dan Semester I 2014 masing-masing sebesar-1,7 milyar USD, -4,1 milyar USD dan -1,1 milyar USD sebagaimanadiperlihatkan pada Tabel III.10. Namun demikian, walaupun neracaperdagangan barang mengalami defisit, neraca perdagangan non-migasmasih mengalami surplus.
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TABEL 3.10
Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Dan Impor Indonesia

2010 S/D Semester-I 2014

Sumber: BPS (diolah)Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia ke depanterkait dengan peningkatan ekspor barang dan jasa adalah sebagai berikut:1. Sebagian besar ekspor merupakan komoditas. Saat ini eksporIndonesia masih didominasi oleh komoditas sehingga akan rentanfluktuasi harga internasional. Sementara itu, harga komoditas kedepandiperkirakan akan menurun sehingga berpotensi akan menurunkan nilaiekspor Indonesia.Dominasi produk komoditas ini disebabkan karena masih terbatasnyakontribusi produk industri yang ditujukan untuk ekspor yang antara laindiakibatkan oleh rendahnya daya saing dan penetrasi produkmanufaktur Indonesia di pasar dunia. Pangsa ekspor produk manufakturterhadap total ekspor Indonesia pada periode 2010-2014 masih dalamrentang 34 – 41 persen sebagaimana ditampilkan pada Tabel III.11.

2010 2011 2012 2013 Semester-I 2014

Nilai Ekspor 157,8 203,5 190,0 182,5 88,8Nilai Impor 135,7 177,4 191,7 186,6 90,0Neraca Perdagangan Barang 22,2 26,1 -1,7 -4,1 -1,1Nilai Ekspor Non-migas 129,8 162,0 153,1 149,9 73,1Nilai Impor Non-migas 108,3 136,7 149,1 141,4 68,2Neraca Perdagangan Non-migas 21,5 25,3 3,9 8,6 5,0Nilai Ekspor Migas 28,0 41,5 37,0 32,6 15,7Nilai Impor Migas 27,4 40,7 42,6 41,3 21,8Neraca Perdagangan Migas 0,6 0,8 -5,6 -8,7 -6,1
Pertumbuhan Ekspor 35,5% 28,9% -6,6% -3,9% -2,5%Pertumbuhan Impor 40,1% 30,8% 8,0% -2,6% -4,7%Pertumbuhan Ekspor Non-migas 33,1% 24,8% -5,5% -2,0% -2,1%Pertumbuhan Impor Non-migas 39,1% 26,3% 9,1% -5,2% -5,7%Pertumbuhan Ekspor Migas 47,4% 47,9% -10,8% -11,8% -3,9%Pertumbuhan Impor Migas 44,4% 48,5% 4,6% -3,0% -1,4%

Nilai (miliar USD)

Pertumbuhan (%)
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TABEL 3.11
PANGSA EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR

Uraian

Komposisi di Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*1 Primer 62,6 % 65,8% 63,6 % 62,1 % 59,0 %2 Manufaktur 37,4% 34,2 % 36,4% 37,9% 41,0%
Sumber: Kementerian Perdagangan, BPS (diolah)2. Masih rendahnya tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor. Saat inilebih dari 50 persen ekspor Indonesia ditujukan ke pasar utama, yaitu:Jepang, China, Singapore, Amerika Serikat, dan India (Tabel III.12),sehingga akan rentan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi danperubahan kebijakan di negara tujuan ekspor ut ama tersebut.

TABEL 3.12
Pangsa Ekspor Indonesia Ke Negara Tujuan Ekspor Utama

Sumber: www.trademap. org (diolah)Selanjutnya, walaupun dalam satu dekade terakhir terjadipeningkatan pangsa ekspor Indonesia ke beberapa negara bukan tujuanekspor utama seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah, Afrika danAmerika Latin serta telah terjadi penurunan pangsa ekspor ke AmerikaSerikat dan Eropa, namun peningkatan tersebut masih relatif kecilsebagaimana ditunjukan pada Tabel III.13.

2010 2011 2012 20131 Jepang 16,3% 16,6% 15,9% 14,8%2 China 9,9% 11,3% 11,4% 12,4%3 Singapura 8,7% 9,1% 9,0% 9,1%4 Amerika Serikat 9,1% 8,1% 7,8% 8,6%5 India 6,3% 6,6% 6,6% 7,1%
Total 50,3% 51,6% 50,7% 52,1%

No Tujuan Ekspor
Pangsa Ekspor (%)
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TABEL 3.13
Pangsa Ekspor Indonesia Ke Beberapa Wilayah Di Dunia

Sumber : www.Trademap.org (diolah)Lebih jauh, kontribusi impor produk manufaktur dari Indonesia dibeberapa kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah serta EropaTimur dan Tengah masih cukup rendah yaitu rata-rata lebih kecil dari 1,1persen sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.14. Hal ini menunjukanbahwa Indonesia perlu terus mendorong tingkat penetrasi dan akses pasarproduk ekspor Indonesia terutama di  kawasan baru dan tumbuh denganpertumbuhan impor yang besar, sehingga pasar ekspor non-utama tersebutdapat menjadi pasar tujuan ekspor prospektif bagi produk Indonesia.
TABEL 3.14

Pangsa Impor Produk Manufaktur Asal Indonesia Di Beberapa Wilayah  Dunia

Wilayah 2010 2011 2012 2013

Pangsa Impor dari Indonesia (%)

Afrika 0.8% 1.0% 1.1% 1.1%

Amerika Latin - -
0.5% 0.5%

Timur Tengah 0.9% 1.0% 1.0% 1.0%

Eropa Timur dan Tengah 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Sumber: www.trademap. org (diolah)Selain itu, bisnis produk halal juga dapat menjadi salah satu andalanproduk ekspor Indonesia mengingat populasi muslim dunia mencapai lebihdari 30 persen penduduk dunia. Saat ini, pasar makanan halal duniadiperkirakan mencapai sebesar USD547 miliar atau 12 persen dari

Tujuan Ekspor 2001 2005 2010 2013ASEAN 16,9% 18,5% 21,1% 22,3%Asia (non-ASEAN) 46,5% 50,1% 50,0% 50,6%Timur Tengah 3,9% 3,7% 3,9% 4,1%Afrika 2,1% 1,9% 2,3% 3,1%Amerika Serikat 13,8% 11,5% 9,1% 8,6%Amerika Utara 14,5% 12,1% 9,5% 9,1%Amerika Latin 1,7% 1,5% 2,2% 2,0%Eropa 14,7% 12,8% 11,8% 10,2%
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perdagangan produk makanan global dan pangsa pasar komestik halalmencapai 25 persen dari pasar komestik global. Brazil dan Australia adalahnegara-negara eksportir terbesar produk halal khususnya daging sapi, ayamdan susu. Perkiraan nilai impor produk halal di beberapa wilayah di duniadiperlihatkan pada Tabel III.15.
TABEL 3.15

Nilai Impor Produk Halal Di Beberapa Wilayah Di Dunia

Importir Produk Halal NilaiNegara-negara Asia USD 70 miliarNegara-negara Eropa USD 66 miliarNegara-negara Timur Tengah USD 44 miliarAmerika Serikat USD 13 miliar
Sumber: Majalah Tempo 16 Maret 20143. Masih rendahnya daya saing ekspor jasa. Neraca perdagangan jasaIndonesia selalu mengalami defisit dengan penyumbang terbesaradalah jasa transportasi. Selain itu daya saing produk manufakturIndonesia di pasar internasional  juga masih rendah baik dari sisikualitas maupun harga.Rasio ekspor jasa Indonesia terhadap PDB terlihat semakin meningkatsebagaimana ditunjukan pada Tabel III.16. Namun jika diperhatikandari sisi neraca, perdagangan jasa selalu mengalami defisit yangdisebabkan oleh tingginya impor jasa khususnya jasa transportasisebagaimana terlihat pada Gambar III.18 dan Gambar III.19.

TABEL 3.16
Rasio Ekspor Jasa Terhadap Pdb

Tahun 2010 - 2014

Uraian

Tahun

2010 2011 2012 2013 TW2 -
2014

Rasio Ekspor Jasa Terhadap
PDB

2,4% 2,6% 2,7% 2,6% 2,7%

Sumber: Bappenas-Oxford Economics Model
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GAMBAR 3.20
Neraca Perdagangan Jasa

GAMBAR 3.21
Neraca Perdagangan Jasa Per Sektor

Sumber: Bank Indonesia (diolah) Sumber: Bank Indonesia (diolah)4. Meningkatnya hambatan non tarif. Sejak terjadinya krisis ekonomiyang melanda dunia sejak tahun 2012, banyak negara di dunia yangmeningkatkan pengamanan pasar domestiknya, melalui penerapanhambatan non-tarif bagi produk impor yang akan masuk ke negaranya.Kondisi ini tentunya memberikan pengaruh bagi Indonesia, karenapenerapan hambatan non tarif tersebut juga dikenakan terhadapproduk yang berasal dari Indonesia.5. Fasilitasi ekspor yang belum optimal. Beberapa kendala yang masihdihadapi oleh para eksportir saat ini antara lain adalah: (i) prosedurdan pemrosesan ekspor yang masih belum efisien, karena masihpanjangnya waktu dan prosedur untuk proses perizinan danadministrasi ekspor; (ii) masih sangat terbatasnya skema pendanaanekspor, terutama bagi eksportir kecil dan menengah,  sehingga peluangekspor yang ada belum dapat termanfaatkan secara optimal.
3.1.13 Perlindungan Pekerja

3.1.13.1 Jaminan Sosial Bagi Pekerja

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program nasionalyang bertujuan memberi kepastian perlindungan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. SJSN diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi
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penduduk apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atauberkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan,kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun, dan meninggaldunia. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun2004 tentang SJSN serta untuk dapat memaksimalkan cakupan kepesertaanjaminan sosial pada seluruh rakyat Indonesia khususnya pekerja,Pemerintah mengesahkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang mengamanatkanpembentukan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJSKesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Sesuai dengan amanat UU BPJS, penyelenggaraan Jaminan SosialBidang Ketenagakerjaan akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaansebagai lembaga hasil transformasi PT. Jamsostek (Persero) yang terbentukmulai 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi paling lambat 1 Juli 2015 denganmenyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang meliputiJaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun(JP) dan Jaminan Kematian (JKm).
Rendahnya kepesertaan pekerja mengikuti program jaminan

sosial. Hingga tahun 2012, jumlah peserta aktif PT. Jamsostek (Persero)pada program JKK, JHT, dan JKm hampir mencapai 11,25 juta jiwa. Jumlahini kemudian ditambah dengan jumlah peserta dari Jasa Konstruksi sebesar4,12 juta jiwa, sehingga totalnya mencapai sekitar 15,37 juta jiwa. Selama 5tahun terakhir jumlah peserta Jamsostek untuk program JKK, JHT & JKmserta peserta dari jasa konstruksi meningkat dengan rata-rata pertumbuhansebesar 12,9% pertahun.
3.1.13.2 Perlindungan Pekerja Migran

Pasar kerja Iuar negeri telah menjadi salah satu alternatif bagi pekerjaIndonesia. Bukan hanya di Indonesia, arus migrasi yang melintasi batasNegara semakin deras di negara-negara hampir di seluruh dunia. Kondisi inidisebabkan adanya faktor yang mendorong semakin meningkatnyapermintaan diberbagai negara untuk mendatangkan tenaga kerja asingprofesional dan skilled seperti teknologi informasi, konstruksi, pengeboranminyak, care givers, manufaktur, perhotelan, dan termasuk tenaga kerjaasing yang unskilled seperti tenaga musiman untuk kawasan pertanian dan
domestic workers.Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeriyang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisipasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh pasar kerja yang
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bersifat dualistik, antara  lapangan kerja formal, yang besarnya 40% dariseluruh angkatan kerja, dan lapangan kerja informal, sekitar 60,0 persen. Kedepan, tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat bersaing dalam mengisipangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi.Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak tenagamigran mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan banyaktenaga migran tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hakdan keselamatannya. Saat ini, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesiamasih belum berjalan dengan baik meskipun terjadi peningkatan perhatiandunia terhadap migrasi internasional dan pekerja rumah tangga yang tidakberdokumen dan pekerja migran perempuan (domestic workers). Selain tatakelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam melindungipekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukumterhadap kebijakan migrasi di Negara-negara tujuan menempatkan pekerjamigran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah.Dari perspektif ekonomi, adanya permintaan pasar yang tinggiterhadap pekerja migran di Negara-negara industri dan Negara kaya, telahmemberikan devisa yang besar bagi Indonesia melalui remitansi yangdiperoleh pekerja. Menurut catatan Bank Indonesia, devisa dari pekerjamigran ini tercermin dari jumlah migran 2012 mencapai 4,32 juta orang,tersebar  merata di kawasan Asia Pasifik (50,2 persen) serta kawasan TimurTengah dan Afrika (49,8 persen).
Fasilitasi Perlindungan Pekerja Migrana. Penyelenggaraan Penempatan. Meskipun UU 39 tahun 2004mempunyai 4 pasal yang mengatur penempatan antara pemerintahpusat dan daerah, tetapi dalam kenyataan proses penyelenggaraanpenempatan yang dimulai perekrutan belum menjadi suatu sistemyang “baku” dalam menjalankan mekanisme tersebut. Keterlibatanpemerintah daerah relatif kecil sehingga fungsi yang seharusnyaberada di pemerintah daerah seperti mengontrol, melaksanakan danmengawasib. Penyiapan pendidikan dan pelatihan dan pendidikan.Persyaratan untuk calon pekerja minimal yang harus dipenuhi adalahkemampuan teknis yang baik dan professional untuk melakukanpekerjaan sebagai juru masak, peñata laksana rumah tangga,pengasuh bayi atau orang tua. Sistem pelatihan untuk calon pekerja
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sudah banyak diperbaiki termasuk pembekalan. Namun masih ada halyang menunjukkan kurangnya kompetensi yang dimiliki pekerja.
3.1.14 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN)Dengan perekonomian yang diharapkan terus tumbuh, pendudukkelas menengah akan semakin bertambah dan meningkat kesejahteraannya.Sejalan dengan itu, perlindungan sosial harus mengarah pada perluasanjaminan sosial, yang dilaksanakan berbasis asuransi sosial. Masyarakatsecara gotong royong berkontribusi iuran untuk berbagai skema yangmelindunginya dari resiko seperti kesehatan, kecelakaan kerja, usia tua, dankematian. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), berbagai resikotersebut dikelola dan ditanggung secara bersama-sama oleh peserta danPemerintah, sehingga beban negara menjadi tidak terlalu besar.Selain menyediakan perlindungan sosial dari berbagai resikosepanjang siklus hidup, dari sisi makro ekonomi, dana masyarakat yangdikumpulkan dalam bentuk dana amanah melalui SJSN dan dikelola denganbaik dapat memperkuat cadangan dan ketahanan keuangan Pemerintah,serta membantu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luarnegeri. Dana jaminan sosial juga dapat diinvestasikan dalam berbagaiproyek pembangunan, sehingga aktivitas ekonomi dapat ditingkatkan,stabilitas perekonomian domestik dapat dijaga dan pada akhirnyaberimplikasi pada peningkatan kesejahteraan, serta penurunan danpencegahan kemiskinan.UU No. 40 tahun 2004 mengenai SJSN mengamanatkan Pemerintahuntuk memfasilitasi dilaksanakannya lima program jaminan sosial: JaminanKesehatan, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja,dan Jaminan Kematian.  Sebagai tindak lanjut, sejak 1 Januari 2014dilaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menggabungkanAskes, Jaminan Kesehatan Kemenhan/TNI/POLRI, Jaminan PemeliharaanKesehatan Jamsostek, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).JKN dikelola oleh BPJS Kesehatan. Bersamaan dengan itu, PT Jamsostek jugaberubah statusnya menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan mempersiapkanpenyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan (jaminan pensiun,jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian) agardaapt dilaksanakan secara penuh pada 1 Juli 2015. PT Taspen dan PT Asabriakan bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan selambatnya pada tahun2029.
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Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan sosial saat inidiantaranya adalah perluasan kepesertaan. Mandat amandemen UUD 1945dan UU SJSN adalah agar seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan sosial.Namun cakupan JKN baru 48,8% atau sekitar 124,5 juta penduduk.Sejumlah 51,2% penduduk lainnya kemungkinan dicakup oleh skemalainnya, seperti asuransi swasta, dana kesehatan perusahaan, dan Jamkesda;atau sama sekali tidak memiliki jaminan kesehatan. Untuk cakupan jaminansosial ketenagakerjaan, saat ini cakupannya jauh lebih kecil dan hanyaterfokus pada pekerja sektor formal saja. Skema pensiun dan jaminankematian hanya tersedia untuk PNS/TNI/POLRI dan sebagian kecilBUMN/Swasta. Sedangkan jaminan kecelakaan kerja dan hari tua hanyamencakup pekerja sektor swasta formal. Undang-undang tidakmemandatkan pemerintah untuk menyediakan bantuan iuran jaminansosial ketenagakerjaan bagi penduduk miskin dan tidak mampu. Walaupundemikian kapasitas pemerintah juga masih terbatas, baik dalam penegakankepesertaan pekerja formal maupun informal. Masyarakat pada umumnyamengalami miopi resiko dimana penduduk sehat dan usia produktif belummemikirkan resiko sakit, usia tua, dan kematian sehingga merasa perlumemiliki jaminan sosial apapun.  Untuk itu, tantangan perluasankepesertaan jaminan sosial terutama bersumber pada kurangnyapengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminansosial. Tantangan berikutnya adalah peningkatan manfaat dan kualitaspelayanan. Manfaat JKN saat ini adalah manfaat dasar komprehensif, namunbelum mencakup manfaat bagi kelompok penduduk tertentu yangberkebutuhan khusus, yag sebelumnya dapat disediakan melaluiJamkesmas. Dari sisi pelayanan kesehatan, permasalahan disparitasketersediaan, kualitas, dan kapasitas masih menjadi isu utama.Permasalahan kualitas pelayanan ini terkait erat dengan sistempembayaran dan pentarifan layanan kesehatan (sistem kapitasi dan INA-CBGs) yang masih belum sempurna.
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TABEL 3.17
Kepesertaan JKN Danjaminanketenagakerjaan Saat Ini

JaminanKesehatanNasional JaminanKetenagakerjaanPBI Pemerintah Pusat 33,8% 86.400.000 Peserta Aktif JaminanKecelakaan Kerja, JaminanHari Tua, dan aminanKematian 11,0% 12.314.093PBI Pemerintah Daerah 2,3% 5.904.052
Pekerja Penerima Upah 9,3% 23.761.627
Pekerja BukanPenerima Upah 1,4% 3.565.240 Peserta Aktif JaminanPensiun PT Taspen 4,1% 4.555.636
Bukan Pekerja 1,9% 4.922.121 Peserta Aktif JaminanPensiun PT Asabri 1,0% 1.159.715
Total Cakupan 48,8% 124.553.040 Total Cakupan 16,1% 18.029.444

Penduduk belum
tercakup 51,2% 130.908.660 Pekerja belum tercakup 83,9% 93.687.508

Total Jumlah Penduduk 255.461.700 Total Jumlah Pekerja 111.716.952

Sumber: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri, PT Taspen, 2014Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, manfaat yang ditawarkan saatini masih terbatas sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Skemapensiun yang dimandatkan dalam UU SJSN masih belum terbangun,khususnya pada kelompok pekerja bukan penerima upah. Sistem pensiunsaat ini hanya dapat diterapkan pada pekerja formal saja. Hal inidikarenakan skema pensiun membutuhkan pembayaran iuran oleh pesertayang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu manfaat pensiunbulanan ditentukan di awal sebagai persentase dari upah, sehingga sulitditerapkan pada pekerja bukan penerima upah. Untuk itu, agar manfaatpensiun dapat dirasakan oleh seluruh pekerja, diperlukan pula transformasiekonomi yang mengarah pada perluasan sektor formal.Tantangan SJSN juga terkait dengan kesinambungan finansial BPJSKesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada awal pelaksanaannya, JKNmenghadapi resiko finansial karena adanya adverse selection dan moral
hazard dalam kepesertaannya. Pendaftar JKN mandiri, terutama pekerjabukan penerima upah cenderung mengumpul pada penduduk yang sakitdengan pengeluaran kesehatan yang cukup besar. Hal ini beresiko pada
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keuangan BPJS karena jumlah iuran yang terkumpul dikhawatirkan tidakcukup untuk menanggung klaim layanan kesehatan yang harus dibayarkan.Selain itu terdapat resiko juga karena kesinambungan pembayaraniurannya masih rendah. Kemudian, sistem pentarifan yang belum sesuaidengan harga keekonomian juga menyebabkan risiko penyimpangan olehfasilitas kesehatan, seperti pengajuan klaim fiktif. Sedangkan, pada jaminanketenagakerjaan tantangan kesinambungan finansial  terutama padajaminan pensiun. Perkembangan angka harapan hidup akanmemperpanjang masa pembayaran manfaat pensiun, sehinggadikhawatirkan iuran pensiun yang dikumpulkan tidak mencukupipembayaran seluruh manfaat pensiun.Untuk itu, tantangan terakhir adalah pembangunan sistem monitoringdan evaluasi SJSN yang terpadu agar pelaksanaan program jaminan sosialdapat senantiasa diperbaiki dan berkesinambungan. Monitoring mencakupaspek kualitas dan ketersediaan layanan, baik BPJS maupun fasilitaskesehatan (pada JKN), serta aspek kesinambungan finansial. Sedangkanevaluasi dilaksanakan untuk melihat efektifitas program dalam mencapaitarget keluaran (utilisasi, kenaikkan konsumsi, dst) dan dampak programdalam mencapai sasaran akhir (perlindungan sosial, pencegahankemiskinan, peningkatan status kesehatan, peningkatan kesejahteraan, dst).Terkait dengan pengembangan skema monev terpadu, diperlukan rambu-rambu dalam berbagai aspek pelaksanaan program jaminan sosial. Rambu-rambu kesinambungan keuangan misalnya, dibangun sebagai salah satupanduan pengelolaan keuangan agar BPJS terhindar dari kebangkrutan.Untuk program JKN, resiko ketidakcukupan yang terjadi dapat diatasimelalui perbaikan/penyesuaian besaran premi, tarif kapitasi, dan INA-CBGssecara berkala, untuk mencegah kekurangan dana sekaligus menjaminkualitas pelayanan yang lebih baik.
3.1.15 Kerjasama Ekonomi InternasionalSituasi politik dan ekonomi yang dihadapi masyarakat global dalambeberapa waktu kedepan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi krisis yangterjadi di Ukraina. Konflik yang terjadi antara pemerintah Rusia danpemerintah Ukraina akan menjadi fokus perhatian global. Krisis yang terjadidi Ukraina kini berkembang menjadi suatu krisis internasional yangberisiko meningkatkan ketegangan hubungan antara negara-negara terkait.Hal ini diprediksi akan terus menjadi pangkal penyebab stagnasi ekonomiyang terjadi di Eropa beberapa waktu terakhir. Embargo ekonomi yangdiberlakukan oleh Uni Eropa (EU) terhadap Rusia berdampakpadapenghentian secara sementara supply energi mineral dari Rusia kekawasan Eropa.
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Stagnasi tersebut akan menjadi episode lanjutan dari krisis keuangan Euroyang diawali oleh krisis yang terjadi di Yunani, yang kemudian menjadikrisis keuangan dunia yang berkepanjangan. Tantangan lain dalam kondisipolitik dan ekonomi global kedepan datang dari semakin banyaknya negarayang menerapkan kebijakan proteksionis seperti penerapan hambatan tarif,
non-tariff, anti-dumping, dan paket stimulus untuk melindungiperekonomian domestik di negara masing-masing.Hal positif yang dapat dicermati, seiring dengan krisis keuanganglobal yang mengikis kekuatan ekonomi negara-negara maju, negara-negara
emerging countries yang memiliki keunggulan dalam jumlah sumber dayaalam dan sumber daya manusia yang besar akan muncul menjadi kekuatanekonomi baru. Pertumbuhan golongan kelas menengah keatas di negara-negara seperti Afrika Selatan, Brazil, China, India, dan Rusia (termasuk jugaIndonesia) akan menjadi motor penggerak kemajuan dan modernisasi padanegara-negara emerging countries.Seiring dengan kondisi tersebutdiatas, Indonesia terus berupayamendorong peningkatan kerjasama internasional baik di forum bilateral,regional, maupun multilateral. Salah satunya adalah melalui peningkatanperan dan kemampuan Indonesia dalam melakukan diplomasi ekonomi.Pada tingkat bilateral, saat ini telah ada kesepakatan perdagangan bebasbilateral antara Indonesia dan Jepang (Indonesia-Japan Economic
Partnership Agreement/IJEPA). Selain itu, terdapat juga beberapaperundingan perdagangan bebas bilateral lainnya berupa kemitraanekonomi (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA), sepertikemitraan Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA), Kemitraan EkonomiIndonesia-Australia (IA-CEPA), serta kemitraan ekonomi Indonesia dengannegara-negara European Free Trade Association (EFTA), seperti ditunjukkanpada gambar III.20.
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GAMBAR 3.22
Kerjasama Ekonomi Bilateral, Multilateral, Dan Regional

Yang Melibatkan Indonesia Per 2014

Sumber: ARIC Database, data diolahPada tingkat regional, kerjasama ekonomi ASEAN semakin meningkatsejak dimulainya integrasi ekonomi regional dalam ASEAN Free Trade Area
(AFTA) hingga kepada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)yang akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 31 Desember2015. MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu: a) penciptaan pasartunggal dan kesatuan bisnis produksi; b) kawasan ekonomi yang berdayasaing; c) kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata; dan d)kawasan yang terintegrasi dengan kawasan global. Adapun 5 (lima) elemenpenting untuk mewujudkan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi diASEAN adalah: a) perdagangan bebas barang ASEAN; b) aliran bebas sektorjasa; c) aliran bebas investasi; d) aliran modal yang bebas di ASEAN; dan e)aliran bebas tenaga kerja.Perkembangan persiapan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEANyang diukur melaluiscorecard, menunjukkan bahwaIndonesia telahmencapai82.4% dari 431 butir penilaian pada scorecard MasyarakatEkonomi ASEAN, capaiantersebut di atas rata-rata negara-negara ASEANyang saat ini mencapai 82.1% dari 229 Key Deliverables prioritas yangditargetkan selesai pada tahun 2015, seperti ditunjukkan pada Tabel III.15.Diimplementasikannya MEA pada akhir tahun 2015 akan berpotensimeningkatkan kekuatan dan peranan negara-negara ASEAN dalamperekonomian global.Hal tersebut didukung oleh share perekonomianASEAN yang mencapai 4.5 dari perekonomian dunia (GDP based on PPP,
IMFData Mapper),di tingkat Asia Pasifik, pereknomian ASEAN mencakup11,3% dari perekonomian di kawasan Asia Pasifik.Lebih lanjut,
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pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN (5.0%) juga masih jauh diatasrata-rata pertumbuhan ekonomi dunia (3.6%) pada tahun 2014 (real GDP
growth, IMF Data Mapper), walaupun masih dibawah rata-rata kawasanAsia Pasifik (5.3%).

TABEL 3.18
Aec Scorecard Key Deliverables Phases I-Iii (2008-2013)

Sumber: Kementerian Perdagangan, data diolahPeranan Indonesia di kawasan Asia Pasifik, terlihat padameningkatnya kontribusi dan peranannya Indonesia di Asia-Pacific
Economic Cooperation(APEC), salah satunya adalah tema besar yang diusungIndonesia: “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth” ketika Indonesiamenjadi ketua dan tuan rumah APEC 2013. Indonesia berupayamewujudkan suatu kawasan Asia Pasifik yang terus bertumbuh kuat,berketahanan, gigih, dan cepat pulih dalam menghadapi dampak krisisekonomi global, serta dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomidunia.Kawasan Asia Pasifik, yang menghubungkan Asia dan Amerika danmencakup Samudera Pasifik dan Semudera Hindia, diharapkan dapatmenjadi poros strategis perekonomian dunia. Hal ini dipertegas pula dalamforum G-20, dimana para pemimpinnya telah berupaya untuk menyusunrencana aksi kongkrit mengenai bagaimana menyeimbangkanperekonomian dunia, menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan antaranegara-negara maju dan berkembang. Untuk itu, kawasan Asia Pasifikdiharapkan dapat menjadi pusat penyeimbangan global.Salah satu tantangan bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifikdalam menjadi penyeimbang global datang dari sengketa yang terjadi dikawasan Laut China Selatan antara China, Taiwan, Viet Nam, Malaysia,Brunei Darussalam, dan Filipina. Indonesia terus berkomitmen untuk
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menciptakan kawasan Laut China Selatan yang aman, damai, dan stabilmelalui berbagai upaya diplomasi. Pada pertemuan antar Menteri LuarNegeri ASEAN, telah disepakati posisi bersama yang dituangkan ke dalamASEAN’s Six Point Principles on the South China Sea.Indonesia terusmempromosikan kegiatan-kegiatan demi disepakatinya code of conduct dikawasan ASEAN yang akan menjadi kunci penting penyelesaian sengketayang terjadi di Laut China Selatan.
GAMBAR 3.23

Negara-Negara Anggota Iora

Pada tingkat regional lainnya, Indonesia juga mendorongpembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagaisebuah kawasan perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dan 6 negaramitra dagang ASEAN yaitu China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, danSelandia Baru. Indonesia juga berperan aktif dalam forum kerjasama Indian
Ocean Rim Association (IORA). IORA adalah merupakan forum kerjasamaregional negara-negara di kawasan Samudera Hindia, didirikan pada tahun1997, dan beranggotakan 20 (dua puluh) negara, yaitu: Australia,Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius,Mozambique, Oman, Seychelles, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka,Tanzania, Thailand, Uni Emirat  Arab dan Yaman (seperti pada gambar III.22di atas).IORA berfokus pada 6 (enam) area kerjasama, yakni: (i) keselamatandan keamanan maritim; (ii) fasilitasi perdagangan dan investasi; (iii)manajemen perikanan; (iv) manajemen resiko bencana alam; (v) kerja sama
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di bidang akademik, sains, dan teknologi; serta (vi) pertukaran kebudayaandan pariwisata. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan, kerjasama IORAmempunyai peranan penting dalam rangka untuk: (i) memastikan bahwasemua perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerja samabagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagipembangunan dan kemakmuran Indonesia, khususnya dalammengantisipasi peningkatan perdagangan, ketahanan pangan, lapanganpekerjaan, pertumbuhan ekonomi, keselamatan dan keamanan maritimterkait dengan Samudera Hindia; (ii) mendukung hubungan dan kerja samabilateral dengan negara-negara di lingkar Samudera Hindia; (iii)konektifitas antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia khususnyaanggota IORA, bukan hanya pada sektor infrastruktur, namun juga padatataran people-to-people connectivity.  Indonesia akan menjadi Ketua IORApada periode tahun 2015-2017.Pada tingkat multilateral, melalui forum World Trade Organization
(WTO), Indonesia telah menyuarakan suaranya secara aktif melaluikeketuaan pada forum G-33. Selain itu, ketuanrumahan Indonesia pada KTMWTO ke-9 telah menghasilkan Paket Bali (Bali Package) yang dinilai positifditengah masih belum selesainya perundingan putaran Doha Development
Agenda. Secara garis besar, Paket Bali terdiri atas 3 (tiga) isu utama, yaitu:1) fasilitasi perdagangan; 2) pertanian; serta 3) pembangunan, termasukjuga isu-isu lainnya yang menjadi kepentingan negara-negara least
developing countries (LDCs).Selain itu, terdapat 10 (sepuluh) kesepakatan yang telah dihasilkandalam Paket Bali antara lain mengenai Trade Facilitation, General Services,
Public Stockholding, administration for Tariff Rate Quota, Export Competition,
Cotton Regulation for LDCs, Preferential Rules of Origin for LDCs, Duty-Free
Quota-Free for LDCs, Service Waiver for LDCs, serta Monitoring Mechanism of
Special and Differential Treatment. Secara umum, Indonesia akan tetapberperan aktif dalam WTO untukmenyuarakan kepentingan nasional sertaberperan aktif untuk menciptakan sistem perdagangan multilateral yanglebih adil.Sementara itu, dalam forum multilateral lainnya, salah satu forumkerjasama yang dipandang cukup berpengaruh dalam mendorongpeningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas sistemkeuangan global adalah Forum G20. Sejak ditingkatkan profilnya sebagaipertemuan tingkat pemimpin negara (Konferensi Tingkat Tinggi) pada
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tahun 2008, kerjasama G20 dikenal memiliki dampak yang sangat besarbagi perekonomian global secara keseluruhan dan menjadikan forum G20sebagai global economic steering group. Forum G20 telah menghasilkanberbagai perubahan penting di dalam tata kelola pasar ekonomi keuangandan kebijakan ekonomi pembangunan global, antara lain melaluipelaksanaan reformasi lembaga keuangan multilateral, pembentukan badanstabilitas sistem keuangan global, peningkatan kerjasama di bidangperpajakan global, peningkatan dukungan kepada sektor usaha kecil danmenengah (keuangan inklusif), dan kerjasama pemberantasan praktek-praktek korupsi dan transaksi keuangan ilegal.Indonesia secara terus menerus mendukung upaya G20 dalammengatasi kerentanan perekonomian domestik terhadap gejolakperkekonomian global serta membangun ketahanan ekonomi dunia dalamrangka tercapainya pertumbuhan ekonomi kuat, berkelanjutan, danseimbang; serta tersusunnya strategi pertumbuhan komprehensif(Comprehensive Growth Strategies). Beberapa langkah yang akan ditempuholeh Indonesia terkait hal tersebut antara lain adalah mendorong investasidan infrastruktur, terutama melalui investasi sektor swasta;  memperkuatperdangangan global dan mendorong domestic actions/reforms untukterlibat dalam Global Value Chains; menciptakan lapangan kerja melaluipeningkatan kerjasama dengan sektor swasta; memperkuat pembangunanmelalui pengembangan investasi di bidang infrastruktur, mobilisasi sumberdaya domestik, dan inklusi finansial; serta  mengupayakan reformasistruktural dan kebijakan makro. Komitmen bersama dalam froum G20harus dapat diintegrasikan dalam perumusan kebijakan ekonomi masing-masing negara anggota ke depan baik dari jalur keuangan maupun jalurSherpa atau jalur pembangunan.Lebih lanjut, peran aktif Indonesia dalam kerjasama ekonomiinternasional melalui keterbukaan terhadap perdagangan dunia, baik ditingkat bilateral, regional, maupun multilateral menunjukkan kemampuandalam melakukan diplomasi ekonomi yang pada akhirnya akanmenciptakan citra internasional yang baik bagi Indonesia. Namun,fenomenayang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksinambungaanantara upaya diplomasi politik dan diplomasi ekonomi Indonesia di duniaInternasional. Tidak berjalan seiringnya antara diplomasi politik dandiplomasi ekonomi harus segera dicari solusinya dan dipecahkan denganmelakukan pembenahan baik pada sisi diplomasi politik maupun pada sisi
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diplomasi ekonomi.Berdasarkan kondisi umum tersebut di atas, maka isu strategis subbidang kerjasama ekonomi internasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah:(i) belum didukungnya kerjasama ekonomi internasional oleh keselarasanantara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi; (ii) belum optimalnyakualitas koordinasi lintas sektor dan seluruh pihak terkait dalam prosespenyiapan dan implementasi kerjasama ekonomi internasional; serta (iii)belum optimalnya pemanfaatan kesepakatan kerjasama ekonomiinternasional dalam mencapai kepentingan nasional terutama untukmendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
3.1.16 Data dan Informasi StatistikData statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihaksebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi,membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasarankegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi danlegitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.Di bidang ekonomi, data yang banyak digunakan oleh para penggunaantara lain data pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB danProduk Domestik Regional Bruto/PDRB), angka inflasi, statistik ekspor danimpor, statistik perhubungan dan pariwisata, dan statistik produksi(Statistik Industri dan Pertanian). Di bidang sosial, data yang banyakdimanfaatkan para pengguna data antara lain data penduduk, sosialekonomi rumah tangga, angka kemiskinan, pengangguran, dan indekspembangunan manusia (IPM).Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasistatistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat.Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebihcepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), danlebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampaisaat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarangmendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan.Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwakualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkanbahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistikyang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang
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sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksanapenyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM)yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yangmodern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi,dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yangoptimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistikhanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namunperbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harusmenjadi perhatian.Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut,sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikatorekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup produkdomestik bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, inflasi (Indeks HargaKonsumen/IHK), ekspor dan impor, nilai tukar petani, industri,pertambangan, keuangan daerah, dan berbagai indeks harga lainnya.Sedangkan indikator-indikator sosial yang dihasilkan melalui survei dansensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dansejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapatdihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.Dalam rangka penyediaan data dan informasi statistik yang beragamdan berkualitas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapidalam perencanaan pembangunan nasional di bidang statistik.Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) adanyapemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagaijenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yangsebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiapdaerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data daninformasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi.Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkanterhambatnya proses pengumpulan data; (2) meningkatnya kebutuhaandata yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak padameningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yangdiselenggarakan. Disamping itu, koordinasi antar instansi disadari masihkurang sehingga data dan informasi yang dibutuhkan masih tumpang tindih,bahkan cenderung sulit untuk disediakan; (3) kesibukan respondenmengakibatkan semakin sulitnya petugas enumerator berhubungan denganresponden. Selain itu, rendahnya kesadaran untuk memberikan informasimasih menjadi permasalahan yang harus dihadapi. Pada kasus dimanaresponden adalah perusahaan besar, rendahnya respon rate menyebabkanturunnnya akurasi data statistik yang dihasilkan; (4) meningkatnya jumlahkegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc tidaksebanding dengan peningkatan jumlah SDM statistik yang profesional.Keterbatasan jumlah petugas enumerator khususnya di tingkat kabupaten
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dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan datayang diperlukan; (5) beragamnya jenis pengguna data memerlukanperlakuan khusus pada masing-masing pengguna agar data yangdibutuhkan dapat secara tepat dan cepat diperoleh. Kurangnya informasimengenai pengguna data berdampak pada tidak dapat tersampaikannyadata yang dihasilkan kepada pengguna secara cepat dan tepat; (6)keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK pada saat inimenghambat proses pengolahan data hasil kegiatan statistik. Disamping ituterpenuhinya ketersediaan dan penggunaan TIK diharapkan dapatmempercepat sampainya data statistik yang dihasilkan kepada penggunadata.
3.2 Sasaran Bidang Ekonomi (Impact)

3.2.1 Kerangka Ekonomi MakroDalam periode tahun 2015-2019, dengan berbagai upaya yang dilakukan,diperkirakan kinerja faktor-faktor ekonomi yang meliputi capital stock,
human capital stock dan TFP akan meningkat. Peningkatan tajam akanterjadi sejak tahun 2016, yang mendorong  pertumbuhan ekonomi padatahun 2017 mencapai 7,1 persen, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan2019 yang masing-masing ditargetkan mencapai 7,5 persen dan 8,0 persen.Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita akan naik dariRp.45,6 Juta pada tahun 2015 hingga mencapai Rp.72,4 Juta pada tahun2019. Dari sisi pengeluaran, upaya yang dilakukan untuk meningkatkanpertumbuhan ekonomi adalah mendorong investasi untuk tumbuh tinggi.Dengan berbagai upaya yang dilakukan,  dan mencapai pada tahun 2017investasi akan tumbuh sebesar 8,0 persen, terus meningkat dan mencapai11,5 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akanmemberikan kontribusi untuk peningkatan ekspor barang dan jasa, sertakonsumsi. Ekspor akan tumbuh diatas 8,8 persen pada tahun 2017, terusmeningkat dan mencapai 12,7 persen pada tahun 2019. Konsumsimasyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 5,7 persen dan 5,5 persen pada tahun 2017 dan 5,9persen dan 6,2 persen pada tahun 2019.Dari sisi produksi, reformasi secara komprehensif mendorongindustri pengolahan dalam lima tahun tumbuh secara rata-rata sebesar 7,1persen per tahun. Sementara itu sektor pertanian dalam arti luasdiperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 3,7 persen. Seiring dengan
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pertumbuhan PDB secara keseluruhan, sektor tersier juga mengalamikenaikan pertumbuhan secara bertahap, dengan pertumbuhan tertinggiakan terjadi pada sektor pengangkutan dan telekomunikasi yangditargetkan akan tumbuh sebesar 13,2 persen pada tahun 2019, yangditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alattelekomunikasi.Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakanmeningkat tajam mulai tahun 2017, neraca pembayaran yang sebelumnyamenghadapi tekanan akibat krisis ekonomi, kinerjanya akan membaik.Prediksi akan terjadinya perbaikan lingkungan global dan membaiknyaharga komoditas dunia turut mendorong membaiknya kinerja neracapembayaran. Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan mencatat surplussebesar USD8,8 miliar pada tahun 2015 dan menjadi USD14,4 miliar tahun2016. Surplus tersebut semakin meningkat sejalan dengan kebijakan yangakan diambil pada sektor perdagangan dan investasi dalam periode tahun2015-2019, sehingga pada akhir tahun 2019, neraca pembayarandiperkirakan akan surplus sebesar USD45,5 miliar. Sejalan dengan itu posisicadangan devisa juga diperkirakan terus meningkat. Jika tahun 2015cadangan devisa diperkirakan baru mencapai USD114,1 miliar, pada tahun2019 diperkirakan naik menjadi USD 174,8 miliar.
TABEL 3.19

Gambaran Ekonomi Makro 2015-2019

Perkiraan Proyeksi Jangka Menengah

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Perkiraan Besaran-besaran
Pokok

Pertumbuhan PDB (%) 5,3 5,8 6,6 7,1 7,5 8,0

PDB per Kapita (ribu Rp) 40.483 43.851 51.141 57.687 64.544,1 72.433,9

Laju Inflasi, Indeks Harga
Konsumen (%)

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

Nilai Tukar Nominal (Rp/US$) 11.600 12.000 11.950 11.900 11.850 11.800

Perubahan Kurs Rupiah Riil (%) -8,11 0,36 -2,81 -2,66 -2,17 -2,17

Neraca Pembayaran

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas
(%)

5,6 7,0 9,0 10,5 12,0 14,0

Pertumbuhan Impor Nonmigas 1,9 6,1 7,6 9,5 11,7 13,3
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Perkiraan Proyeksi Jangka Menengah

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(%)

Cadangan Devisa (US$ miliar) 112,0 122,2 125,2 131,7 144,0 162,5

Keuangan Negara

Keseimbangan Primer
APBN/PDB (%) -1,0 -0,8 -0,9 -0,8 -0,6 -0,2

Surplus/Defisit APBN/PDB (%) -2,3 -2,2 -2,2 -2,1 -1,7 -1,2
Penerimaan Pajak/PDB (%) 12,4 12,4 12,9 13,4 14,2 15,0

Stok Utang Pemerintah/PDB (%) 25,3 26,3 24,5 23,7 22,6 21,1

Utang Luar Negeri 19,0 2,4 2,3 2,1 1,7 0,2
Utang Dalam Negeri 6,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Pengangguran dan Kemiskinan
(%)

Tingkat Pengangguran 5,7 5,5-5,8 5,3-5,6 5,2-5,5 5,1-5,4 4,0-5,0

Tingkat Kemiskinan 10,5 9,0-
10,0

8,5-9,5 7,5-8,5 7,0-8,0 5,0-6,0

3.2.2 Keuangan NegaraReformasi keuangan negara dalam periode 2015-2019 diharapkandapat  mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut:1. Di akhir periode RPJMN, rasio penerimaan perpajakan ditargetkan akanmencapai 15 persen PDB.2. PNBP ditargetkan terus meningkat dengan porsi dari pertambanganumum secara bertahap juga terus meningkat.3. Realokasi subsidi energi ke belanja produktif:a. Pengurangan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran (khususnyabelanja subsidi energi melalui peningkatan harga BBM dalam negerisecara langsung di akhir tahun 2014 sehingga rasio subsidi energiturun dari 3,4 persen pada tahun 2014 menjadi 0,7 persen padatahun 2019;b. Penghematan subsidi energi dialokasikan pada belanja modal,sehingga alokasi belanja modal naik dari 1,8 persen PDB tahun 2014menjadi 3,9 persen pada tahun 2019;c. Pengalokasian dana penghematan subsidi BBM serta pelaksanaan
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SJSN kesehatan dan ketenagakerjaan dalam bantuan sosial;4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran negaramelalui:a. Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangkapengeluaran jangka menengah berbasis sistem IT secara nasional.b. Tingkat penyerapan anggaran yang selaras dengan capaian kualitas
output/outcome KL.c. Perencanaan dan pelaksanaan procurement dan disbursementanggaran yang efektif.d. Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan risiko yangterukur.5. Peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangandaerah melalui:a. Peningkatan DAK  infrastruktur.b. Pengelolaan dana specific grant yang mengarah lebih besar daripada block grant.c. Peningkatan kualitas pengelolaan DBH.d. Penurunan kesenjangan fiskal antar pusat-daerah dan antardaerah.e. Pengendalian defisit keuangan daerah dan utang daerah.6. Pencapaian kesinambungan fiskal yang ditandai:a. Menjaga rasio utang pemerintah dibawah 30 persen dan terusmenurun yang diperkirakan menjadi 21,1 persen pada tahun2019.b. Mengupayakan keseimbangan primer (primary balance) terusmenurun hingga hingga tahun 2019c. Menjaga defisit anggaran dibawah 3 persen dan pada tahun 2019menjadi 1,2 persen PDB.
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3.2.3 MoneterUpaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikanstabilitas moneter, diharapkan dapat  mencapai sasaran inflasi yang telahditetapkan,  disertai dengan terjaganya stabilitas nilai rupiah selama limatahun mendatang. Terkait inflasi, sasaran diharapkan dalam lima tahunmendatang adalah tercapainya inflasi yang setara dengan negara kawasanatau mitra dagang dengan 3,0-4,0 persen per tahun. Adapun target inflasidan nilai tukar periode RPJMN 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel III.17.
TABEL 3.20

Sasaran Inflasi Dan Nilai Tukar, 2014-2019

Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018 2019Inflasi (%) / tahun 8,2* 4,7 4,0 4,0 3,5 3,5NilaiTukar(Rp/USD) 11,600 12.000 11.950 11.900 11.850 11.800
* Perkiraan inflasi akibat kenaikan BBM bersubsidi Rp2000 per liter pada bulan November 2014Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesiadiperkirakan dapat meningkat secara bertahap menuju lintasan yang lebihtinggi secara berkesinambungan. Hal ini didukung oleh prospekpertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan terus membaik danekspektasi adanya percepatan implementasi berbagai kebijakan strukturalsesuai rencana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Dari sisi global,prospek perekonomian Indonesia dalam jangka menengah didukung olehperekonomian global yang diperkirakan akan terus pulih bertahap. Sejalandengan kondisi ekonomi global yang terus membaik tersebut,perekonomian negara maju diperkirakan akan sepenuhnya keluar dariancaman deflasi. Harga minyak dunia diperkirakan akan kembalimeningkat, sementara harga komoditas nonmigas pulih meski terbatas.Dari sisi domestik, prospek ekonomi Indonesia yang membaikditopang oleh ekspektasi berlanjutnya penerapan serangkaian kebijakanstruktural yang ditujukan untuk memperbaiki fondasi bagi pertumbuhanekonomi yang berkesinambungan. Pemerintah akan terus melanjutkanupaya penguatan ketersediaan modal-modal dasar pembangunan yaituinfrastruktur, modal manusia, institusi, dan teknologi. Penguatan iniditempuh melalui implementasi Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) III 2015-2019 dan Program Master Plan Percepatan dan
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Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025.Dalam periode 2015-2019, perekonomian Indonesia diperkirakandapat tumbuh lebih tinggi dengan laju inflasi yang lebih rendah dan posturtransaksi berjalan yang lebih sehat. Nilai tukar diperkirakan akan masihmenghadapi tekanan sehingga asumsi nilai tukar Rp 12.000,00/USDberlanjut hingga tahun 2019.  Prognosa ini sangat bergantung padakemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural yang saat inimasih menyelimuti perekonomian domestik. Prospek perekonomian dalamjangka menengah diperkirakan akan berada dalam tren membaik seiringdengan implementasi kebijakan-kebijakan reformasi struktural di berbagaibidang. Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia akan terusditingkatkan  dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.
3.2.4 Jasa KeuanganSasaran sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah: i)meningkatkan ketahanan/stabilitas dan daya saing sektor keuangan melaluisistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien, ii) percepatan fungsiintermediasi dan penyaluran dana masyarakat untuk mendukungpembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunandari masyarakat/swasta (financial deepening). Bagi masyarakatberpenghasilan menengah ke bawah, diupayakan pula peningkatan akseskepada lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan sektorkeuangan yang inklusif.Selanjutnya, sasaran sektor keuangan syariah dalam lima tahunmendatang adalah: (i) meningkatnya indikator-indikator kuantitatifpengembangan keuangan syariah seperti jumlah aset dan jumlah nasabah dilembaga keuangan syariah; (ii) meningkatnya dukungan pembiayaanpembangunan dari sektor keuangan syariah; (iii) terwujudnya goodgovernance di industri keuangan syariah, (iii) terwujudnya kondisi lembagakeuangan kesehatan syariah yang sehat dan mantap; (iv) meningkatnyapengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariahtermasuk meningkatnya perlindungan konsumen di sektor keuangansyariah.Selain itu, perlindungan konsumen di sektor keuangan perluditingkatkan untuk meningkatkan peran masyarakat, khususnyamasyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam kegiatan/transaksikeuangan, khususnya di sektor perbankan dan pasar modal (bursa efek).Dari sisi stabilitas sistem keuangan, diupayakan penurunan transaksikeuangan yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorismemelalui peningkatan pengungkapan kasus yang terkait dengan tindak
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pidana tersebut, serta peningkatan kapasitas PPATK (kualitas SDM,teknologi informasi dan manajemennya) dan terpenuhinya produk hukum/peraturan-peraturan yang menunjang pemberantasan tindak pidanatersebut di Indonesia.
3.2.5 IndustriPertumbuhan industri Tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi daripertumbuhan PDB yang dimaksudkan agar kontribusi sektor industri dalamPDB dapat semakin meningkat.Akselerasi pertumbuhan ditunjukkanpeningkatan pertumbuhan industri dari tahun ke tahun, dalam Tabel III.18.Dengan sasaran tersebut maka kontribusi sektor industri dalam PDB akanmeningkat dari 23,6% pada tahun 2014 (perkiraan) menjadi 25,1% padatahun 2019. Untuk itu, jumlah industri berskala menengah dan besar perlumeningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan.

TABEL 3.21
Sasaran Pertumbuhan Industri

Tahun 2015 -2019

INDIKATOR
PERKIRAAN

2014*) 2015 2016 2017 2018 2019

Industri (%) 5,4 5.8 6.5 7.2 7.8 8.2

Industri Migas (%) -1.0 -0.5 -0.5 0.5 0.5 1.0

Industri Non Migas (%) 5.8 6.2 6.9 7.6 8.2 8.5*) Target APBN-P 2014
3.2.6 BUMNSasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam jangkamenengah adalah meningkatnya peran BUMN dalamperekonomian/pembangunan melalui: i) peningkatan pelayanan publikBUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan, ii)pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan danpenciptaan lapanga kerja, iii) peningkatan kapasitas BUMN melaluipenyempurnaan tugas, bentuk dan ukuran/size perusahaan untukmeningkatkan daya saing BUMN.
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3.2.7 UMKM dan KoperasiUpaya yang peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahunmendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut(Tabel III.19):1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomianyang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi.Sasaran tersebut juga didukung dengan perbaikan kontribusi UMKMdan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa(ekspor), dan investasi;2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhanproduktivitas UMKM. Sasaran tersebut juga didukung denganpeningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dansertifikasi produk;3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif yangditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yangdikontribusikan dari program nasional dan daerah; dan4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yangditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalampermodalan, pertumbuhan volume usaha koperasi, dan pertumbuhanjumlah anggota koperasi.
TABEL 3.22

Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing Umkmk

Sasaran Indikator Target

1. Meningkatnyakontribusi UMKMdan koperasidalamperekonomian

1.   Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalampembentukan PDB (rata-rata/tahun) 6,5-7,5%
2.   Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun) 4,0-5,5%3.   Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspornon migas (rata-rata/tahun) 5,0-7,0%4.   Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalaminvestasi (rata-rata/tahun) 8,5-10,5%

2. Meningkatnyadaya saing UMKM
5.   Pertumbuhan produktvitas UMKM (rata-rata/tahun) 5,0-7,0%6.   Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (targettahun 2019) 25,0%7.   Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasimutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun) 50.000 unit
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Sasaran Indikator Target3. Meningkatnyausaha baru 8.    Pertambahan jumlah wirausaha baru (kumulatif selama 5tahun) 1 juta unit
4. Meningkatnyakinerjakelembagaan danusaha koperasi

9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (targettahun 2019) 55,0%10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun) 7,5-10,0%11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun) 15,5-18,0%
3.2.8 PariwisataSasaran pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut.
1. Sasaran Pertumbuhan

URAIAN SASARAN Baseline*)2014 20191 Kontribusi terhadap PDB Nasional 4,2% 8 %2 Wisatawan Mancanegara (Orang) 9 juta 20 juta3 Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 250 juta 275 juta4 Devisa (triliun rupiah) 120 240*)  Sumber: Kementerian Parekraf
2. Sasaran Pembangunan InklusifMeningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata danmeningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.
3.2.9 Ekonomi KreatifSasaran pembangunan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut.

URAIAN SASARAN
Baseline

*)2014
2019**)1 PDB Ekraf (Harga Berlaku, Rp T.) 693,1 7 %2 Tenaga Kerja (juta orang) 11,9 2 %3 Jumlah Usaha (juta unit) 5,4 0,5 %4 Devisa (Juta USD) 128,4 7 %5 Jumlah Film 110 4 %*)  Sumber: Kementerian Parekraf**) Pertumbuhan rata-rata pertahun selama 2015-2019
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3.2.10 InvestasiDengan mempertimbangkan berbagai permasalahan di bidang investasitersebut di atas, maka sasaran pembangunan nasional pada periode 2015-2019 adalah:1. Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi di pusat dan didaerah menjadi maksimal 15 hari pada tahun 2019;2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting
a business) menjadi 4 hari dan 3 prosedur pada tahun 2019; dan3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal TetapBruto (PMTB) menjadi sebesar 11,5 persen pada tahun 2019;4. Meningkatnya  investasi PMA dan PMDN  menjadi Rp 933 triliun padatahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi38,9 persen.

TABEL 3.23
Target Realisasi Investasi Pma Dan Pmdn

Asumsi nilai tukar   : Rp. 12.000,-/USD
3.2.11 Perdagangan  Dalam NegeriSasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan dalam negeripada tahun 2015-2019 adalah:a. pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran rata-rata sebesar 7,8 persen per tahun;b. terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu

INVESTASI SATUAN
TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi
Investasi
PMA dan
PMDN

Triliun rupiah 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0

Rasio PMDN % 33,8 35,0 36,3 37,6 38,9
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rata-rata di bawah 9,0 persen per tahun;c. terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antarwilayah rata-rata di bawah  13,6 persen per tahun;d. pembangunan/revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5000 unit dalam 5tahunRincian sasaran bidang perdagangan dalam negeri diperlihatkan padaTabel III.21:
TABEL 3.24

Sasaran Perdagangan Dalam Negeri

Uraian
Tahun

2015 2016 2017 2018 20191 Pertumbuhan PDB riil sub sektorperdagangan besar dan eceran  (%) 6,7% 7,7% 8,0% 8,3% 8,5%2 Koefisien variasi harga kebutuhanpokok antar waktu (%) < 9,0 % < 9,0 % <9,0 % < 9,0 % < 9,0 %3 Koefisien variasi harga kebutuhanpokok antar wilayah (%) < 14,2% < 14,2% < 13,8% < 13,8% < 13,0%4 Pembangunan / revitalisasi pasarrakyat / pasar tradisional 1000 1000 1000 1000 1000
3.2.12 Perdagangan Luar NegeriSasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan luarnegeri pada tahun 2015-2019 adalah:a. pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5persen per tahun;b. rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen pertahun; danc. peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar65 persen.Rincian sasaran bidang perdagangan luar negeri diperlihatkanpada Tabel III.22:
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TABEL 3.25
Sasaran Perdagangan Luar Negeri

Uraian
Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 Pertumbuhan Ekspor Produk Non-Migas 7,0% 9,0% 10,5% 12,0% 14,0%

2 Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB 2,7% 2,8% 2,9% 3,2% 3,5%

3
Kontribusi produk Manufaktur terhadap
Total Ekspor

44,0% 47,0% 51,0% 57,0% 65,0%

3.2.13 Tenaga Kerja1. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,0-5,5 persenpada tahun 2019.2. Menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima) tahun.Sasaran besar lainnya yang hendak dicapai antara lain:1. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap darisektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah kesektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi2. Meningkatkan jumlah pekerja formal3. Meningkatkan jumlah pekerja di sektor industri manufaktur padatpekerja4. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeahlian5. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap goncangan lapangankerja dan upah6. Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasartenaga kerja7. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja8. Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum9. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerjadan pengusaha.10. Diterapkannya prinsip-prinsip hubungan industrial dalammenegosiasikan kesepakatan besar11. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penerapan standarketenaga-kerjaan utama
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12. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untukmenghubungkan antara pencari kerja dengan industri13. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehatUntuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaanlapangan kerja dan penurunan pengangguran, prioritas pembangunandiletakkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas.Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerjayang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yg tercipta dapatmemberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatanpekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapatmenyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain investasi,pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diharapkan juga dapattumbuh dan berkembang dengan sehat, yang didukung oleh sumber dayamanusia, agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing lebih baik.
3.2.14 Perlindungan Pekerja

3.2.14.1 Jaminan Sosial bagi Pekerja

1. Penetrasi terhadap pekerja sektor formal dilakukan secara bertahapdengan prosentase jumlah peserta baru pada tahun 2014 s/d 2019masing-masing sebesar 6%, 17,5%, 21,5%, 25,5% dan 29,5% denganasumsi BPJS akan mulai melakukan penetrasi di Tahun 2015. Denganangka pertumbuhan peserta baru dari sektor formal tersebut makatingkat penetrasi pekerja sektor formal tahun 2014 s/d 2019 masing-masing adalah 6%, 23,5%, 45%, 70,5%, dan menjadi 100% ditahun2019.2. Penetrasi terhadap pekerja sektor informal dilakukan secara bertahapdengan prosentase jumlah peserta baru pada tahun 2014 s/d 2019masing-masing sebesar 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3% dengan asumsiBPJS akan memulai melakukan penetrasi di Tahun 2015. Dengan angkapertumbuhan peserta baru dari sektor informal tersebut maka tingkatpenetrasi pekerja sektor informal tahun 2014 s/d 2019 masing-masingadalah 1,5%, 2,5%, 4,5%, 7,0%, dan menjadi 10,0% ditahun 2019.
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3.2.14.2 Perlindungan Pekerja Migran

Mempertimbangkan isu-isu yang terjadi dalam permasalahan pekerjamigan yang bekerja ke luar negeri, sasaran yang hendak dicapai dalam limatahun ke depan antara lain:1. Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukumdi dalam dan luar negeri.2. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungipekerja migran.3. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlianyang sesuai dengan kebutuhan pasar.4. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja danpelayanan rekrutmen calon pekerja migran.5. Tersedianya regulasi yang memberi jaminan perlindungan hak dankeselamatan bagi pekerja migran.
3.2.15 Jaminan SosialSasaran umum pelaksanaan SJSN sampai dengan tahun 2019 adalahperlindungan aset dan pendapatan keluarga yang bermuara pada
pencegahan kemiskinan serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraanpenduduk. Jaminan sosial diharapkan dapat menjadi jaring pengaman(safety nets) yang mencegah kemiskinan saat penduduk menghadapiguncangan resiko sepanjang siklus hidup. Secara khusus, sasaran tersebutdapat terwujud melalui sasaran antara (intermediate targets) berikut ini:1. Peningkatan jumlah peserta program jaminan sosial hingga mendekatisasaran universal: 1) seluruh penduduk tercakup dalam JKN; dan 2)seluruh pekerja sektor formal dan setidaknya 10% perkerja sektorinformal tercakup dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.2. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial,diantaranya prinsip kegotong-royongan, kepesertaan bersifat wajib,nirlaba, transparan, pruden, dan akuntabel.3. Peningkatan ketersediaan layanan dan komprehensivitas manfaat yangdinikmati oleh seluruh peserta program jaminan sosial.
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4. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminansosial bagi seluruh masyarakat, melalui pendekatan sistem yangterpadu dan berlaku bagi semua penduduk.5. Termanfaatkannya dana jaminan sosial yang dikumpulkan untukstabilitas dan pembangunan ekonomi inklusif.
3.2.16 Kerjasama Ekonomi InternasionalSasaran kerjasama ekonomi internasional untuk tahun 2015 - 2019adalah:(i) menurunnya jumlah hambatan non-tarif (non-tariff barriers/NTB)di negara-negara yang menjadi pasar ekspor utama dan prospektifIndonesia;(ii) meningkatnya pemanfaatan skema perundingan kerjasamaekonomi internasional yang telah disepakati; dan (iii) meningkatnyaproduktivitas para pelaku usaha di pasar prospektif Indonesia.
3.2.17 Data dan Informasi StatistikUpaya menyukseskan pembangunan nasional dibidang statistik, secararingkas sasaran dirumuskan sebagai berikut :1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yangberkualitas;2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistikyang diselenggarakan pemerintah dan swasta;3. Peningkatan hubungan dengan responden;4. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang profesional,integritas, dan amanah;5. Peningkatan hubungan dengan pengguna data;6. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan penggunaan sarana danprasarana TIK dalam kegiatan statistik.
3.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Bidang

3.3.1 Keuangan Negara

1. Peningkatan Penerimaan NegaraSebagai upaya untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan,arah kebijakan yang dilakukan ke depan adalah reformasi kebijakan secara
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komprehensif dan optimalisasi penerimaan perpajakan. Salah satu bagiandari grand design-nya adalah modernisasi perpajakan, yang merupakanbentuk dari implementasi prinsip-prinsip good governance, di antaranyaberupa penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan danakuntabel, dengan menggunakan sistem IT yang handal dan terkini. Selainitu, pemberian pelayanan prima terus dilakukan bersamaan denganpengawasan intensif kepada para wajib pajak. Berbagai kebijakanpeningkatan penerimaan perpajakan diusahakan tidak mengganggupertumbuhan ekonomi dan iklim investasi, serta dunia usaha. Pemberianinsentif pajak dilakukan untuk mendorong re-industrialisasi yangberkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi.Reformasi kebijakan secara komprehensif dilakukan terhadap tigabidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:a. Bidang administrasi, yakni melalui modernisasi  administrasiperpajakan.b. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadapUndang-Undang Perpajakan.c. Bidang pengawasan, dengan membangun bank data perpajakannasional.Adapun strategi yang akan ditempuh untuk melakukan reformasiperpajakan secara komprehensif dan optimalisasi penerimaan perpajakanadalah:Penerimaan Pajaka. Peningkatan kapasitas SDM perpajakan, baik dalam jumlah maupunmutunya untuk meningkatkan rasio ketercakupan pajak (tax
coverage ratio);b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan,termasuk insentif pajak untuk mendorong re-industrialisasi yangberkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi;c. Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan;d. Pembenahan sistem administrasi perpajakan;e. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajakdi sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tarif;
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f. Peningkatan efektivitas penyuluhan;g. Penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat;h. Peningkatan efektivitas pengawasan; dani. Peningkatan efektivitas penegakkan hukum bagi penyelundup pajak(tax evasion)Penerimaan Kepabeanan dan Cukaia. Penguatan kerangka hukum (legal framework) melaluipenyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintasbarang dan jasa;b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasikepabeanan dan cukai;c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yangberbasis IT yang meliputi profiling Perusahaan Pengurusan JasaKepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggalnasional Indonesia (Indonesia National Single Window – INSW);persiapan operator ekonomi yang berwenang (Authorized Economic
Operator – AEO) dan pengembangan Tempat PenimbunanSementara (TPS);d. Ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai; sertae. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kepabeanan.Terkait PNBP, optimalisasi akan dilakukan dengan mengedepankanpengelolaan PNBP yang memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu,penyempurnaan regulasi di bidang PNBP perlu dilakukan, terutamapenyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak.Strategi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan PNBP adalah:a. Penyempurnaan regulasi;b. Optimalisasi PNBP migas dan nonmigas;c. Inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP yang dikelolaoleh K/L;d. Optimalisasi PNBP umum dan BLU;
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e. Kebijakan PNBP terpadu (one gate policy);f. Edukasi stakeholders secara berkesinambungan.
2. Peningkatan Kualitas Belanja Negara Melalui Sinergitas

Perencanan Dan PenganggaranUntuk meningkatkan kualitas belanja negara, penyempurnaanperencanaan dan pelaksanaan anggaran negara perlu dilakukan. Dari sisiperencanaan penganggaran, penyempurnaan  dapat dicapai melaluipeningkatan keterkaitan perencanaan penganggaran pemerintah pusat(RPJMN, Renstra, RKP, Renja, dan anggaran K/L) dan juga pemerintahdaerah (RPJMD dan APBD). Pemantapan juga harus dilakukan untukpelaksanaan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) atau medium
term expenditure framework (MTEF) dan penerapan anggaran berbasiskinerja (performance based budgeting/PBK). Dengan perencanaanpenganggaran yang lebih baik, diharapkan alokasi belanja akan lebih tepatsasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatanyang produktif.Dari sisi pelaksanaan anggaran, peningkatan kualitas tidak dapatdilakukan secara terpisah tanpa melakukan perbaikan dalam prosesperencanaan dan pelaporan keuangan. Integrasi sistem perencanaan,pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Negara dilakukan melalui SistemPerbendahaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang di dalamnya termasukpenerapan single database dan penyempurnaan proses bisnis.Strategi yang dilakukan adalah:a. Pengurangan pendanaan bagi kegiatan konsumtif dalam alokasianggaran K/L;b. Merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yangrasional penganggarannya dan tepat sasaran;c. Pemantapan PBK dan KPJM;d. Penataan remunerasi aparatur negara dan sistem jaminan sosialnasional;e. Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan sehinggadiharapkan penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi,pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakanyang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorongpertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah;
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f. Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kasyang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui neracatunggal perbendaharaan (treasury single account) dan perkiraan kas(cash forecasting) yang handal, serta manajemen surplus kas yangmampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara; dang. Memodernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggarandengan sistem informasi yang terintegrasi.h. Pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memilikipenyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritaspembangunan.Terkait dengan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah,peningkatkan kualitas pengelolaan dilakukan dengan restrukturisasi danpenataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah sertamemperjelas kedudukan dana perimbangan dalam kerangka perimbangankeuangan pusat dan daerah yang lebih selaras dengan perimbangankewenangan pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, pengalokasiantransfer ke daerah diarahkan untuk:a. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjanganfiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;b. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuaidengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangikesenjangan pelayanan publik antar daerah;d. Meningkatkan daya saing daerah;e. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangkakebijakan ekonomi makro;f. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomidaerah;g. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;h. Meningkatkan sinkronisasi antara perencaanaan pembangunannasional dengan rencana pembangunan daerah.
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Strategi yang akan dilakukan dalam hubungan keuangan pusat dandaerah adalah:a. Mempercepat penyelesaian rancangan Undang-Undang tentanghubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD)yang merupakan revisi dari Undang-Undang 33/2004;b. Mempercepat pelayanan evaluasi Perda/Raperda tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (PDRD), meningkatkan kualitasevaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintahdaerah dalam pengelolaan PDRD;c. Mempercepat pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerahuntuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah,mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) danmempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitaspelayanan publik;d. Mempertegas peran Menteri Keuangan selaku pengelola kebijakanfiskal nasional untuk menjaga keselarasan pembangunan ekonomitermasuk dalam rangka pengendalian dan kehati-hatian fiskalnasional dan daerah.Melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaandefisit anggaran diarahkan untuk menuju kondisi balance budget danpencapaian keseimbangan primer yang positif. Dari sisi pengelolaanpembiayaan, pemilihan berbagai alternatif sumber pembiayaandidahulukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan nonutang. Sumber pembiayaan yang berasal dari utang dipilih sebagai alternatifterakhir pemenuhan defisit anggaran, mengingat adanya biaya dan risikoyang melekat dalam sumber pembiayaan utang. Peningkatan pengelolaanpinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luarnegeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementaraitu untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan suratberharga negara, diupayakan tidak mengganggu ruang gerak sektor swasta.Strategi yang akan dilakukan terkait pengelolaan pembiayaananggaran adalah:a. Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai fiscal buffer untukmengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN;
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b. Optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pijaman untuk kegiatanproduktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek;c. Pengelolaan Surat Berharga Negara  melalui pengembangan pasar SBNdomestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebihfleksibel;d. Pengelolaan risiko keuangan yang terintegrasi;e. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satuwadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan beresiko tinggi; sertaf. Implementasi manajemen kekayaan utang (Asset Liability Management– ALM) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara.
3.3.2 MoneterKebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaiansasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkatyang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilaitukar sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter,pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akandiintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dannilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukungsistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakanmakroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik disektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalandengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan BankIndonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan aksesmasyarakat terhadap perbankan (financial inclusion).Beberapa hal penting terkait strategi kebijakan moneter kedepan, diantaranya:a. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dankesinambungan kebijakan moneter guna mendukungpertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan aspek yang sangatkrusial karena kebijakan tidak hanya dapat dengan menggunakansatu jenis kebijakan, tapi perlu dengan satu bauran kebijakan;
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b. Meningkatkan komunikasi yang intensif untuk menjangkarpersepsi pasar;c. Meningkatkan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangkukebijakan untuk meningkatkan efektivitas  kebijakan;d. Melakukan penguatan kebijakan struktural untuk menopangkeberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakanpengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutamaterkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.
3.3.3 Jasa KeuanganStrategi dan arah kebijakan utama sektor keuangan ke depan, dapatdikelompokkan dalam tiga koridor, yaitu:Pertama, pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yangdiimplementasikan dengan memperkuat kebijakan moneter ataupengendalian inflasi yang berhati-hati (makroprudensial). Kebijakan ini,bersama-sama dengan kebijakan suku bunga dan nilai tukar merupakanpaket kebijakan bauran, yang terkait dengan prinsip kehati-hatianperbankan (kebijakan mikroprudensial). Protokol manajemen krisis BItelah berintegrasi di bawah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan(FSSK). Namun, forum ini perlu dipayungi oleh Undang-undang JaringPengaman Sektor Keuangan (JPSK), agar dapat menanggulangi krisiskeuangan dengan lebih baik lagi.Kebijakan makroprudensial akan memperkuat fungsi dan peran aktifBI sebagai salah satu otoritas pengelola krisis moneter/perbankan  yangberpotensi membahayakan sistem moneter/perbankan secara keseluruhan.Penguatan fungsi ini sangat tepat waktu pasca disahkannya UU Otoritas JasaKeuangan (OJK) dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank danlembaga keuangan non-bank beralih kepada OJK sejak awal tahun 2014.Pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ini mencakup pula penguatanstabilitas subsistem keuangan mikro/BPR, yang meliputi penyusunanmekanisme/peraturan, termasuk sistem peringatan dini (early warning
system).Kedua, penguatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan/perbankanditempuh melalui: (i)  pelaksanaan ketentuan penyediaan modal minimum(KPMM), (ii) implementasi arsitektur perbankan Indonesia (API)/penataan
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struktur kepemilikan bank, dan (iii) pengaturan penyesuaian kegiatanusaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal (inti).Ketentuan KPMM akan mendorong kemampuan permodalan bank dalammenyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi/krisis perbankan termasukpertumbuhan kredit yang berlebihan, sesuai dengan standar internasional(Basel III). Ketentuan permodalan yang mengacu pada standar ini akandiupayakan dipenuhi secara bertahap hingga awal  tahun 2019.Penguatan struktur perbankan diupayakan pula melalui programpenguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Provinsi (BPD Regional
Champion, BRC) sebagai upaya pelaksanaan Arsitektur PerbankanIndonesia. Selain itu, dalam ketentuan kepemilikan bank, akan diaturpembatasan pemilikan pihak asing dalam bank nasional melebihi jumlahatau proporsi tertentu. Pengaturan kepemilikan bank yang lebih ketat akandiberlakukan untuk menghindari konglomerasi yang tumpang tindih antarasektor keuangan dan sektor riil. Di sisi lain, pengaturan kegiatanusaha/jaringan kantor berdasarkan modal inti bertujuan untukmeningkatkan tata kelola dan kesehatan perbankan. Pengaturan ini sangatdiperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing bank. Perbankanjuga didorong berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, di wilayah yangselama ini kurang terlayani.Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektorkeuangan, diupayakan kebijakan penguatan sektor keuangan (termasukperbankan) di bidang permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan.Azas perlakuan yang sama kepada bank asing (resiprokal) di lingkunganASEAN perlu diupayakan, antara lain melalui pembentukan kelompok bankpilihan diantara negara anggota ASEAN (ASEAN Qualified Banks).Di Industri  keuangan non-bank (IKNB), penguatan kualitasmanajemen meliputi manajemen risiko dan operasional lembaga jasakeuangan diarahkan dalam rangka meningkatkan efisiensi, kemudahanbertransaksi dan pelaporan, serta perlindungan konsumen /pelaku pasartermasuk di  pasar modal.Terkait dengan keuangan syariah, strategi dan arah kebijakan sektorkeuangan syariah ke depan adalah sebagai berikut:a. Meningkatkan dukungan dan komitmen dari pemerintah mengenaipengembangan keuangan syariah guna mendorong semua pemangkukepentingan untuk bekerja lebih erat mengembangkan keuangansyariah dan sekaligus memberikan sinyal positif bagi pasar keuangan
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syariah nasional.b. Membentuk Komite Nasional untuk Pengembangan Keuangan Syariahyang memiliki legitimasi dan kekuatan yang diperlukan untukmengkoordinasikan agenda pengembangan keuangan syariah. Komiteini bertugas memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana indukpengembangan keuangan syariah di Indonesia mencapai target targetyang ditetapkan.c. Sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syariah yang dipimpinoleh Komite dengan menggunakan saluran-saluran yang ada sekaligusmeningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. Edukasi terkaitkeuangan syariah bagi masyarakat dilakukan melalui beragam mediadan cara-cara yang lebih efektif dan efisien.d. Mendorong penempatan dana-dana pemerintah untuk sebagianditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah. Selain itujuga mendorong terjadinya transaksi keuangan pemerintah sepertipembayaran gaji untuk dapat dilakukan diantaranya melalui lembagakeuangan syariah.e. Mendorong terbentuknya bank investasi berbasis syariah di Indonesia.f. Meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM di bidang keuangansyariah melalui pendidikan dan pelatihan serta  mendorong lembagakeuangan syariah untuk meningkatkan investasi pengembangan SDMkeuangan syariah.g. Mendorong terjadinya inovasi di keuangan syariah termasukpengembangan produk keuangan syariah dan inovasi layanan melaluipenelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Komite, Pemerintah,Regulator maupun pelaku industri.h. Meningkatkan sistem teknologi informasi keuangan syariah untukmeningkatkan daya saing dan kinerja keuangan syariah.i. Meningkatkan interaksi dengan dunia internasional bagi pelaku usahadan pemangku kepentingan untuk mendapatkan lebih banyakpengalaman dan memainkan peran yang lebih aktif dalam lanskapinternasional guna mendorong daya saing industri keuangan syariah.Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan, kebijakanpelaporan dan analisis transaksi keuangan (PATK) diarahkan untuk: (i)meningkatkan advokasi dan kerjasama antara PPATK dan lembagapenegak hukum, (ii) memperluas basis laporan keuangan yang
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mencurigakan, serta (iii) meningkatkan kapabilitas pelapor transaksikeuangan, antara lain dengan mengadakan pelatihan teknis terkait.Ketiga, kebijakan penguatan fungsi intermediasi. Diupayakanpeningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bankumum. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melaluikantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvensional, melaluipemanfaatan teknologi informasi, e-money dan kerjasama keagenan(branchless banking).Secara lebih rinci, intermediasi perbankan (keuangan inklusif)didorong melalui berbagai langkah seperti: (i) perluasan akseskeuangan/keuangan inklusif kepada masyarakat khususnya layananperbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan, termasukpeningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pelaksanaansurvey pemahaman terhadap pelayanan perbankan dan pelaksanaanpenyusunan nomor identitas keuangan nasabah (FIN) (ii) fasilitasiintermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensialbekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti UPK PNPM.Untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, diupayakanpembentukan Bank Pertanian dengan melakukan koordinasi denganOtoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Pertanian,Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian/Lembaga terkaitlainnya. Seiring dengan proses pembentukan Bank Pertanian tersebut,diupayakan revitalisasi dari skema-skema kredit pertanian dan perikanan,yang dikelola oleh bank umum dan BPR. Upaya revitalisasi kredit pertaniandan perikanan ini penting dilakukan, mengingat pinjaman sektor pertaniandan perikanan masih rendah dibanding total pinjaman perbankan. Beberapaupaya penguatan pendanaan pertanian dan perikanan ini antara lain akandilakukan penyempurnaan aturan risiko aset perbankan (AktivaTertimbang Menurut Risiko,  ATMR) dan penguatan penjaminan (asuransi)kredit pertanian dan perikanan.Di sisi lain, pembiayaan infrastruktur juga perlu mendapat prioritaspendanaan pembangunan melalui sektor perbankan. Pembiayaaninfrastruktur yang jangka waktunya relatif panjang memerlukanpendanaan, manajemen risiko dan penjaminan khusus untuk sektorperbankan. Di samping melalui perbankan, pembiayaan infrastruktur jugadiupayakan melalui peningkatan pendanaan pasar modal.
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Untuk meningkatkan pembiayaan investasi selain melalui pengembanganlembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham danobligasi terutama obligasi korporasi (corporate bonds) diupayakan pulamelalui pengkajian penciptaan lembaga-lembaga baru seperti banktabungan pos, dan lembaga keuangan lainnya.Kebijakan keuangan mikro inklusif dilakukan untuk meningkatkanakses masyarakat terhadap jasa keuangan mikro. Kebijakan inimengakomodasi sisi permintaan dan penawaran Lembaga Keuangan Mikro(LKM)  seperti unit pengelola keuangan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat/UPK-PNPM dan beberapa program sebelumnya yaitu ProgramPengembangan Kecamatan dan  Program Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan.Dari sisi permintaan, kebijakan keuangan inklusif ini mendorong agarmasyarakat mempunyai akses menggunakan layanan keuangan, baiklayanan dari lembaga keuangan formal, maupun lembaga keuangan non-formal. Di sisi penawaran, diupayakan pelatihan dan peningkatanpendampingan bagi UPK-PNPM agar dapat menjadi mandiri dan dapatbertransformasi menjadi lembaga keuangan yang profesional, sehinggamampu untuk mewujudkan penghidupan yang layak dan lestari (sustainable
livelihood).Khusus mengenai asuransi pertanian, saat ini Pemerintah sedangmengembangkan beberapa metode perlindungan/ skema pembiayaan bagipara petani, peternak dan nelayan, sehingga kepastian usaha mereka akansemakin baik.  Apabila kepastian usaha semakin baik, maka tingkatketahanan pangan nasional akan semakin kuat pula. Dalam kaitan ini, upayasosialisasi produk pembiayaan dan perlindungan petani harus disertaidengan upaya peningkatan literasi (tingkat pemahaman) keuangan dankapasitas keuangan petani dan masyarakat lainnya.Untuk mencapai tingkat keuangan inklusif dan literasi keuangan yangbaik di Indonesia dalam 20 tahun mendatang, Otoritas Jasa Keuangan(2013) dalam Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Indonesia, telahmembuat proyeksi tingkat (indeks) literasi dan indeks utilitas(penggunaan) jasa keuangan beberapa industri keuangan di Indonesiasampai dengan tahun 2017 dan 2023, sebagai berikut (lihat Tabel III.22 ).
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TABEL 3.1
Proyeksi Indeks Literasi Dan Utilitas Beberapa Industri

Keuangan Di Indonesia

Industri - Indeks 2013 2017 2023

Perbankan

Indeks Literasi

Indeks Utilitas

20,257,3 30,967,0 51,880,0
Pembiayaan

Indeks Literasi

Indeks Utilitas

9,86,3 16,010,3 33,321,5
Dana Pensiun

Indeks Literasi

Indeks Utilitas

7,11,5 12,03,8 30,07,0
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2013Peningkatan indeks literasi dan utilitas industri perbankan yangcukup tinggi dalam tahun 2017 dan 2023, perlu diimbangi dengan upayapeningkatan kualitas pengetahuan pengguna jasa perbankan untuk lebihdapat memahaminya dan meningkatkan keterampilannya dalammenggunakan jasa/produksi perbankan secara menyeluruh.Pada industri asuransi,  peningkatan indeks literasi dan utilitasnyadiupayakan melalui pengembangan skim produk perasuransian yang dapatdijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti asuransi mikro,dan asuransi terkait bencana alam seperti asuransi pertanian (perkebunan,peternakan, dan tanaman pangan). Selain itu upaya peningkatan indeksliterasi dan utilitas industri jasa dana pensiun dilakukan melalui berbagaiprogram, baik yang bersifat edukasi maupun kampanye mengenai perlunyaseorang pekerja/ yang berpenghasilan untuk memiliki skema dana pensiunsejak usia dini/muda.Pada industri jasa Pasar Modal, upaya peningkatan indeks literasi danutilitas dilakukan melalui: (a) kegiatan literasi dan edukasi pasar modalkepada masyarakat luas, (b) penyediaan dan pemasaran produk dan jasapasar modal yang lebih terjangkau untuk seluruh golongan pengguna pasarmodal, agar pengguna produk dan jasa pasar modal dapat bertambah secara
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signifikan. Sedangkan upaya peningkatan indeks literasi dan utilitas industrijasa pembiayaan, seperti pegadaian misalnya, dilakukan dengan pemberianinformasi kepada masyarakat bahwa fungsi pembiayaan dan pegadaianyang ada dapat diperluas, tidak hanya jasa pegadaian, tetapi juga ragamjenis pembayaran (multipayment), jasa pengiriman uang dan investasi emas.
3.3.4 IndustriSebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, bahwa industrimikro dan kecil belum dapat digunakan basis penumbuhan populasiindustri berskala besar dan sedang. Hal ini disebabkan daya serappengetahuan dan teknologi baru tidak mencukupi untuk dapat tumbuh keskala yang lebih besar. Di samping itu, untuk dapat meningkatkanproduktivitas industri nasional salah satu jalan adalah denganmenumbuhkan industri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.Dengan demikian pengungkit utama akselerasi pertumbuhanindustri adalah investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA)ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), sehingga arah kebijakanpertama adalah membangun pengungkit utama ini. Untuk menarik investasiindustri, langkah utama adalah menyediakan tempat industri tersebutdibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yangdibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arahpenumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya.Dengan demikian arah kebijakan pembangunan industri adalahsebagai berikut:
1. Pengembangan Perwilayahan IndustriKebijakan pengembangan perwilayahan industri diarahkan untuklebih menyebarkan pembangunan industri di luar Pulau Jawa denganstrategi utama adalah:a) Memfasilitasi pembangunan 13 Kawasan Industri (KI) yangmencakup: (1) Bintuni - Papua Barat; (2) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (3) Bitung – Sulawesi Utara, (4) Palu - SulawesiTengah; (5) Morowali - Sulawesi Tengah; (6) Konawe – SulawesiTenggara; (7) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (8) Batulicin - KalimantanSelatan; (9) Ketapang - Kalimantan Barat; (10 Landak – KalimantanBarat, (11) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (12) Sei Mangke –
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Sumatera Utara; dan (13) Tanggamus, Lampung.b) Membangun Satu Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa.c) Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yangtrdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, PapuaBarat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan11 di Kawasan Barat Indonesia..d) Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalammembangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih,telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastrukturpendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitaskehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja, lihat Tabel III.23.
TABEL 3.2

Dukungan Pembangunan Infrastruktur Di Kawasan Industri Prioritas

No Kawasan Industri Kebutuhan Infrastruktur

1 Kawasan Industri Teluk Bintuni
- Luas : 2.344 Ha
- Fokus : Industri Pupuk dan Petrokimia
- Kebutuhan TK : ± 51.500 TK

• PLTU 300 MW
• Akses jalan sepanjang 25 Km dari Jalan Lintas Provinsi keKawasan Industri
• Pelabuhan Trestle sepanjang 5 km dengan kapasitas 50.000DWT
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja
• Sekolah Kejuruan dan Akademi Komunitas

2
Kawasan Industri Bitung (Status KEKBitung)
- Luas : 534 Ha
- Fokus : Industri Agro dan Logistik
- Kebutuhan TK : ± 90.000 TK

• Penyelesaian pembangunan PLT Panasbumi Lahendong Vdaya 1x20MW
• Penyelesaian pembangunan PLT Uap Kema daya 2x25MW
• Penyelesaian pembangunan PLT Gas Likupang daya3x25MW
• Penyelesaian pembangunan Gardu Induk Paniki 150 KV danTanjung Merah 150 KV
• Peningkatan Kapasitas Sumber Air Tendeki 1259,05ltr/detik
• Peningkatan fisik Ruas Jalan Nasional Girian – Kemasepanjang 5 Km
• Pembangunan Jalan Nasional akses ke Tol Manado – Bitungdari pintu tol Km 28,5 ke KEK sepanjang 5 KM
• Peningkatan Jalan Tol Bitung Minut Manado sepanjang 43KM
• Pengembangan reklamasi seluas 247 ha
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No Kawasan Industri Kebutuhan Infrastruktur

• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Politeknik Kelapa dan Perikanan

3
Kawasan Industri Palu (Status KEK Palu)
- Luas : 1.500 Ha
- Fokus : Industri Rotan dan AgroIndustri Lainnya
- Kebutuhan TK : ±165.000 TK

• Jalan Layang Nasional
• Jalan Lingkar luar (Moda Transportasi Barang) 4.5 km
• Peningkatan Pelabuhan Pantoloan dan Terminal Peti Kemas
• Gudang Logistik
• Gedung Trading Center
• Balai Latihan Kerja 3 in 1

4 Kawasan Industri Morowali
- Luas : 1.200 Ha
- Fokus: Industri Ferronikel
- Kebutuhan TK : ± 80.000  TK

• Pembangkit Listrik Tenaga Batubara 250 – 350 MW
• Pembuatan Transmisi Listrik ke Lokasi Kawasan Industri
• Pembuatan Situ/Waduk 1000 – 1200 liter/detik
• Pelebaran dan peningkatan jalan dari Bungku ke lokasiKawasan Industri (40 Km)
• Pelebaran dan peningkatan jalan dari Bandara ke lokasiKawasan Industri (5 Km)
• Dukungan dari Kementerian Perhubungan RI untukmemperlancar Perizinan Pelabuhan dan Bandara
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Rumah Sakit untuk Pekerja
• Pendirian Politeknik Pertambangan dan Industri Logam diKawasan Industri Morowali
• Pendirian Pusat Inovasi Industri Logam (berbasis nikel)

5 Kawasan Industri Konawe
- Luas : 5.500 Ha
- Fokus : Industri Ferronikel
- Kebutuhan TK : ±18.200 TK

• Pembangunan jembatan di dalam kawasan
• Komunikasi 1100 SST
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja

6 Kawasan Industri Buli, Haltim
- Luas : 300 Ha
- Fokus : Industri Ferronikel
- Kebutuhan TK : ± 10.000 TK

• Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTU) 2 x 110 MW
• Peningkatan kualitas jalan dari Maba ke Buli (AlternatifJalan Provinsi) kurang lebih 8 km
• Pembangunan jalan akses Pelabuhan – Pabrik 1 km
• Pembangunan jalan akses Pabrik – Town Site 2 km
• Pembangunan Pelabuhan : 2 jeti dengan kapasitas masing-masing 14000 DWT dan 35000 DWT sepanjang 2.5 km

7 Kawasan Industri Bantaeng
- Luas : 3.000 Ha
- Fokus: Industri Ferronikel
- Kebutuhan TK :  ± 163.200 TK

• Pembangunan Pelabuhan dapat menampung kapal dengankapasitas 10.000-20.000 DWT
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja

8 Kawasan Industri Batulicin
- Luas : 530 Ha
- Fokus : Industri Besi Baja

• Jaringan jalan alternatif ke pelabuhan sepanjang 15 km darijalan lingkar
• Pelabuhan dermaga dengan Jeti 750 m kedalaman 22 m
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No Kawasan Industri Kebutuhan Infrastruktur

- Kebutuhan TK : ± 10.000 TK

9 Kawasan Industri Ketapang
- Luas : 1.000 Ha
- Fokus : Industri Alumina
- Kebutuhan TK : ± 10.000 TK

• Peningkatan kapasitas jalan provinsi di sekitar kawasan
• Peningkatan akses jalan industri menuju pelabuhan sekitar20 km.
• Pengembangan pelabuhan sebagai akses masuk ke kawasandan untuk bongkar muat industri.

10 Kawasan Industri Landak
- Luas : 306  Ha
- Fokus : Industri Pengolahan Karet
- Kebutuhan TK : ± 33.600 TK

• Jaringan listrik dari jalan raya menuju kawasan industri 2km dan Gardu Induk.
• Pembuatan waduk (embung) pengolahan kebutuhan airindustri  dari sungai Mandor.
• Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhanPontianak 34 km.

11 Kawasan Industri Kuala Tanjung
- Luas : 1.000 Ha
- Fokus: Industri Alumina
- Kebutuhan TK : ± 113.239  TK

• Jalan Utama (volume 97,125 m2)
• Jalan Lingkungan (volume 271,950 m2)
• Pembangunan Jalur KA  Bandar Tinggi Pantibalan - KualaTanjung (22,15 km)

12 Kawasan Industri Sei Mangkei
- Luas : 2.002 Ha
- Fokus : Industri Pengolahan CPO
- Kebutuhan TK : ± 83.300 TK

• Pembangunan Jalur KA KEK Sei Mangkei - Sepur Simpang(2,9 Km)
• Peningkatan rel Jalur KA Gunung Bayu - Perlanaan  (4,15km)
• Penambahan kelengkapan mesin dan peralatan pusatinovasi.

13 Kawasan Industri Tanggamus
- Luas : 3.500 Ha
- Fokus : Industri  Maritim
- Kebutuhan TK : ± 104.800 TK

• Pembangunan energi listrik  power plant
• Peningkatan jalan menuju Kawasan Industri Maritim (lebar8 m, panjang 10 km).
• Peningkatan pengembangan pelabuhan Jeti di KawasanIndustri
• Pembangunan Balai Latihan Kerja

No Kawasan Industri Kebutuhan Infrastruktur

1
Kawasan Industri Teluk Bintuni
- Luas : 2.344 Ha
- Fokus : Industri Pupuk danPetrokimia
- Kebutuhan TK : ± 51.500 TK

• PLTU 300 MW
• Akses jalan sepanjang 25 Km dari Jalan Lintas Provinsi keKawasan Industri
• Pelabuhan Trestle sepanjang 5 km dengan kapasitas 50.000DWT
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja
• Sekolah Kejuruan dan Akademi Komunitas
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No Kawasan Industri Kebutuhan Infrastruktur

2
Kawasan Industri Bitung (Status KEKBitung)
- Luas : 534 Ha
- Fokus : Industri Agro dan Logistik
- Kebutuhan TK : ± 90.000 TK

• Penyelesaian pembangunan PLT Panasbumi Lahendong Vdaya 1x20MW
• Penyelesaian pembangunan PLT Uap Kema daya 2x25MW
• Penyelesaian pembangunan PLT Gas Likupang daya3x25MW
• Penyelesaian pembangunan Gardu Induk Paniki 150 KV danTanjung Merah 150 KV
• Peningkatan Kapasitas Sumber Air Tendeki 1259,05ltr/detik
• Peningkatan fisik Ruas Jalan Nasional Girian – Kemasepanjang 5 Km
• Pembangunan Jalan Nasional akses ke Tol Manado – Bitungdari pintu tol Km 28,5 ke KEK sepanjang 5 KM
• Peningkatan Jalan Tol Bitung Minut Manado sepanjang 43KM
• Pengembangan reklamasi seluas 247 ha
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Politeknik Kelapa dan Perikanan

3
Kawasan Industri Palu (Status KEK Palu)
- Luas : 1.500 Ha
- Fokus : Industri Rotan dan AgroIndustri Lainnya
- Kebutuhan TK : ±165.000 TK

• Jalan Layang Nasional
• Jalan Lingkar luar (Moda Transportasi Barang) 4.5 km
• Peningkatan Pelabuhan Pantoloan dan Terminal Peti Kemas
• Gudang Logistik
• Gedung Trading Center
• Balai Latihan Kerja 3 in 1

4 Kawasan Industri Morowali
- Luas : 1.200 Ha
- Fokus: Industri Ferronikel
- Kebutuhan TK : ± 80.000  TK

• Pembangkit Listrik Tenaga Batubara 250 – 350 MW
• Pembuatan Transmisi Listrik ke Lokasi Kawasan Industri
• Pembuatan Situ/Waduk 1000 – 1200 liter/detik
• Pelebaran dan peningkatan jalan dari Bungku ke lokasiKawasan Industri (40 Km)
• Pelebaran dan peningkatan jalan dari Bandara ke lokasiKawasan Industri (5 Km)
• Dukungan dari Kementerian Perhubungan RI untukmemperlancar Perizinan Pelabuhan dan Bandara
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Rumah Sakit untuk Pekerja
• Pendirian Politeknik Pertambangan dan Industri Logam diKawasan Industri Morowali
• Pendirian Pusat Inovasi Industri Logam (berbasis nikel)

5 Kawasan Industri Konawe
- Luas : 5.500 Ha
- Fokus : Industri Ferronikel
- Kebutuhan TK : ±18.200 TK

• Pembangunan jembatan di dalam kawasan
• Komunikasi 1100 SST
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja
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No Kawasan Industri Kebutuhan Infrastruktur

6 Kawasan Industri Buli, Haltim
- Luas : 300 Ha
- Fokus : Industri Ferronikel
- Kebutuhan TK : ± 10.000 TK

• Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTU) 2 x 110 MW
• Peningkatan kualitas jalan dari Maba ke Buli (AlternatifJalan Provinsi) kurang lebih 8 km
• Pembangunan jalan akses Pelabuhan – Pabrik 1 km
• Pembangunan jalan akses Pabrik – Town Site 2 km
• Pembangunan Pelabuhan : 2 jeti dengan kapasitas masing-masing 14000 DWT dan 35000 DWT sepanjang 2.5 km

7 Kawasan Industri Bantaeng
- Luas : 3.000 Ha
- Fokus: Industri Ferronikel
- Kebutuhan TK :  ± 163.200 TK

• Pembangunan Pelabuhan dapat menampung kapal dengankapasitas 10.000-20.000 DWT
• Pembangunan perumahan untuk pekerja
• Pembangunan Rumah Sakit untuk pekerja

8 Kawasan Industri Batulicin
- Luas : 530 Ha
- Fokus : Industri Besi Baja
- Kebutuhan TK : ± 10.000 TK

• Jaringan jalan alternatif ke pelabuhan sepanjang 15 km darijalan lingkar
• Pelabuhan dermaga dengan Jeti 750 m kedalaman 22 m

9 Kawasan Industri Ketapang
- Luas : 1.000 Ha
- Fokus : Industri Alumina
- Kebutuhan TK : ± 10.000 TK

• Peningkatan kapasitas jalan provinsi di sekitar kawasan
• Peningkatan akses jalan industri menuju pelabuhan sekitar20 km.
• Pengembangan pelabuhan sebagai akses masuk ke kawasandan untuk bongkar muat industri.

10 Kawasan Industri Landak
- Luas : 306  Ha
- Fokus : Industri Pengolahan Karet
- Kebutuhan TK : ± 33.600 TK

• Jaringan listrik dari jalan raya menuju kawasan industri 2km dan Gardu Induk.
• Pembuatan waduk (embung) pengolahan kebutuhan airindustri  dari sungai Mandor.
• Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhanPontianak 34 km.

11 Kawasan Industri Kuala Tanjung
- Luas : 1.000 Ha
- Fokus: Industri Alumina
- Kebutuhan TK : ± 113.239  TK

• Jalan Utama (volume 97,125 m2)
• Jalan Lingkungan (volume 271,950 m2)
• Pembangunan Jalur KA  Bandar Tinggi Pantibalan - KualaTanjung (22,15 km)

12 Kawasan Industri Sei Mangkei
- Luas : 2.002 Ha
- Fokus : Industri Pengolahan CPO
- Kebutuhan TK : ± 83.300 TK

• Pembangunan Jalur KA KEK Sei Mangkei - Sepur Simpang(2,9 Km)
• Peningkatan rel Jalur KA Gunung Bayu - Perlanaan  (4,15km)
• Penambahan kelengkapan mesin dan peralatan pusatinovasi.

13 Kawasan Industri Tanggamus
- Luas : 3.500 Ha
- Fokus : Industri  Maritim
- Kebutuhan TK : ± 104.800 TK

• Pembangunan energi listrik  power plant
• Peningkatan jalan menuju Kawasan Industri Maritim (lebar8 m, panjang 10 km).
• Peningkatan pengembangan pelabuhan Jeti di KawasanIndustri
• Pembangunan Balai Latihan Kerja
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2. Penumbuhan Populasi IndustriTarget penumbuhan populasi industri selama lima tahun ke depancukup besar yaitu menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industriberskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, sertatumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha..Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasibaik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, yangterdiri dari:1) Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam,baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaituindustri pengolah:
 Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industripengolah minyak sawit (oleokimia), industri karet dan produkkaret, industri cokelat, industri pangan, bahan penyegar, pakan,serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industripetrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resinsintetik dan bahan plastik, karet sintetik, serat tekstil, kimiapenunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
 Mineral hasil pertambangan yang mencakup industripengolahan dan pemurnian  besi baja dasar, pengolahan danpemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel),pembentukan logam (metal forming), logam untuk industristrategis, pengolahan logam  tanah jarang (rare earth metal)Strategi berikutnya adalah mendorong investasi industri penghasil:2) Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industripadat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produktekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas  kaki,alat kelistrikan, elektronika dan telematika.3) Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-

assembly (pendalaman struktur).
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Di samping melalui investasi baru, pendalam struktur juga akandilakukan melalui program pengembangan pemasok komponen(component supplier development program, CSDP) yang bertujuanmembina usaha domestik agar tumbuh pemasok lapisan yang lebihdalam. Melalui program ini, usaha industri domestik yang umumnyaberskala kecil dan menengah dibina agar kemampuan teknologinyamelayani kebutuhan OEM meningkat, khsusnya dalam hal kualitas,biaya produksi, dan jadwal penyerahan ( quality, cost, delivery time,
QCD).Insentif bagi OEM untuk membina usaha domestik menjadi pemasokkomponen (CSDP) dilaksanakan dengan cara:
o Setiap usaha OEM wajib membentuk unit CSDP yang bertugasmengidentifikasi komponen/subassembly/bahan yang dapatdipasok oleh perusahaan lokal.
o Pemasokan dilelang ke perusahaan lokal, bila jumlah perusahaanlokal memadai; bila tidak, perusahaan OEM bekerja sama denganunit kerja Pemerintah untuk membina IKM sehingga layak untukmengikuti lelang pekerjaan.
o Nilai pemasokan lokal menjadi pengurang pengasilan kena pajak,sehingga kinerja unit CSDP  diukur dari besarnya pengurangannilai pajak.Di samping itu, strategi yang akan ditempuh adalah:4) Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baiksebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun sebagai

independent supplier (Integrasi ke Global Production Network).5) Pembinaan industri kecil dan menengah (Pembinaan IKM) agar dapatterintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (Original
Equipment Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadibasis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.Kebijakan investasi akan diarahkan untuk mengurangi efek negatifdominasi PMA dalam perekonomian nasional.

3. Peningkatan Dayasaing dan Produktivitas IndustriFasilitasi dan insentif dalam rangka peningkatan daya saing danproduktivitas diutamakan pada industri: (1) strategis; (2) maritim; dan (3)
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padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen,barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahannilai berikutnya di dalam negeri.Upaya peningkatan produktivitas industri terdiri atas 3 (tiga)kelompok, yaitu:
a). Peningkatan Efisiensi Teknis yang dilakukan melalui:1) Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri. Denganpermesinan yang lebih baru dan mutakhir, down-time akibatkerusakan akan semakin kecil, kerusakan pada benda kerjasemakin sedikit (mengurangi scrap/waste), menggunakan energiyang lebih sedikit, dan kualitas produk yang lebih tinggi. Hal initelah terbukti dalam program revitalisasi permesinan industritekstil. Agar manfaatnya lebih besar, maka revitalisais permesinanperlu diikuti pembaharuan pola pengelolaan usaha. Untuk itu,perlu juga ada upaya mencari, merumuskan dan kemudianmensosialisasikan praktek-praktek terbaik, best practices, dalampengelolaan usaha kepada industri domestik.2) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja. Untuknegara maju, upaya ini umumnya dianggap sebagai tanggung-jawab personal untuk meningkatkan posisi-tawarnya memasukipasar kerja. Untuk negara berkembang, kemampuan finansilpencari kerja tidak memadaai untuk membiayai upaya ini. Bila halini dibebankan ke perusahaan, pada gilirannya akan menambahbiaya produksi yang mengurangi dayasaing perusahaan itusendiri. Pemerintah dituntut berperan aktif. Di samping itu,mesin-mesin produksi juga berkembang, keterampilan padamesin lama sering tidak relevan dengan teknologi baru. Sebagaicontoh, pada industri elektronika, teknologi lama menggunakan

printed circuit board dengan teknologi through-hole, teknologiterbaru menggunakan surface mount technology. Kedua teknologimenuntut keterampilan yang berbeda. Untuk perlu disediakanpusat latihan bukan hanya untuk pencari kerja tetapi juga bagimereka yng ingin memutakhirkan keahliannya (upgrading skill)agar yang bersangkutan tetap relevan dengan teknologi baru.3) Optimalisasi economic of scope. Upaya ini dilakukan untukmeningkatkan transaksi bisnis antar perusahaan yang berkaitan
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dalam lokasi yang berdekatan, inilah inti pembinaan klasterindustri. Pola pembinaan klaster yang selama ini fokus padapengembangan kelembagaan (intitutionalized) sepertimenetapkan organaisasi, forum klaster dan berbagai aturan kerjapendukungnya. Pendekatan ini perlu diubah menjadi pendekatankeagenan (agency), yaitu seseorang yang berpengetahuan luasdiindustri tersebut dan bertindak sebagai penghubung antaraindustri yang berkaitan.
b) Inovasi dan Penguasaan TeknologiPeningkatan dayasaing industri nasional membutuhkan dukunganpenguasaan iptek dan inovasi teknologi yang dapat terjadi melalui:1) Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality,

MSTQ).Infrastruktur mutu adalah jaringan fasilitas yang mencakupperalatan pengukuran baik ukuran fisika maupun kimia, perumusanstandard dan penegakan standard, pengujian mutu serta perangkat-perangkat pengelolaan mutu industri. Hingga tahun 2013, terdapat 11 balairiset dan standardisasi (Baristan) yang dapat diberdayakan sebagai jaringaninfrastruktur mutu. Kesebelas Baristan tersebut berlokasi di Aceh, Medan,Padang, Palembang, Lampung, Surabaya, Banjar Baru, Pontianak,Samarinda, Manado, dan Ambon. Baristan tersebut perlu diperkuat dandirevitalisasi. Untuk mencakup pasar domestik yang strategis, Baristan baruakan dibangun terutama di daerah Timur Indonesia. Koordinasi dengankementerian/lembaga lain di bidang infrastruktur mutu perlu diperkuatterutama dalam perumusan dan penetapan standard.2) Layanan perekayasaan dan teknologi.Ada berbagai jasa teknologi seperti perekayasaan, simulasi, danpengujian membutuhkan peralatan yang mahal namun tidak setiap saatdigunakan. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakannya. Saat ini, disamping perguruan tinggi, layanan ini disediakan oleh balai-balai teknologiyang bernaung di Kementerian Perindustrian dan BPPT, lihat Gambar III.22.Pembiayaan untuk penyelenggaraan layanan teknologi dapat bersumberdari industri pengguna yang dibukukan sebagai pendapatan negara bukanpajak (PNBP). Hanya saja investasi untuk peralatan dan pembangunankompetensi SDM laboratorium dibiayai oleh negara melalui APBN. Untukdapat meladeni permintaan industri yang diperkirakan meningkat, maka
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pada tahun 2015-2019 kapasitas dan kemampuan balai-balai ini akanditingkatkan.
GAMBAR 3.24

Laboratorium Penyedia Layanan Teknologi

1) Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi.Riset yang dapat meningkatkan daya saing industri adalah riset yangmengha-silkan solusi teknologi bagi industri. Untuk itu lembaga-lembagariset industri tidak harus melakukan eksplorasi teknologi untukmendapatan temuan (invensi), tetapi dapat menggunakan invensi yangsudah ada, diuji dan diterapkan ke industri. Lembaga-lembaga riset industriperlu diposisikan sebagai simpul yang menghubungkan pihak yangmengembangkan teknologi di perguruan tinggi dan di berbagailaboratorium pemerintah dengan pihak industri. Di dalam literatur disebutsebagi fungsi intermediasi atau fungsi broker teknologi.2) Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur).Fasilitasi penumbuhan entrepreneur akan dilaksanakan melaluipenyediaan dana awal bagi pengusaha pemula. Bila di negara maju,pendanaan awal ini dilakukan oleh angel investor yaitu dermawan yangkaya raya. Berhubung dermawan seperti itu belum berkembang diIndonesia, Pemerintah dapat melaksanakannya.
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c) Pengembangan Produk BaruSebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, 70% dari nilai suatubrang ditentukan saat perancangan dan pengembangan produk baru.Sisanya tersebar 20% saat produksi dan 10% saat pemasaran danpenjualan. Begitu pentingnya pekerjaan ini, perusahaan MNC selalumelaksanakannya di negara induknya, tidak di lepas ke anak perusahaan.Daya saing produk sangat ditentukan pada tahapan ini, target pasarnyasudah dipelajari mendalam, fitur (features) produk yang ditawarkan sudahdipilih sedemikian sehingga unggul dari saingannya. Semua keputusantentang material, proses produksi, dan kualitas, dan harga barang sudahdilakukan sejak perancangan. Untuk itu akan dibangun pusat perancangan(design center).
d) Pembangunan Faktor InputUntuk menyediakan tenaga kerja terampil telah tersedia sekolah-sekolah vokasi baik untuk tingkat sekolah lanjutan atas maupun pendidikantinggi vokasi. Sekolah yang ada bergerak di bidang keahlian tekstil, kimia,dan manufaktur mekanikal. Sekolah ini sudah terbukti mampumenyediakan tenaga terampil yang dibutuhkan oleh industri, buktinyasemua lulusannya langsung mendapat pekerjaan dan bahkan telah dipesansejak siswa pada tahun kedua pendidikannya. Kapasitas dan kualitassekolah ini akan ditingkatkan. Targetnya dalam tahun 2015-2019meningkat menjadi dua kali lipat.Untuk memenuhi tuntutan perkembangan industri, akan dirintispendidikan tinggi vokasi yang baru yakni di bidang elektronika daninstrumentasi. Pemilihan kedua bidang teknis ini sejalan dengan rencanapembangunan industri yang semakin membutuhkan keahlian elektronikadan instrumentasi.Faktor input lain yang akan dikembangkan adalah menyangkut pembiayaanindustri. Sesuai dengan amanat Pasal 48 UU No. 3 Tahun 2014 TentangPerindustrian maka akan disusun Undang-Undang tentang pembentukanLembaga Pembiayaan Industri. Penyusunan UU ini diselesaikan sebelumtahun 2019. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan akses industrinasional ke sumber pembiayaan baik melalui perbankan maupun pasarmodal akan tetap ditingkatkan. Khusus untuk industri kecil, aksesnya akandifasilitasi terutama melalui optimalisasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat(KUR) maupun skema-skema kredit untuk industri kecil lainnya.
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3.3.5 BUMNSementara itu, dalam rangka membina dan mengembangkan BUMNdalam jangka menengah, diupayakan pelaksanaan kebijakan-kebijakanutama, yaitu:
– Pertama, mendukung peningkatan pelayanan publik kepadamasyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokokseperti pangan, energi, layanan perumahan/permukiman, danlayanan transportasi yang memadai baik jumlah maupunkualitasnya, dengan harga yang terjangkau.
– Kedua, memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna (dayasaing) dan berhasil guna (efektivitas pelayanan, antara laindilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk (holding

company) dan kelompok – kelompok spesialisasi, optimalisasipartisipasi masyarakat/ penjualan saham BUMN.
– Ketiga, membangun kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencaribentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagikelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, sertapeningkatan kerjasama (sinergi) antar perusahaan BUMN, antaraperusahaan BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan dayasaing perusahaan domestik.Pengalokasian keuntungan bank BUMN yang cukup besar/optimalsebagai modal usaha bank tersebut akan meningkatkan pertambahankredit/ pinjaman perbankan secara signifikan ( sekitar dua belas kali lipatdari pertambahan modal bank BUMN tersebut).Dalam kaitannya dengan reformasi pembinaan BUMN, kebijakan yangditempuh adalah: i) menjaga BUMN dari intervensi politik, ii) meningkatkandan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola BUMN, iii)menata pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara regulator danoperator kewajiban pelayanan publik/PSO, dan terakhir, iv) mendorongBUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

3.3.6 UMKM dan KoperasiKebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019yaitu meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mamputumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar
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(“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka mendukung kemandirianperekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakanadalah sebagai berikut:1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;4. Penguatan kelembagaan usaha; dan5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.Kelima strategi tersebut mencakup beberapa upaya reformasi kebijakanUMKM dan koperasi dan pencapaian cepat (quick wins) sebagai berikut:1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatankebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangankewirausahaan,  penataan kurikulum kewirausahaan di lembagapendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagiwirausaha berbasis teknologi (technopreneurs); dan (ii) peningkatanakses ke pelatihan, dan layanan usaha terpadu (quick wins);2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaanmelalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dankoperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii)integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaanbank dan non-bank; (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagaipengelola sistem resi gudang (quick wins); dan (iv) advokasipembiayaan bagi UMKM dan koperasi.3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i)peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dankeunggulan lokal yang didukung perluasan penerapan teknologi tepatguna; (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (StandarNasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangandan obat); (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melaluirevitalisasi pasar tradisional (quick wins); dan (iv) integrasi fasilitasipemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yangdidukung pengembangan trading house untuk produk-produk UMKMdan koperasi (quick wins);
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4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasisketerkaitan usaha (backward-forward linkages); dan (ii) peningkatanperan koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian danperikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri;5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasiperizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktupengurusan perizinan; (iii) pengembangan sistem registrasi UMKMsecara online (quick wins); (iv) penyusunan rancangan undang-undangtentang Perkoperasian; (v) peningkatan efektivitas penegakan regulasipersaingan usaha yang sehat; dan (vi) peningkatan sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yangdidukung sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang berbasis dataUMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.
3.3.7 PariwisataArah kebijakan dihubungkan dengan program pembangunan pariwisatayang digariskan dalam RIPPARNAS, yaitu:1. Pemasaran Pariwisata Nasional diarahkan untuk mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorongpeningkatan wisatawan nusantara, dengan strategi fokus pada 16pasar wisatawan manca Negara dan 16 pasar utama wisatawandomestik. Jenis pariwisata yang akan dikembangkan khususnya untukwisatawan manca negara mencakup: (1) wisata alam yang terdiri dariwisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (2) wisatabudaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner danbelanja, dan wisata kota dan desa; dan (3) wisata ciptaan yang terdiridari wisata MICE & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasanterpadu. Dalam rangka peningkatan pemasaran pariwisata nasional,akan dibentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di negara-negaraterpilih serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia diluar negeri.2. Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkandaya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeridan di luar negeri melalui: (1) fasilitasi pembangunan destinasipariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengandalam penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan
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RDRW, site plan destinasi wisata beserta rancangan detail (detaildesign) kawasan destinasi wisata; (2) bersama para pemangkukepentingan pariwisata membangun fasilitas umum  di kawasanwisata; (3) meningkatkan citra kepariwisataan; serta (4) menatakelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination managementorganisation (DMO).3. Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional sertameningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisatanasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaranmelalui: (1) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal,  (2)fasilitasi  investasi usaha sektor pariwisata, serta (3) fasilitasipengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerjalokal di bidang wisata.4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata diarahkan untuk membangunsumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataannasional dengan strategi: (1) berkoordinasi dengan perguruan tinggipenyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (2)meingkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikankepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangunsekolah pariwisata; serta (3) turut serta menjaga kualitas pendidikankepariwisataan yang diselenggarakan swasta.
3.3.8 Ekonomi KreatifArah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi orangkreatif (OK) di sepanjang rantai nilai:
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GAMBAR 3.25
Rantai Nilai Produk Kreatif

Yang dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:1. Kreasi. Menyediakan fasilitas bagi OK untuk kegiatan kreasi seperti ruangkreatif, sarana kreatif, pada lingkup yang lebih luas mendorong terbangunnyaklaster kreatif;2. Produksi. Memfasilitasi OK memproduksi kreasinya dalam skala usaha yanglayak secara ekonomi, dalam bantuk penetapan usaha baru (start-up), aksesterhadap permodalan (pembiayaan), akses terhadap sarana/alat produksi, danpenyediaan sumberdaya manusia / teknisi produksi dengan keterampilan yangtinggi;3. Distribusi. Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif untuk mendapatkan akseske pasar dan menjaga struktur pasar yang memudahkan pendatang baru;4. Konsumsi. Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif membangun pasar(market development) dan bila perlu membatu pembelajaran pasar (marketlearning).5. Konservasi. Memfasilitasi terbangunnya repositories bagi produk-produkkreatif yang dimanfaatkan OK sebagai sumber inspirasi pada proses kreasiberikutnya.Strategi pengembangan masing-masing subsektor tergantung pada tingkatpertumbuhan dan volume perekonomiannya (Share PDB) yang secara umum dapatdikelompokkan atas:1. Agresif memperluas pasar baik pasar ekspor maupun pasar domestik bagisektor yang pertumbuhannya tinggi dan volume ekonominya besar (share PDB)
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sepeti untuk sektor fesyen dan kerajinan.2. Mengutamakan fasilitasi proses kreasi seperti pembangunan ruang kreasi,jaringan orang kreatif bagi sektor yang pertumbuhannya rendah namun sharePDB besar;3. Mengutamakan pemberian fasilitasi dalam rantai produksi, pemberian akses kepermodalan atau pasokan SDM produksi serta memberikan akses ke pasar bagisektor yang pertumbuhan tinggi tapi share PDB kecil;4. Fasilitasi semua di semua rantai nilai bagi sektor pertumbuhan masih rendahdan share PDB kecil.
3.3.9 InvestasiPenguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu
pertama adalah Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untukmeningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan kedua adalah
Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkatpusat maupun  di daerah.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar pertama penguataninvestasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebihberdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapatmeningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastianberinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usahayang lebih sehat dan berkeadilanAdapun strategi yang ditempuh adalah:
1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yangterutama dilakukan melalui:a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar

Penguatan Investasi

Peningkatan Iklim Investasi dan
Iklim Usaha

Peningkatan Investasi yang Inklusif

1

2

Pilar Kebijakan Penguatan
Investasi
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kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selarasdengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalahdengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi,b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yangmenghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi danberusaha,c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biayaperijinan, baik di pusat maupun di daerah,d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkanke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastianperijinan lokasi usaha dan investasi.
2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat

dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain:sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufakturberbasis sumber daya alam.
3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan,kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor danpengusaha, melalui:a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, yang antara laindengan mempercepat pendelegasian atau pelimpahan wewenangperijinan investasi dari lembaga/ instansi yg memiliki kewenangandan kepala daerah kepada PTSP;b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Nasional (PTSP-N), untukmenyatukan perijinan tingkat pusat pada satu tempat layananperijinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:

 Pengembangan kelembagaan PTSP-N
 Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembanganproses perijinan secara paralel untuk menghemat waktu, sertapengembangan layanan pengaduan permasalahan perijinan
 Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan,sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitaslayanan.
 Pengembangan tracking system perijinan di PTSP-N

4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskaldan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan yangdapat:
 Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan
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mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara PulauJawa dan Luar Pulau Jawa
 Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalampembangunan infrastruktur energi nasional
 Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkanbahan baku atau barang modal sederhana
 Mendorong investor terutama investor  dalam negeri  untukmengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalamnegeri
 Mendorong investasi sektor minyak dan gas yangmempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkanproduktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.

5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementeriandan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakanpertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, danmencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi daniklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.
6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, (di manarincian strateginya dituangkan dalam bagian Ketenagakerjaan).
7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan danpenegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaankelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yangsehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistiknasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan,melalui:a. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU,b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persainganusaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsipasarc. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi,keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik,d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan denganprinsip persaingan usaha yang sehat,e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil danmikro.
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Arah kebijakan yang ditempuh dalam pilar kedua penguatan investasiadalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutamayang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorongpengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif danberkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumberdaya lokal.Adapun strategi yang akan dilakukan untuk Pengembangan Investasi
yang inklusif adalah sebagai berikut:
1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yanglebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasilpertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan;b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapatmenyerap tenaga kerja lokal;c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhanpasar dalam negeri;d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigasberbasis sumber daya alam;e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalamjaringan produksi global (Global Production Network), baik sebagaiperusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun independent

supplier;f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industridalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupunsub komponen.
2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih

berimbang:a. Pengembangan potensi investasi daerah (regional champions) sesuaidengan sektor unggulan dan mendorong daerah untukmeningkatkan kesiapan dalam menarik investasi;b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong investor awareness
and willingness untuk berinvestasi di daerah, yang antara lainmelalui gelar promosi investasi daerah;c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangandaerah, terutama untuk UKMd. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis
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(terutama: UKM)
3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama

melalui:a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM denganmengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat,dan saling menguntungkan;b. Perkuatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai denganpengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dankelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasipelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasikemitraan PMA dan UKM.
4. Peningkatan efektivitas strategi dan Upaya promosi investasimelalui:a. Pengembangan mekanime promosi investasi yang lebih efektifyang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism,

Trade and Investment (TTI), pengembangan kantor promosi terpadudi negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantorperwakilan investasi di luar negeri (IIPC: Indonesian Investment
Promotion Center);b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif
yang dapat :

 Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalamjangka pendek, menengah dan panjang;
 Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa denganmempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah;serta
 Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuanbisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintahdan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakansalah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untukmemberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupunkuantitas.
6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antarwilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.
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7. Pengembangan investasi keluar (outward investment), diutamakanpada ketahanan energi (energy security) dan ketahanan pangan (food
security) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapatmemberikan efek pengganda (multiplier effect)  yang besar terhadapperekonomian nasional.

8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadapperekonomian nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melaluitiga jalur proses pengalihan, yaitu: (i) alih kepemilikan ke masyarakatdomestik melalui pasar modal; (ii) alih teknologi/keahlian kepadapengusaha dan pekerja domestik, serta (iii) alih proses produksidengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagikebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri.Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung olehpengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik dipusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalammenghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
3.3.10 Perdagangan  Dalam NegeriArah kebijakan bidang perdagangan dalam negeri tahun 2015-2019adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisiendan berkeadilan melalui: (i) pembenahan sistem distribusi bahan pokok dansistem logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal sertapemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorongpeningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, (ii) pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif,serta (iii) penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokaldi pusat dan di daerah.Strategi pembangunan yang akan ditempuh terkait dengan arah kebijakanperdagangan dalam negeri adalah  sebagai berikut:1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

perdagangan,untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas danfluktuasi harga melalui: (i) pembangunan dan revitalisasi pasar rakyatterutama yang telah berumur di atas 25 tahun; (ii) pengembanganrantai supply dingin (cold chain) terutama untuk mendukung distribusibarang yang mudah rusak (perishable) di pasar domestik;  (iii)pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah; (iv)



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 3-123

pembangunan dan pengembangan pusat distribusi propinsi; (v)pembangunan dan pengembangan pusat distribusi regional sebagaitulang punggung sistem distribusi bahan pokok nasional melaluipengembangan sistem distribusi yang terpadu dengan pusat distribusipropinsi di wilayahnya serta pusat distribusi regional lainnya; serta (v)pengembangan gudang konvensional dan gudang dengan sistem resigudang (SRG), dimana SRG dapat menyediakan opsi tunda jual denganmemberikan harga terbaik bagi petani serta dapat menunjang sistemdistribusi nasional melalui integrasi dan kolaborasi dengan pusatdistribusi propinsi atau pusat distribusi regional, sebagaimana terlihatpada Gambar III.24.
GAMBAR 3.26

Skema Keterkaitan Antar Pusat Distribusi Dan Gudang

2. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia,melalui promosi produk unggulan daerah antar wilayah di Indonesia,serta fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antarwilayah Indonesia.3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah,
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melalui: pembinaan dan pelatihan,penataan dan peningkatan statuspedagang informal, penciptaan pelaku usaha pemula di bidangperdagangan serta pengembangan sistem informasi potensi pasardomestic.4. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non
konvensional yang lebih kondusif, terutama terkait denganpembenahan prosedur perijinan usaha perdagangan dan penataanperdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).5. Mendorong penggunaan produk domestik yang antara lain melalui:(i) peningkatan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan dipasar domestik; (ii) peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untukmenggunakan produk dalam negeri, serta (iii) peningkatan tingkatkesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebihtinggi.6. Meningkatkan perlindungan konsumen melalui: (i) pengembanganstandardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen; (ii)pemberdayaan konsumen; (iii) peningkatan efektivitas pengawasanbarang / jasa dan tertib ukur, serta; (iv) penguatan kapasitaskelembagaan perlindungan konsumen.7. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten,baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorongdaya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk eksporIndonesia di pasar internasional, serta melindungi konsumen dalamnegeri dari barang / jasa yang tidak sesuai standar.8. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga
stabilitas pasar domestik, dalam rangka: (i) menjaga ketersediaanpasokan bahan pokok untuk menopang ketahanan pangan nasional;dan(ii) meningkatkan perlindungan konsumen melalui penerapanstandar kualitas produk impor.9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
penunjang perdagangan dalam negeri, dalam rangka: (i) peningkatankualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta (ii)peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
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3.3.11 Perdagangan Luar NegeriArah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidangperdagangan luar negeri adalah memperkuat daya saing ekspor produknon-migas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusiekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.Arah kebijakan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) pilarstrategi yaitu: (i) menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produkIndonesia di pasar ekspor utama (market maintenance); (ii)meningkatkanpangsa pasar ekspor di pasar prospektif (market
creation); (iii) mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasapotensial (product creation); dan (iv) meningkatkan fasilitasi ekspordan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (export
facilitation and import management).

Untuk itu, strategi yang akan ditempuh terkait upaya untuk menjaga danmeningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama(market maintenance) adalah:1. Meningkatkan kemampuan diplomasi perdagangan dalam rangka: (i)mengamankan akses pasar dan (ii) menurunkan hambatan non tarif.2. Meningkatkan peran  perwakilan dagang di luar negeri dalamrangka (i)memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negaratujuan ekspor utama dan (ii) memantau isu-isu perdagangan danperkembangan ekonomiyang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia.Sedangkan strategi yang akan ditempuh terkait upaya meningkatkanpangsa pasar ekspor di pasar prospektif (market creation)adalah:1. Memanfaatkan kerjasama perdagangan yang ada dan
meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral untuk meningkatkanakses pasar ke negara-negara tujuan ekspor prospektif.

Market Maintenance Market Creation Product Creation

Export Facilitation and
Import Management

4 PILAR STRATEGI

1 2 3 4
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2. Meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri dalamrangka(i) mengembangkan jaringan bisnis dan kerjasama antar lembaga,dan (ii) melakukan market intelligence untuk mengidentifikasi peluangpasar bagi produk yang telah diproduksi di Indonesia.3. Meningkatkan promosi ekspor yang antara lain melalui: (i)pengembangan sarana promosi secara elektronik dan non-elektronik, (ii)peningkatan efektivitas misi dagang,(iii) penyebaran informasi peluangpasar ekspor baru kepada pelaku ekspor di Indonesia, dan (iv)pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu agarmampu menangkap potensi pasar dan produk yang dibutuhkan di suatunegara.4. Meningkatkan pemanfaatan Rantai Nilai Global dan Jaringan
Produksi Global yang menghasilkan barang dan jasa berorientasi
ekspor yang dapat mendorong proses alih teknologi melalui kemitraandengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya saing produknasional.Lebih lanjut, strategi yang akan ditempuh terkait upayamengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (product

creation) adalah:1. Meningkatkan efektivitas market intelligence dalam rangkamelakukan identifikasi permintaan barang dan jasa termasuk produkkreatif dan produk halal yang berpotensi diproduksi oleh produsenIndonesia dan dapat dipasarkan di negara tujuan ekspor utama danprospektif.2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan calon eksportir atau
eksportir pemula melalui peningkatan pemahaman mengenai pasarekspor dan pelatihan teknis pemasaran produk ekspor seperti teknispengemasan (packaging) yang baik sehingga termotivasi untukmemasarkan produknya di pasar internasional.3. Meningkatkan  sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai
produk potensial kepada seluruh produsen atau pelaku usaha potensialkhususnya agar dapat menghasilkan barang atau jasa bernilai tambahlebih tinggi.4. Meningkatkan daya saing produk nasional melalui peningkatankualitas produk ekspor, peningkatan citra produk Indonesia, penetapanharga produk yang lebih kompetitif,  serta peningkatan kualitas layanan
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yang berstandar internasional.5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas
dalam rangka mendorong ekspor non-migas, meningkatkan
efisiensi ekonomi dan produktivitas ekonomi serta meningkatkan
fasilitasi perdagangan melalui upaya (i) peningkatan koordinasidengan instansi terkait, yang antara lain melalui pengembangan danimplementasi roadmap sektor jasa, (ii) peningkatan pemanfaatan jasaprioritas yang dihasilkan pelaku usaha domestik sehingga mampumemberikan insentif bagi pengembangan industri jasa nasional danmengurangi impor jasa, (iii) pemanfaatan jaringan produksi globalbidang jasa dalam meningkatkan daya saing sektor jasa, (iv) peningkatanpemanfaatan hasil perundingan jasa, (v) peningkatan kualitas dankuantitas sumber daya manusia terkait perdagangan jasasehinggamemberikan nilai tambah bagi ekspor jasa, serta (vi) peningkatankualitas statistik perdagangan jasa dalam menyediakan data daninformasi yang akurat.Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi jasa transportasi, jasaperjalanan atau pariwisata, jasa konstruksi, jasa logistik, jasa distribusi,dan jasa keuangan.  Rincian strategi sektor jasa tersebut di atas akandibahas lebih lanjut pada subbidang yang terkait sektor masing-masing.

GAMBAR 3.27
Kerangka Pengembangan Sektor Jasa Prioritas

Kemudian, strategi yang akan ditempuh terkait upaya meningkatkanfasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional(export facilitation and import management) adalah:
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1. Meningkatkan efektivitas manajemen impor untuk (i) meningkatkandaya saing produk ekspor nonmigas melalui upaya memperlancar imporbarang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksiproduk ekspor nonmigas, akan tetapi kebutuhannya belum dapatdipenuhi dari dalam negeri; (ii)  meningkatkan harmonisasi dankoordinasi kebijakan impor antar sektor dan lintas instansi pemerintah;serta (iii) mendorong kebijakan impor yang dapat meningkatkan dayasaing produk nasional di pasar domestik.
2. Mengoptimalkan fasilitas safeguards dan pengamanan perdagangan

lainnya untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil (unfair trade) dan menghindaripenggunaan fasilitas pengamanan perdagangan tersebut sebagaiinstrumen untuk mendukung perilaku anti persaingan dari pihak yangdilindungi.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Free Trade Agreements (FTA)yang sudah dilakukan, termasuk pemanfaatan fasilitas safeguard, untukmemberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan daya saingproduk nasional.
4. Meningkatkan upaya pemantauan produk dan jasa luar negeri yang

berpotensi mengancam daya saing produk lokal di pasar domestik,yang salah satunya melalui peningkatan peran perwakilan dagang di luarnegeri untuk melaksanakan pemantauanperkembangan produk dan jasadi luar negeri (market intelligence) yang akan dipasarkan di Indonesia.
5. Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, terutamaguna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspordan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembanganskema pembiayaan ekspor, dan harmonisasi regulasi terkait ekspor danimpor.
3.3.12 Tenaga KerjaTahap ketiga RPJMN 2015-2019 menempatkan penciptaan lapangan kerjayang berkualitas menjadi isu besar dalam pembangunan, dengan arahkebijakan dan strategi pelaksanaannya sebagai berikut:1. Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar

tenaga kerja secara global
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Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas sesuaikompetensi yang dibutuhkan industri, diperlukan berbagai kebijakan yangsaling bersinergi melalui peningkatan kompetensi angkatan kerja.1. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melaluikerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis,dalam kerangka keterbukaan pasar.2. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengandunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintahdaerah, untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja.Tiga proses dalamstrategi pegembangan:a. Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihakpengguna terutama asosiasi industri dan asosiasi profesi danbersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhanindustri;b. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasiskompetensi melalui penyusunan kurikulum dan modul pelatihanyang mengacu kepada standar yang dikembangkan industri,merekrut instruktur yang memiliki sertifikat kompetensisebagai tanda penguasaan materi;c. Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui melalui ujikompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensioleh BNSP, dan sertifikat kompetensi memiliki masa berlaku(validitas) sesuai ketentuan.3. Pengembangan pola pendanaan pelatihan untuk mendukungpeningkatan keahlian tenaga kerja.a. Dana berasal dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainyang sah untuk mengembangkan infrastruktur pelatihan,kelembagaan pelatihan, dan sosialisasi sistem pelatihan dansertifikasi;b. Operasionalisasi kebijakan tersebut untuk mendukungpengembangan peningkatan kualitas tenaga kerja yangberorientasi demand driven dan berbasis kompetensi;c. Didasarkan pada prinsip kemitraan antara pemerintah danswasta, dan dikelola secara transparan dan partisipatif dari
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pemangku kepentingan,  serta sebagai stimulan;d. Diperlukan kelembagaan untuk mengelola dana pelatihansecara profesional didukung oleh personil dan sistemmanajamen yang tepat.4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untukmempercepat sertifikasi pekerja. Memperkenalkan programpelatihan secara menyeluruh, dan dirancang secara komprehensifdengan baik, agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasartenaga kerja. Melalui pengelolaan program pelatihan yangkomprehensif, lembaga pelatihan di tingkat pusat dapat dikelolamenjadi tempat pelatihan unggulan. Lembaga pelatihan pusatsekaligus melakukan pendampingan untuk tingkat provinsi dankabupaten/kota.5. Strategi pengelolaan lembaga pelatihan.a. Lembaga yang berperan sebagai pendamping memfasilitasi danmendorong lembaga pelatihan di wilayahnya membangunjejaring dan komunikasi intensif.b. Membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat sekitarlembaga pelatihan di daerahc. Mempromosikan program penjangkauan (outreach) dalamrangka menjalin hubungan kerjasama dengan pemberi kerjadan lembaga pelatihan swastad. Membagi peran dan tanggung jawab kerangka sistempenjaminan mutu dari setiap pemangku kepentingane. Memberikan sistem insentif berdasarkan kinerja untukmendorong hasil pelatihan yang sesuai kebutuhan industrif. Meningkakan kinerja dan efisiensi lembaga pelatihan denganmemberikan kewenangan penuh penyelenggara pelatihan6. Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui:a. Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan(BLKK) untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirianmasyarakat kurang mampub. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kabupaten



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 3-131

untuk memberikanpelatihan dan pendidikan yangmemadaikepada TKI sesuai kualifikasi yang ditentukan negarapenempatan7. Perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub-sektor yangproduktivitasnya tinggi untuk menyediakan lapangan kerja yangbesar dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat8. Pemetaan kompetensi industri dan penetapan standar kompetensi;9. Standar kompetensi industri yang telah ditetapkan, menjadi dasarpenyusunan program pelatihan, meliputi kurikulum/bahan ajar,penyiapan asesor dan instruktur, serta sarana-prasaranapendukung program pelatihan;10. Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (MRA) yangbelum dapat direalisasikan;11. Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan;12. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan13. Pengembangan kerangka standard kompetensi regional (regional
competency standard framework);14. Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNI (kerangkakualifikasi nasional Indonesia) dan penetapan KKNI.2. Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan

memperbaiki Iklim KetenagakerjaanPrinsip dasar sistim hubungan industrial yang kuat didasarkan padaprinsip dan standar yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan hakuntuk berorganisasi. Fungsi utama adanya serikat pekerja yg bebas adalahuntuk mendorong collective bargaining. Pengalaman internasionalmenunjukkan bahwa proses “keserikatan” dan collective bargaining antarapekerja dan pemberi kerja lebih efektif dalam meningkatkan produktivitasdan kesejahteraan pekerja.Agar pasar tenaga kerja berfungsi lebih baik, diperlukan peraturanyang dapat mendorong investasi padat pekerja tumbuh dan berkembang.Industri padat pekerja seperti tekstil dan garmen, alas kaki, makanan danminuman serta industri lainnya masih dibutuhkan oleh sebagian besar
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angkatan kerja yang tingkat pendidikan dan keterampilannya rendah.1. Penguatan infrastruktur hubungan industrial dalam mewujudkanterselenggaranya desentralisasi hubungan industrial2. Perbaikan kerangka hubungan industrial untuk meningkatkanperkembangan serikat pekerja berkualitas dan perundingan bersama3. Pengenalan kewajiban hukum bagi semua pihak untuk bertindakberdasarkan itikad baik dalam negosiasi-negosiasi bipartit4. Pemberdayaan dan pembinaan serikat pekerja sehingga serikat pekerjadapat sepenuhnya ikut serta dalam negosiasi-negosiasi bipartit dalamkedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja5. Meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturanketenagakerjaan6. Penegakkan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikanpekerja dan pemberi kerja7. Peran instansi pemerintah di daerah seperti BAPPEDA perludiefektifkan terutama di daerah/wilayah industri, dalam mendorongpenguatan lembaga hubungan industrial3. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktifKebijakan ini ditargetkan kepada sebagian dari pencari kerja danpekerja rentan yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi.Pertama, penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum (public
works), dengan target angkatan kerja sifatnya suka rela (self-selection).Kedua adalah pengembangan usaha skala sedang maupun kecil dimanaakses kepada kredit tidak dimungkinkan. Ketiga, pelatihan berbasiskompetensi termasuk pemagangan bagi pekerja agar dapat meningkatkankualitas hidup, seperti pekerja mandiri, pelatihan penguasaan teknologitepat guna, dan pemberdayaan para penganggur usia muda, dankewirausahaan.1. Mendorong pekerja setengah menganggur untuk memanfaatkan waktusenggang melaksanakan usaha produktif, dengan memanfaatkanpotensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepatguna2. Pemetaan penganggur kurang terdidik dan kebutuhan saranapenunjang dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui
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kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya3. Pendayagunaan tokoh-tokoh masyarakat atau kader desa sebagaipendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnyapendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat di perdesaan.4. Membangun jejaring kemitraan dengan berbagai instansi/organisasi,baik pemerintah maupun non pemerintah, lembaga pemberdayaan danpendampingan masyarakat dalam rangka kerjasama ditingkat nasionalmaupun internasional.5. Pemberian pelatihan untuk memasuki pasar tenaga kerja danpenerapan model wirausaha sesuai kaidah yang telah ditetapkan, sertapendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri6. Memberikan kemudahan bagi wirausaha sektor informal untuk beralihmenjadi wirausaha sektor formal4. Mendorong Pengembangan Ekonomi PedesaanPengembangan perekonomian pedesaan dan sektor pertanianmemiliki potensi besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yangmenyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dapat mengurangikemiskinan secara signifikan. Untuk mengembangkan ekonomi sebanyak39,2 juta pekerja yang bekerja di pertanian perdesaan atau 35,7 persen daritotal angkatan kerja, diperlukan strategi kebijakan:1. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan,melalui pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang dapatmenyerap tenaga kerja.  Program ini terus diperluas hingga seluruhmasyarakat perdesaan memperoleh pelayanan dasar yang sama dalamlima tahun ke depan.2. Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi di pedesaan dan sumberpermodalan lainnya, antara lain dengan memberikan stimulus dalampenyaluran kredit yaitu pemberian skema penjaminan oleh pemerintahdalam hal kredit dan skema pembiayaan sebagai instrumen kredit.3. Perbaikan iklim usaha di wilayah pedesaan melalui penyediaaninformasi yang lengkap mengenai usaha dan sektor yang potensial.4. Teknologi dan komunikasi untuk mendorong aktifitas ekonomi desa:pedagang kecil, buruh bangunan, dan pekerja lepas lainnya,menggunakan mobile banking.
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5. Penyediaan informasi dan teknologi turut meningkatkan kuantitas dankualitas produk, agar produktivitas rata rata petani dan nelayanterdorong naik5. Memfungsikan pasar tenaga kerja.Kebijakan ini terkait dengan integrasi ekonomi regional dimanaIndonesia akan menerapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusatproduksi, dimana akan terjadi perpindahan investasi dan tenaga kerjaterampil secara bebas. Keterbukaan pasar sudah terdeteksi dengan adanyakecenderungan perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel, dengankarakteristik usaha yang tidak berorientasi pada tenaga kerja murah danproduksi massal, namun flexible untuk merespon kebutuhan konsumen.Kebutuhan pekerja yang memiliki berbagai keahlian (multitasking),termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalam bentukkontrak maupun part time.1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar tenaga kerja serta menjagakeseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja2. Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk meresponkebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencarikerja dengan membangun kemitraan antara pembuat kebijakan denganbursa kerja swasta3. Meningkatkan keterlibatan industri dalam desain dan implementasilayanan pekerjaan, serta mengembangkan sistem yang standarmenggunakan mekanisme umpan balik dari stakeholders4. Memastikan bahwa Job matching dan counseling dilaksanakan dengantepat5. Kerja sama (outreach) dengan lembaga pendidikan, pelatihan sertapemberi kerja sehingga dapat terbangun melalui kerjasama yangberkelanjutan.6. Peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pengembanganmekanisme penempatan tenaga kerja6. Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis dan
Memperbaiki Iklim KetenagakerjaanSistim hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip danstandar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan
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hak untuk berorganisasi serta collective bargaining. Penguatan infrastrukturhubungan industrial dalam mewujudkan terselenggaranya desentralisasihubungan industrial.Terkait dengan perbaikan iklim ketenagakerjaan, diperlukanpenyempurnaan peraturan yang dapat mendorong terus berkembangnyainvestasi padat pekerja:1. Perbaikan kerangka hubungan industrial untuk meningkatkanperkembangan serikat pekerja dan perundingan bersama;2. Pengenalan kewajiban hukum bagi semua pihak untuk bertindakberdasarkan itikad baik dalam negosiasi-negosiasi bipartit;3. Pemberdayaan serikat pekerja sehingga serikat pekerja dapatsepenuhnya ikut serta dalam negosiasi-negosiasi bipartit dalamkedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja;4. Mendorong perusahaan/industri patuh terhadap peraturanketenagakerjaan;5. Penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikanpekerja dan pemberi kerja6. Peran instansi pemerintah di daerah seperti BAPPEDA perludiefektifkan terutama di daerah/wilayah industri dalam mendorongpenguatan lembaga hubungan industrial.7. Peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktifKebijakan ini ditargetkan kepada sebagian dari pencari kerja danpekerja rentan yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi.Pertama, penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum (public
works), dengan target angkatan kerja sifatnya sukarela (self-selection).Kedua adalah pengembangan usaha skala sedang maupun kecil. Programseperti ini dibutuhkan saat akses kepada kredit tidak dimungkinkan.Ketiga, pelatihan berbasis kompetensi termasuk pemagangan bagi pekerjaagar dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti pekerja mandiri, pelatihanpenguasaan teknologi tepat guna, pemberdayaan para penganggur usiamuda, dan kewirausahaan.1. Mendorong pekerja setengah menganggur untuk memanfaatkan waktusenggang melaksanakan usaha produktif, dengan memanfaatkanpotensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepatguna;
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2. Pemetaan penganggur kurang terdidik dan kebutuhan saranapenunjang dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melaluikegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya;3. Pendayagunaan sarjana sebagai pendamping kegiatan pemberdayaanmasyarakat, khususnya pendampingan kepada kelompok-kelompokmasyarakat di perdesaan;4. Membangun jejaring kemitraan dengan berbagai instansi/organisasi,baik pemerintah maupun non pemerintah, lembaga pemberdayaan danpendampingan masyarakat dalam rangka kerjasama di tingkat nasionalmaupun internasional;5. Pelatihan untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan modelwirausaha sesuai kaidah yang telah ditetapkan, serta pendampinganuntuk pemberdayaan usaha mandiri.8. Mendorong Pengembangan Ekonomi PerdesaanSebanyak 39,2 juta pekerja bekerja di pertanian di kawasanperdesaan atau 35,7 persen dari total angkatan kerja. Dua per tiga jumlahpenduduk miskin disumbangkan oleh rumah tangga pertanian dengan upahrendah. Perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensibesar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkanpenyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinansecara signifikan.1. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian di daerah perdesaan,melalui pembangunan infrastruktur dasar perdesaan. Program ini terusmenerus diperluas hingga seluruh masyarakat perdesaan memperolehlayanan dasar yang sama dalam lima tahun ke depan.2. Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi di perdesaan dan sumberpermodalan lainnya, antara lain dengan memberikan stimulus dalampenyaluran kredit seperti adanya skim penjaminan kredit olehpemerintah dan skim pembiayaan sebagai instrumen kredit.3. Perbaikan iklim usaha di wilayah perdesaan melalui penyediaaninformasi yang lengkap mengenai usaha dan sektor yang potensial.4. Teknologi dan komunikasi untuk mendorong aktivitas ekonomi desaoleh pedagang kecil, buruh bangunan, dan pekerja lepas lainnya,dengan menggunakan mobile banking.
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5. Penyediaan informasi dan teknologi turut meningkatkan kuantitas dankualitas produk agar produktivitas rata rata petani dan nelayanterdorong naik.Peran pemerintah daerah dalam mendukung program dan pelaksanaankegiatan memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam rangkamengamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2007tentang Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dan Sektoral.9. Memfungsikan Pasar Tenaga KerjaKebijakan ini terkait dengan integrasi ekonomi regional dimanaIndonesia akan menerapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusatproduksi. Dalam hubungan ini perpindahan investasi dan tenaga kerjaterampil berjalan secara bebas. Keterbukaan pasar sudah terdeteksi denganadanya kecenderungan perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel, dengankarakteristik usaha yang tidak berorientasi pada tenaga kerja murah danproduksi massal, namun fleksibel untuk merespon kebutuhan konsumen.Kebutuhan pekerja yang memiliki berbagai keahlian (multitasking),termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalam bentukkontrak maupun part time.1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar tenaga kerja sertamenjaga keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja;2. Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk meresponkebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencarikerja serta pembuat kebijakan bekerja sama dengan bursa kerjaswasta;3. Meningkatkan keterlibatan industri dalam desain dan implementasilayanan pekerjaan, serta mengembangkan sistem yang standarmenggunakan mekanisme umpan balik dari stakeholders;4. Memastikan bahwa job matching, counseling dilaksanakan dengantepat;5. Outreach/kerja sama dengan lembaga pendidikan, pelatihan sertapemberi kerja sehingga dapat terbangun melalui kerjasama yangberkelanjutan.
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3.3.13 Perlindungan Pekerja

3.3.13.1 Jaminan Sosial Bagi Pekerja

BPJS ketenagakerjaan akan memulai operasinya dengan melakukanpengalihan peserta aktif yang semula dilaksanakan oleh PT. Jamsostek. BPJSKetenagakerjaan dan BPJS Kesehatan perlu membuat target kepesertaanprogram bagi pekerja secara bertahap agar cakupan semesta pekerja dalam5 program Jaminan Sosial hingga tahun 2029 tercapai.Kepesertaan pekerja akan dicapai baik untuk pekerja formal danpekerja informal berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi di lapangan.Hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai target kepesertaanantara lain: kemudahan melakukan akses kepada setiap kelompok pekerjatermasuk informasi yang dapat mengungkapkan kondisi pengupahan, baikketeraturan penerimaan upah maupun pengelompokan berdasarkanbesarnya upah yang diterima.
1. Strategi Perluasan Kepesertaan menggunakan Strategi

Kewilayahan.a. Untuk cakupan pekerja formal (usaha besar dan menengah)terutama pekerja non-peserta JAMSOSTEK, TASPEN, dan ASABRI,ekspansi peserta diprioritaskan pada daerah dengan pekerjaformal terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, danseterusnya untuk diikutsertakan pada kelima program JaminanSosial.b. Untuk cakupan pekerja informal, baik kriteria usaha kecil maupunmikro, ekspansi peserta diprioritaskan pada daerah denganpekerja informal terbanyak, Usaha kecil diwajibkan untukmengikuti JK, JKK, JHT, dan JKm. Sementara usaha mikro hanyawajib JK, JKK dan JKm.
2. Strategi Sektor Usaha. Memprioritaskan pada sektor usaha/lapanganusaha yang telah memiliki asosiasi atau penghimpunan usaha baikformal maupun informal. Seperti, asosiasi pengusaha (APINDO),asosiasi pertambangan, asosisasi lembaga keuangan (perbankan danasuransi), kelompok Tani, kelompok Nelayan dsb.
3. Pemetaan Data Pekerja dan Perusahaan. Mengingat cakupankepesertaan jaminan sosial di kalangan pekerja swasta masih sangat
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rendah dan pekerja mandiri masih sangat sedikit, maka perlu disusunstrategi sosislisasi agar menjangkau kepesertaan lebih luas. Olehkarena itu perlu dilakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, edukasidan advokasi mengenai lima program jaminan sosial.
4. Administrasi Kepesertaan. Pelaksanaan kegiatan manajemenkepesertaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJSKesehatan, di antaranya termasuk: (a) Pembuatan Sistem danProsedur Kepesertaan dan Iuran (dari Pendaftaran Peserta,Pengelolaan Data Peserta sampai Penerbitan Kartu Peserta); (b)Pembuatan SOP Penerimaan dan Pengelolaan Iuran dan sebagainya; (c)Pendataan dan Pendaftaran Peserta; (d) Sosialisasi dan ImplementasiNIK dalam data kepesertaan dan sebagainya.
5. Penguatan Tindakan Hukum (Law Enforcement). Mekanismepenerapan hukum atas kewajiban pekerja untuk menjadi pesertasekaligus kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan parapekerjanya menjadi peserta perlu ditetapkan untuk kemudiandijalankan secara konsisten oleh instansi yang menjalankannya.

3.3.13.2 Perlindungan Pekerja Migran

1. Memperluas Kerjasama dalam rangka melindungi hak dan
keselamatan tenaga migran(1) Mempertajam Nota Kesepakatan dengan Negara Tujuan. Dalamrangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran, pemerintahdapat memperluas nota kesepakatan dengan Negara-negara tujuan,terutama Negara dimana pekerja migran banyak mengalamipermasalahan.(2) Memperkuat Kerangka Kerjasama dalam forum Internasional.Migrasi merupakan isu global yang memerlukan kerjasama antarNegara. Forum kerjasama yang sudah terbentuk perlu ditingkatkandengan memberi penekanan aspek perlindungan bagi pekerjaIndonesia di luar negeri.a. Global forum for migration and development (GFMD) yangdimulai tahun 2006, merupakan sebuah forum global untukmembahas isu migrasi dan pembangunan.b. Proses Colombo, merupakan forum konsultasi Tingkat Menteriuntuk mengatasi tenaga kerja Asia yang bekerja di luar negeri.
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c. KTT-ASEAN ke-12, tahun 2007 yang diadakan di Cebu Philipina.Sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional,Negara-negara anggota ASEAN disarankan untuk mengambiltindakan yang bermanfaat bagi tenaga kerja denganmempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif,bermartabat dan memperoleh upah yang memadai.d. G-20 Forum, memberi penekanan kepada usaha-usaha untukmenurunkan biaya remitansi.(3) Memperkuat kerjasama di dalam negeri, antara pemerintah pusatdan daerah dengan Komisi perlindungan.
2.  Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan.a. Menyediakan layanan penempatan yang lebih efisien melalui pusatpelayanan satu atap di tingkat kabupaten dan provinsi.b. Penyederhanan sistem dan mekanisme pelayanan untukmemberikan kemudahan dan kemandirian dalam pengurusandokumen.c. Pelibatan pemerintah daerah dalam memfasilitasi termasukmelakukan pendampingan selama proses pelaksanaan rekrutmendan pendidikan/pelatihan.d. Pengembangan sistem informasi dengan membentuk pusatinformasi terpadu sehingga semua pekerja migran dapat teregistersecara baik, dan setiap peluang pekerjaan yang terbuka di luarnegeri dapat diketahui oleh masyarakat.e. Meningkatkan peran dalam perkembangan tugas ”networking” dan

”market inteligent” perwakilan di luar negeri.
3. Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan

KeahlianCalon pekerja yang akan bekerja selain dibekali ketrampilan teknis jugadiberikan pengetahuan tentang Pengarusutamaan Prinsip HAM dalam
Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan terhadap Pekerja melaluiinstrumen hukum berperspektif HAM terutama Konvensi ILO sertamekanisme internasional lainnya.a. Penyiapan kualitas pekerja melalui peningkatan pelayananpendidikan dan pelatihan calon pekerja oleh lembaga pelatihanswasta atau kepada lembaga yang bisa dipercaya.b. Melaksanakan sistem pendidikan/pelatihan yang
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distandardisasikan dan disediakan bagi para calon pekerja,c. Memastikan bahwa semua tenaga kerja Indonesia yang berangkatmempunyai kontrak resmi, yang ditandatangani sebelummeninggalkan Indonesia,d. Mensosialisasikan proses perekrutan dan mengesahkankeberangkatan tenaga kerja Indonesia melalui agen professional.e. Memberikan pelatihan investasi usaha mikro bagi TKI dalam rangkapersiapan kembali ke tanah air.
4. Memperbesar pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerjaa. Rekening Tabungan. Pengenalan rekening tabungan dan efektivitaspenggunaan tabungan dapat diperluas bagi setiap pekerja namundengan meminimalisasi syarat pemenuhan.b. Akses kredit. Mendorong pengembangan penyedia kredit lebihberagam, akan dapat memberikan manfaat bagi pekerja dan anggotarumah tangganya.c. Remitansi. Perluasan jaringan cabang Bank dan ATM bank akanmemudahkan rumah tangga pekerja migran untuk menerimaremitansi.d. Asuransi. Merancang ulang produk asuransi agar lebih efektif danmemperkenalkan kelas asuransi yang berbeda sebagai pilihanproduk asuransi sesuai kemampuan pekerja.Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawabutama dalam perlindungan pekerja migran, terutama yang tergolongkelompok rentan. Kompleksnya persoalan pekerja migran, diperlukanpembagian peran dalam menyelenggarakan penempatan dan perlindungan,antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintahdengan swasta, dan antara Kemneterian/lembaga di pemerintahan pusat.
3.3.14 Jaminan SosialImplementasi SJSN ke depan disusun mencakup empat arah kebijakanutama berikut:
1. Arah Kebijakan Pertama: Perluasan Kepesertaan Pekerja Bukan

Penerima Upah dan Bukan Pekerja.Strategi perluasan kepesertaan bertujuan untuk mengurangihambatan-hambatan yang dialami penduduk, terutama pekerja bukan
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penerima upah dan bukan pekerja, untuk menjadi peserta jaminansosial, diantaranya termasuk:a. Pengembangan inovasi metode pendaftaran, pengumpulan iuran,dan pembayaran manfaat/klaim agar menjadi lebih sederhanadan mudah, ditandai dengan terbangunnya dan  terlaksananyaberbagai metode pendaftaran dan pengumpulan iuran yangefektif, terutama bagi pekerja bukan penerima upah dan bukanperkerja.b. Formulasi insentif kepesertaan dan optimalisasi pemanfaatanlembaga/organisasi masyarakat, ditandai dengan terlaksananyaskema insentif/subsidi parsial dan kerjasama dengan organisasimasyarakat sebagai kader BPJS.c. Intensifikasi sosialisasi dan edukasi masyarakat terkaitpentingnya jaminan sosial, ditandai dengan semakin besarnyacakupan kegiatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial yangstrategis dan terstruktur.d. Perbaikan pendataan dan registrasi, ditandai oleh semakinmeningkatnya jumlah peserta SJSN dan kelengkapan administrasikependudukan (akte/KTP/KK) peserta.
2. Arah Kebijakan Kedua: Integrasi Berbagai Program Jaminan Sosial

ke dalam SJSNSaat ini hampir seluruh pemerintah daerah melaksanakan programJamkesda. Demikian pula sektor swasta yang belum bergabung dalamBPJS umumnya memiliki skema jaminan kesehatan, kecelakaan kerja,hari tua dan kematian yang dikelola sendiri atau perusahaan asuransilainnya. Untuk mengurangi resiko dan biaya pengelolaan, sertamemastikan manfaat yang terstandar, program-program tersebutdiarahkan untuk bergabung ke dalam SJSN. Proses integrasi Jamkesdake dalam JKN ditargetkan selesai pada 2016, dan untuk jaminan sosialketenagakerjaan pada 2019. Strategi yang akan dilakukan mencakup:a. Peningkatan advokasi dan sosialisasi, terhadap pemerintahdaerah dan sektor swasta untuk bergabung dalam SJSN, ditandaidengan meningkatnya frekuensi sosialisasi Pemerintah Pusat danBPJS kepada pemerintah daerah dan sektor swasta.
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b. Penegakkan peraturan kepesertaan jaminan sosial, diantaranyamelalui penguatan fungsi pengawasan  yang dimiliki oleh DewanJaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS, serta Otoritas JasaKeuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal iniditandai dengan berperan aktifnya unit kepatuhan pada BPJS,bekerjasama dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakanmonitoring dan penegakkan kepatuhan kepesertaan.
3. Arah Kebijakan Ketiga: Peningkatan Layanan dan Manfaat SJSN.Manfaat manfaat dasar yang disediakan JKN saat ini perlu ditingkatkanuntuk memfasilitasi penduduk rentan dengan kebutuhan tertentu,seperti penyandang disabilitas dan lansia. Penyesuaian skema manfaatdiperlukan untuk meningkatkan jangkauan kepesertaan danperlindungan SJSN. Penyesuaian skema manfaat ini dapat dilakukanmelalui:a. Perluasan skema program dan paket manfaat JKN bagi pendudukberkebutuhan khusus, ditandai dengan terbangunnya skemajaminan kesehatan bagi penduduk berkebutuhan khusus, sepertilanjut usia dan penyandang disabilitas.b. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatandi wilayah dengan jumlah faskes terbatas, serta membentuk sistemkendali mutu layanan kesehatan, ditandai dengan meningkatnyarasio ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan terhadapmasyarakat, serta tercapainya angka utilisasi yang ideal.
4. Arah Kebijakan Kempat: Peningkatan Kapasitas Institusi dan

Manajemen Pelaksanaan SJSN.Implementasi SJSN harus dilengkapi dengan kapasitas institusi danmanajemen yang baik. Beberapa strategi diantaranya melalui:a. Peningkatan kapasitas dan kemampuan DJSN dalam pelaksanaanfungsinya yang mencakup kajian dan penelitian; kebijakan investasi;koordinasi; monitoring, evaluasi dan pengawasan; serta advokasidan sosialisasi, ditandai dengan meningkatnya kualitas keluaranDJSN dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.b. Peningkatan manajemen pelaksanaan program jaminan sosialmelalui peningkatan kapasitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,



3-144 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

ditandai dengan meningkatnya kepuasan peserta program SJSN.c. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi terpadu jaminansosial untuk menjaga kesinambungan program dan finansial. Hal iniditandai dengan:
- Terbangun dan berfungsinya sistem monitoring dan evaluasiterpadu SJSN, yang terkait dengan sistem perencanaanpembangunan dan penganggaran; dan
- Berkurangnya/terkendalinya resiko finansial, misalnya melalui rasioklaim yang ideal.

GAMBAR 3.28
Skema Monitoring Terpadu Untuk Program Jkn

3.3.15 Kerjasama Ekonomi InternasionalArah kebijakan kerjasama ekonomi internasional dalam kurun waktu2015 – 2019 adalah mendorong kerjasama ekonomi internasional yanglebih selektif dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka
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mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melaluipeningkatan ekspor dan investasi, bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat.Arah kebijakan tersebut diatas akan dicapai melalui beberapa strategisebagai berikut:1. Perumusan strategi diplomasi ekonomi nasional yang lebihkomprehensif untuk mendukung kerjasama ekonomi internasional yangdapat mendorong penurunan hambatan non tarif, pembukaan pasarprospektif, dan menarik investasi asing langsung (foreign direct
investment), serta menciptakan koherensi antara kebijakan kerjasamaekonomi internasional dengan kebijakan pembangunan nasional dandaerah.2. Penyusunan kriteria dalam menentukan prioritasi (seleksi) kerjasamaekonomi internasional dalam lima tahun ke depan, yang menguntungkandan sesuai dengan kepentingan nasional.3. Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, antara lembagapemerintah dengan kalangan dunia usaha, akademisi, LSM, danmasyarakat dalam proses perumusan strategi diplomasi ekonomi, sertaimplementasi dan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional yangtelah disepakati.4. Peningkatan kemampuan identifikasi kepentingan nasional untukdiperjuangkan dalam forum kerjasama ekonomi internasional, baikdalam forum bilateral, regional, maupun multilateral sehingga terciptakoherensi efektif antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomidenganprogram-programpembangunan di tingkat pusat dan daerah. Salah satuupaya yang akanditempuh adalah melaluipeningkatan kapasitas paranegosiator Indonesia untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalamperundingan kerjasama ekonomi internasional.5. Peningkatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih luas danmenguntungkan bagi Indonesia dalam rangka membuka penetrasiekspor ke pasar prospektif sambil tetap menjaga dan mempertahankanpasar ekspor utama Indonesia melalui:a. penurunan hambatan non tarif di pasar utama dan pasar prospektifmelalui diplomasi ekonomi yang lebih efektif, terutama dikawasanAsia yang sedang tumbuh pesat, Afrika, Amerika Latin, sertaTimur Tengah;
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b. peningkatan akseske pasar ekspor prospektif melalui keselarasanantara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi.6. Peningkatan daya saing perekonomian nasional untuk menghadapiimplementasi dan peningkatan pemanfaatan Indonesia dalamMasyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui:a. peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, baik daripemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan dunia usahadalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MasyarakatEkonomi ASEAN;b. peningkatan peran dan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN, KomiteNasional ASEAN, Pusat Studi ASEAN, dan ASEAN Economic Community
Center (AEC Center);c. peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasiterhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahamandan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN;Peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi danmeningkatkan pemanfaatan MEA 2015 perlu didukung pula oleh:peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif,peningkatan dayasaing produk unggulan Indonesia, peningkatan infrastruktur, peningkatandaya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UKM.

3.3.16 Data dan Informasi Statistik1. Peningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yangBerkualitas” dilakukan langkah-langkah berikut :a. Memperbaiki kerangka sampel dan pembentukan tahun dasar bagisurvei berbasis rumah tangga maupun perusahaan.b. Meningkatkan metodologi sensus dan survei antara lain denganmemperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi(desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan serta penyajiandata dan informasi statistik, menyempurnakan klasifikasi danstandardisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian,dan analisis statistik, serta menerapkan desain sensus dan surveiyang optimal.
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c. Menjaga kesinambungan ketersediaan data melalui kegiatan surveidan kompilasi data.d. Melaksanakan kegiatan ad hoc sesuai kebutuhan dan peruhanlingkungan strategis untuk tahun 2015-2019.2. Dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatan koordinasi, integrasi,dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintahdan swasta” dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Merancang survei yang mengintegrasikan semangat salingbekerjasama di dalam menjalankan kegiatan statistik;b. Mengembangkan sistem yang berlaku umum dengan kemampuanuntuk menjalankan kegiatan statistik;c. Mengharmoniskan dan mengurangi tumpang-tindih kegiatan surveidengan tetap memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pokokpengguna data terpenuhi;d. Menciptakan keseragaman dalam pemahaman terhadapketerpaduan statistik yang mencakup apa, mengapa dan bagaimanaketerpaduan statistik akan diimplementasi.3. Dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatkan Hubungan denganResponden” dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. Meningkatkan komunikasi dengan responden untuk memastikanpesan yang tepat tentang kewajiban dari responden;b. Memperbaiki metode pengumpulan data sehingga tidak membebaniresponden;c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangkameningkatkan responrate dalam penyelenggaraan survei terutamapada perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh signifikanterhadap data yang dihasilkan.d. Meningkatkan kemampuan petugas lapangan melalui pelatihan,pengelolaan dan pengawasan;4. Melakukan penelahaan Dalam rangka mencapai sasaran“PeningkatanJumlah dan Kompetensi SDM Statistik yang Profesional,Integritas, dan Amanah” dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a. dari segi jumlah responden yang dikunjungi per petugas lapangandalam rangka perekrutan SDM.
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5. Dalam rangka mencapai sasaran“Peningkatan Hubungan denganPengguna Data” dilakukan langkah langkah sebagai berikut:a. Membuat manajemen hubungan pelanggan (customerrelationship management);b. Menyusun data mining pengguna data untuk mengetahuikebutuhan para pengguna data lebih dalam;c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data daninformasi statistik antara lain dengan memperbaiki kemudahanakses terhadap data, memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta meningkatkanpenggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata;d. Melakukan penyempurnaan pelayanan statsitik baik melaluipelayanan elektronik maupun pelayanan statistik terpadu;e. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden,dalam rangka mendiseminasikan berbagai jenis data kepadapengguna data.6. Dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatan Kualitas, Kuantitas, danPenggunaan Sarana dan Prasarana TIK dalamKegiatan Statistik”dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:a.Meningkatkan pembangunan arsitektur dan kerangka TIK danmanejemen informasi;b. Mengembangkan kebijakan, prosedur dan standar dalampengembangan aplikasi TIK;c.Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam hal kebijakan, standardan ketrampilan pengembangan aplikasi TIK.
3.4 Kerangka Pendanaan

3.4.1 Keuangan NegaraPelaksanaan reformasi keuangan negara menggunakan anggaranyang utamanya bersumber dari APBN.
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3.4.2 Jasa KeuanganSeperti telah dikemukakan dalam Sasaran Pembangunan SektorKeuangan di atas, salah satu tugas utama sektor keuangan adalahmeningkatkan pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan terutamainvestasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yanginklusif.Pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi memerlukankebutuhan dana investasi yang besar. Pembiayaan investasi yang besar inisebagian besar di danai oleh masyarakat/swasta, dan sebagian olehPemerintah (APBN, APBD, BUMN, BUMD).  Pembiayaan investasi olehmasyarakat dimobilisasi melalui lembaga perbankan, pasar modal terutamamelalui penerbitan saham dan obligasi, serta melalui lembaga-lembagakeuangan non bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, sertaperusahaan pembiayaan lainnya. Selain itu pembiayaan investasimasyarakat/swasta ini juga didanai oleh sektor luar negeri, seperti melaluipenanaman modal asing (PMA) dan pemasukan dana/modal lainnya.Di bidang pengawasan lembaga keuangan, sebagian dana operasionalOtoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dibiayai oleh APBN dan kontribusilembaga keuangan.
3.4.3 IndustriGambaran umum kerangka pendanaan sektor industri adalahsebagai berikut:

NO PROGRAM APBN PERUSAHAAN SWASTA MASYARAKAT

1. Sekolah VokasiIndustri Investasi peningkatankapasitas dan kualitas Investasi peningkatankapasitas dan kualitas PenyelenggaraanPendidikan tercatatsebagai PNBP2. Pelatihan Kerja Penyiapan tenagaterampil untuk industribaru dan sudah investasi On the job training(spesifik industri) Up-grading skilluntuk mengisimedium skill job3. KawasanIndustri investasi swasta belumlayak terutama di LuarPulau Jawa Di Pulau Jawa dandaerah lain yang layak4. IndustriStrategis Investasi Operasi bisnis denganBUMN
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NO PROGRAM APBN PERUSAHAAN SWASTA MASYARAKAT

5. RevitalisasiPermesinanIndustri Kerjasama Pemerintah dan Swasta (berbagi beban)
6. LayananTeknologi

– Peningkatan kapasitasdan kompetensi unitlayanan
– Dukungan pada alihteknologi, disseminasiteknologi baru, dllpenugas pemerintah

Layanan teknologi yangbersifat market pulldibiayai oleh industry
client tercatat dsebagai
PNBP

-
7. Pembinaan IKM Bersama APBD Pemanfaatan CSR Partisipasi

3.4.4 BUMNKementerian BUMN didanai oleh APBN untuk menjalankan tugasoperasionalnya. BUMN/D  mempunyai alternatif pendanaan: modalPemerintah, pinjaman, dan penjualan saham/obligasi ( bagi yang telahterdaftar pada bursa efek).
3.4.5 UMKM dan KoperasiPendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatandaya saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 akan didukungmelalui sinergi dan kerja sama yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga(K/L) yang memiliki program dan kegiatan yang terkait denganpengembangan UMKM dan koperasi yaitu Kementerian Koperasi dan UKM,Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian,Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian TenagaKerja, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Beberapa K/Llain juga akan dilibatkan dalam mendukung penyediaan kemudahan aksesteknologi dan kemitraan, serta penerapan HaKI, standardisasi mutu dansertifikasi produk, seperti KemenristekPT, Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, KementerianHukum dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan BadanSertifikasi Nasional. Kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dandunia usaha juga akan dibangun dalam rangka melengkapi pendanaan
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Pemerintah dan meningkatkan jangkauan dan manfaat dari kebijakan danprogram peningkatan daya saing UMKMK.Sinergi dan kerja sama antar K/L, Pemda dan dunia usaha akandifasilitasi harmonisasi kelompok dan lokasi sasaran, potensi kerja samakomplementer, pengembangan basis data dan informasi bersama, danpengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu. Kegiatan ini akandifasilitasi melalui forum koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Khususpeningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan juga akan dilakukandengan melibatkan Gerakan Koperasi.
3.4.6 Investasi

Usulan pagu indikatif untuk menunjang program dan kegiatan dukungan
manajemen dan tugas tehnis lainnnya; program sarana dan prasarana serta
program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal  Badan Korodinasi
Penanaman Modal akan didanai melalui APBN pada tahun 2015-2019

3.4.7 PerdaganganUsulan pagu indikatif untuk untuk menunjang program dan kegiatanperdagangan luar negeri  dan perdagangan dalam negeri akan didanaimelalui APBN pada tahun 2015-2019.
3.4.8 Tenaga KerjaSumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai program-program besar untuk merespon tantangan dalam menciptakan lapangankerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah:1. Pemerintah pusat yang bersumber dari APBN;2. Pemerintah daerah yang bersumber dari APBDprovinsi/kabupaten/kota;3. Pendanaan swasta murni, termasuk dana pengembangan diperusahaan/industri;4. Dana hibah dari mitra pembangunan yang dapat dimanfaatkan untukkepentingan angkatan kerja;5. DPKK (dana peningkatan keahlian dan keterampilan), yang dipungutoleh pemerintah
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6. Sesuai PP No. 65 Tahun 2012, terkait pungutan sebesar USD100perbulan kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia;7. Pelatihan dan proses penempatan pekerja migran (medical check up,tiket pesawat, dan lain-lain) bersumber dari swasta (calon pekerja)dan kredit perbankan.
3.4.9 Perlindungan Pekerja

3.4.9.1 Jaminan Sosial bagi Pekerja

Sistem jaminan sosial, sesuai prinsipnya, bersandar pada skema gotongroyong. Karena itu pendanaan SJSN berasal dari beberapa sumber,diantaranya:1. Iuran peserta dan pemberi kerja. Iuran dibayarkan oleh peserta danpemberi kerja sebagai kontribusi untuk mendapatkan perlindungandari skema jaminan sosial. Dalam sistem asurasi sosial iuranmerupakan sumber pendanaan terbesar.2. Kemampuan pemerintah dan BPJS dalam melaksanakan penarikaniuran dan penegakan hukum menjadi penentu utama besarnya dana.
3.4.9.2 Perlindungan Pekerja MigranSementara itu, sumber pendanaan dalam memfasilitasi pekerja migranyang akan bekerja ke luar negeri meliputi:1. Pemerintah Pusat  bersumber dari APBN,2. Pemerintah Daerah bersumber dari APBD provinsi/kota/kabupaten3. Pelatihan dan proses penempatan (medical check up, ticket pesawat)bersumber dari swasta (calon pekerja) dan kredit perbankan.
3.4.10 Jaminan SosialSistem jaminan sosial, sesuai prinsipnya, bersandar pada skemagotong royong. Karena itu pendanaan SJSN berasal dari beberapa sumber,diantaranya:
1. Iuran peserta dan pemberi kerja. Iuran dibayarkan oleh peserta dan

pemberi kerja sebagai kontribusi untuk mendapatkan perlindungan
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dari skema jaminan sosial. Dalam sistem asurasi sosialiuran
merupakan sumber pendanaan terbesar. Kemampuan pemerintah dan
BPJS dalam melaksanakan penarikan iuran dan penegakan
hukummenjadi penentu utama besarnya dana yang terkumpul dari
iuran dan kesinambungan keuangan SJSN.

2. Anggaran Pemerintah: APBN dan APBD. Pemerintah memainkan
beberapa peranan penting dalam skema pendanaan jaminan sosial.
Pertama, pemerintah berperan sebagai pembayar iuran pesertabaik
sebagai pemberi kerja PNS/TNI/POLRI, maupun sebagai pemberi
subsidi iuran untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Kedua,
anggaran pemerintah berperan untuk memperkuat dan mendukung
pelaksanaan jaminan sosial. Pendanaan supply side layanan
kesehatan, pendanaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan
institusi pemerintah terkaitserta pendanaan program lainnya
(pendidikan masyarakat, riset jaminan sosial, dsb) berasal dari APBN
dan APBD. Ketiga, pemerintah berperan sebagai salah satu
penanggung jawab kesinambungan finansial SJSN. Dalam
pelaksanaan SJSN, pemerintah melalui APBN menyediakan modal
awal dan dana cadangan klaim.

3. Sumber lain. Pendanaan sumber lain saat ini belum terskema dengan
baik, namun memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi
SJSN. Pendanaan dari pihak swasta dan program corporate social
responsibility(CSR) misalnya, berpotensi untuk meningkatkan
kualitas layanan kesehatan dan kepesertaan jaminan sosial.

3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.5.1 Keuangan NegaraKerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaanreformasi keuangan negara dan pencapaian sasarannya di antaranya:1. Amandemen Undang-Undang Perpajakan.2. Penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak dan PP/PMK tariff serta peraturanpelaksanaan lainnya.
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3. Penyelesaian rancangan Undang-Undang tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yangmerupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004.Dalam hal reformasi kelembagaan, maka perlu dilakukanrekonfigurasi fungsi-fungsi keuangan negara sebagi berikut: (i)pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara, termasuk perpajakandilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawahPresiden namun tetap di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Secarakonstitusi, urgensi peningkatan institusi penerimaan Negara ini jugadidasarkan pada pentingnya peranan penerimaan negara/pajak yangdisebut dalam UUD 1945; (ii) fungsi perbendaharaan menyatu denganfungsi pengelolaan kebijakan fiskal; serta (iii) agar terjadi harmonisasi dansinergi yang optimal, fungsi pengalokasian anggaran/belanja yang tidakmengikat (non-discretionary expenditures), terutama untukprogram/kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan mendukungpencapaian visi, misi, dan program aksi Presiden menyatu dengan fungsiperencanaan.
3.5.2 Jasa KeuanganKerangka regulasi merupakan payung hukum dari kegiatan-kegiatansektor keuangan di Indonesia. Seperti diketahui, sebagian besar perangkathukum utama (Undang-undang telah dimiliki oleh lembaga-lembagakeuangan utama di Indonesia), seperti UU Perbankan tahun 1992 danpenyempurnaannya dalam tahun 1998, UU Perasuransian dan lembagakeuangan lainnya. Salah satu bidang perangkat hukum yang belum lengkapdimiliki oleh sektor keuangan adalah di bidang Jaring Pengaman SektorKeuangan. Perangkat hukum ini diharapkan dapatdilengkapi/disempurnakan dalam waktu yang tidak lama lagi.Di sisi pengawasan, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuanganlebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawaslembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non perbankan sepertiPasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya,setelah dikeluarkannya UU No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan(OJK).Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan pada tahun 2013 adalahUndang Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).Dengan tersedianya UU LKM ini, lembaga-lembaga keuangan mikro telahmempunyai payung hukum sendiri, sehingga diharapkan dapat lebihberkembang lagi. Selain itu, dalam rangka pemberdayaan petani dan
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kaitannya dengan asuransi pertanian, Pemerintah dan DPR telah pulamenerbitkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan danPemberdayaan Petani. Undang-undang ini merupakan dasar hukum industriasuransi pertanian yang mulai berkembang. Selanjutnya, diperlukanperaturan-peraturan turunan dari Undang-undang tersebut bagipengembangan lembaga keuangan mikro dan industri asuransi pertanian diIndonesia.
3.5.3 IndustriTerkait kerangka regulasi, pasal 48 Ayat (3) UU No. 3/2014 TentangPerindustrian mengamanatkan pembentukan Lembaga PembiayaanPembangunan Industri melalui Undang-Undang. Undang-undang ini akandiselesaikan paling lambat tahun 2019.Keiatan kerangka regulasi yang dapat diselesaikan dengan cepat:
– Harmonisasi tarif yang lebih mengutamapan pembebasa bea masuk bagibahan baku dan bahan setengah jadi (intermediates);
– Harmonisasi regulasi sektor yang menghambat kegiatan industri,seperti pelarangan masuk bagi waste/scrap besi baja dengan alasantermasuk dalam limbah B3.Sementara itu, untuk kerangka kelembagaan, UU no. 3/2014Tentang Perindustrian mengamatkan pembentukan:UU no. 3/2014 Tentang Perindustrian mengamatkan pembentukan:
1. Komite Industri Nasional (KIN).Yang diamanatkan dalam Pasal 112 hingga Pasal 114.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perindustrian.Yang diamanatkan dalam Pasal 119.
3. Kelembagaan Pembina IKM.Penguatan struktur industri dalam hal hubungan IKM denganindustri besar OEM perlu mendapat perhatian khusus. Kebijakanpenumbuhan dan pembangunan daya saing industri besar berluterintegrasi dengan pembinaan IKM. Oleh karena itu set-up perlumendukung rencana ini. IKM perlu diperlakukan secara terintegrasidengan industri besar. Peyelenggaraan pembinaan IKMdilaksanakan dengan pendekatan keagenan (agency) dimana
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individu pembina bertindak sebagai simpul penghubung antara IKMdengan pihak-pihak yang dapat memberi solusi seperti tenaga ahlidi perguruan tinggi dan laboratorium di perguruan tinggi danlembaga penelitian pemerintah. Organisasi pelaksana di tingkatpaling bawah dapat mengunakan pendekatan manufacturing
extention partnerships yang sangat ramping (dengan pegawai tetappaling banyak 3 orang) dibantu oleh tenaga ahli yang tidak menetap.

4. Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang)Kelembagaan kementerian yang ada saat ini membuat unit-unitpenelitian berada di bawah unit kerja eselon I yang tersendiriterpisah secara struktural dengan unit-unit kerja pembinan usahaindustri. Untuk mendukung inovasi teknologi yang sesuai dengankebutuhan maka perlu ada rumusan kelembagaan yangmemungkinkan unit kerja litbang dapat berinteraksi dengan intensifdengan unit kerja pembina industri.
3.5.4 BUMNDasar hukum dari BUMN adalah UU No. 19 tahun 2003 tentangBUMN. BUMN selain ditujukan untuk memberikan kontribusi padaperekonomian, juga diarahkan untuk aktif memberikan bimbingan danbantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi danmasyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, BUMN juga harus mengikutibeberapa UU yang terkait dengan bentuk dan rambu-rambu dunia usahaseperti UU tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Anti Monopoli,UU Keuangan Negara dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).Dalam upaya menata pembagian wewenang dan tanggung jawabpengelolaan BUMN yang terkait dengan pemisahan tugas dan tanggungjawab BUMN sebagai operator dan Pemerintah sebagai regulator, dapatdilakukan revisi Undang-undang BUMN maupun penyesuaian ketentuanperaturan perundangan yang terkait.
3.5.5 UMKM dan KoperasiKerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan dayasaing UMKM dan koperasi di antaranya:1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU No. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturanpelaksanaannya;
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2. Penetapan peraturan/landasan hukum bagi pembentukan LembagaPembiayaan Pertanian, UMKM dan koperasi, dan skema penjaminanbagi UMKM dan koperasi.3. Penetapan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur koordinasidan sinergi antar instansi terkait di tingkat nasional dan daerah yangdiwadahi dalam Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dankoperasi, dan didukung sistem pendaftaran online, dan sistempemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu; dan4. Evaluasi cakupan dan dampak pengaturan dalam UU No. 20 Tahun2008 tentang UMKM dan aturan pelaksanaannya yang berkaitandengan kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan pendekatan sektor danwilayah dalam pengembangan UMKM; (ii) mengembangkan dukungankebijakan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM darimulai didirikan (wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi lebih besar(“naik kelas”); dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasiUMKMK dalam mengantisipasi dan mengatasi dampak bencana dankrisis usaha/ekonomi untuk melengkapi pengaturan yang sudah ada.Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangkamendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukungpelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan olehPemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;2. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi;3. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan koperasi di tingkatnasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhanperkoperasian;4. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM ditingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);5. Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP,LKM, dan lembaga keuangan lainnya;6. Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi ditingkat pusat dan daerah;7. Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
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8. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi;9. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai
trading house bagi produk UMKMK secara nasional;10. Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembagapenelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi danpengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan olehUMKM dan koperasi; dan11. Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangkukepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka PeningkatanDaya Saing UMKM dan koperasi.

3.5.6 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a) Destination Management Organization (DMO)Karakteristik pembangunan pariwisata bersifat multisektoral danmulti dimensi sehingga pembangunan kepariwisataan di daerah tujuanwisata dituntut melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai institusiPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pariwisata;Asosiasi Profesi Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat; PerguruanTinggi; Masyarakat; Investor/Developer; Pers dan Media massa. Dengankarakteristik pembangunan pariwisata yang bersifat multisektor dan multidimensi, dibutuhkan perangkat yang secara langsung dapat menjaminbahwa kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan di daerahdapat terjaga.Selama ini, Pemerintah membina lahirnya Destination Management
Organization (DMO) yang tugasnya adalah melaksanakan perencanaan,koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secarainovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi,yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi,industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitaspengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaranpengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasipariwisata.Menghadapi berbagai perjanjian perdagangan bebas, kompleksitaspembangunan pariwisata di daerah akan meningkat. Untuk itu, perlumelakukan reposisi dan revitalisasi DMO yang saat ini sudah terbangun.Pilihan reposisi dan revitalisasi DMO adalah:
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1. DMO tetap sebagai organisasi swasta namun kegiatannya dibiayai olehPemerintah Pusat. Mekanisme pembiayaan DMO perlu dirumuskanbersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, LPKP,BPKP dan BPK. Tujuannya adalah menjaga konsistensi pelaksanaanprogarm paling tidak selama lima tahun, dan tidak terganggu olehaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.2. DMO menjadi bagian dari SPKD Provinsi untuk urusan Kepariwisataantetapi dikhususkan menjalankan fungsi sebagai perwakilan PemerintahPusat di daerah. Dengan demikian, unit kerja DMO menjadi permanendan tidak terganggu lagi dengan proses pengadaan.3. DMO ditransformasi menjadi unit kerja Pemerintah Pusat di daerahyang melaksanakan tugas dalam satu regional yang terdiri daribeberapa Provinsi.
b) Pusat Promosi Pariwisata IndonesiaUntuk meningkatkan efektivitas promosi pariwisata di negara-negaraterpilih sesuai dennagn fokus pemasaran pariwisata nasional, diperlukanunit kerja Pemerintah dalam bentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia(P3I). P3I akan menggantikan Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) sebagaiperwakilan Indonesia yang secara spesifik menangani kegiatan promosipariwisata Indonesia di luar negeri khususnya dalam hubungannya dalamupaya komunikasi (Public Relation) dan distribusi informasikepariwisataan.

3.5.7 InvestasiKerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaankebijakan penguatan investasi  antara lain:1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait investasi:a. Revisi regulasi dalam rangka penyederhanaan perijinan terkaitinvestasi baik lama proses perijinan maupun jenis perijinan yangditerbitkan oleh kementerian/lembaga;b. Penyusunan regulasi terkait penetapan standar prosedur dan waktupengurusan perijinan investasi yang akan menjadi payung hukumbagi semua kementerian terkait dan pemerintah daerah untukmengoptimalkan implementasipelayanan terpadu satu pintu (PTSP);c. Pembenahan regulasi yang mengatur tentang pemberian insentiffiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi
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dalam pembangunan infrastruktur energi nasional; (ii) investoryang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan bakuatau barang modal sederhana; (iii) investor dalam negeri yangmengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalamnegeri; serta (iv) investasi sektor minyak dan gas, denganmempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan mendorongpeningkatan produktivitas sumur-sumur tua, eksplorasi daerahbaru, dan laut dalam.2. Dalam rangka pengembangan layanan investasi:a. Penyusunan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukanPTSP Nasional yang mengatur tentang pendirian dan  kelembagaanPTSP Nasional, serta pengaturan pelimpahan kewenangan  perijinaninvestasi tingkat pusat ke PTSP-Nasional.b. Penyusunan Rancangan Perpres atau Instruksi Presiden terkait PetaJalan Harmonisasi Regulasi untuk Percepatan Investasi. Harmonisasidan sinkronisasi peraturan perijinan  di pusat dan daerah untukmemberikan kepastian hukum kepada investor dan mendorongperbaikan iklim investasi yang lebih kondusif.3. Amandemen UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada pasal-pasal yangmengatur tentang kelembagaan Sekretariat KPPU, pengendalian merger,hal-hal substantif agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi, sertaharmonisasi kebijakan.Dari sisi kerangka kelembagaan, dalam rangka membangunmekanisme yang mempermudah investor untuk mengatasi permasalahanperijinan investasi perlu didirikan PTSP Nasional yang dilengkapi dengan:
online tracking system dan transparansi informasi tahapan, prosedur,beserta lama harinya. Pendirian PTSP Nasional tersebut diperlukan untukmenjaga independensi dan netralitas.Institusi-institusi utama pelaksana terkait permasalahan perijinaninvestasi tersebut antara lain adalah: Kementerian Hukum dan HAM,Mahkamah Agung, BPN, Setwapres, Kemenko Perekonomian, Kemenpandan RB, Bappenas, BKPM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM,Kementerian Pertanian, PT. Telkom Indonesia, PLN, dan Kementerian
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Kehutanan.Sementara itu, saat ini status kelembagaan Sekretariat KPPU masihbelum mengikuti ketentuan struktur aparatur negara yang antara laindisebabkan oleh perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan mengenaiSekretariat KPPU dalam pasal 34 Undang-Undang No. 5/1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Oleh karena itu, sejak tahun 2014 telah diupayakan amandemen UUNo. 5/1999 tersebut yang salah satu materinya terkait dengan penegasanstatus kelembagaan. Perubahan status kelembagaan ini dinilai mempunyaiarti penting karena akan memperkuat legitimasi Sekretariat KPPU dalammenunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU yang diamanatkansebagai pengawas pelaksanaan UU No. 5/1999.Institusi-institusi utama pelaksana terkait proses amandemen UUNo. 5/1999 adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN danReformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
3.5.8 PerdaganganUndang-undang No 7 tahun2014 tentang Perdaganganmengamanatkan tersusunnya 44 aturan pelaksana yang terdiri dari 9Peraturan Pemerintah, 15 Peraturan Presiden dan 20 PeraturanMenteri yang harus diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejakdiundangkan (Maret 2014).Selain itu, diperlukan penelaahan terhadap Undang-UndangNo. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan selanjutnyajika dilakukan amandemen atas Undang-undang No 8 tahun 1999,maka fokus perubahannya dapat dititikberatkan pada reformasikelembagaan pelindungan konsumen agar lebih efektif dan efisiendengan dukungan yang lebih besar dari  pemerintah daerah, sertaperlindungan konsumen atas perdagangan dengan Sistem Elektronik.Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentangMetrologi Legal juga perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengankebutuhan dan kemajuan teknologi saat ini. Pada UU tersebutdisebutkan bidang yang perlu diatur meliputi perdagangan danperlindungan konsumen, penetapan tarif dan pajak, kesehatan dan
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keselamatan masyarakat/publik, perlindungan lingkungan,penentuan produk akhir dan pemonitoran dan pengendalian sumberdaya alam. Sedangkan bidang metrologi science dan metrologi teknisberada di wilayah yang tidak perlu diatur. Mengingat perkembanganyang ada maka perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 2 tahun 1981terutama terkait mengenai cakupan bidang yang perlu diatur .Di sisi lain, perlu dilakukan juga upaya harmonisasi kebijakandan regulasi yang terkait dengan aktivitas perdagangan luar negeridan perdagangan dalam negeri terutama yang bersifat lintas instansi.Dari sisi kerangka kelembagaan, Undang-undang No 7 tahun2014 tentang Perdagangan mengamanatkan terbentuknya beberapalembaga pendukung seperti:
 Badan Promosi Dagang di luar negeri yang dibentuk olehMenteri Perdagangan untukmenunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luarnegeri (pasal 80).
 Komite Perdagangan Nasional yang dibentuk Presiden untukmendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatanPerdagangan yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah,lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakanantidumping dan tindakan imbalan, lembaga yang bertugasmelaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakanpengamanan Perdagangan, lembaga yang bertugas memberikanrekomendasi mengenai pelindungan konsumen, pelaku usahaatau asosiasi usaha di bidang Perdagangan, dan akademisi ataupakar di bidang Perdagangan (pasal 97).

3.5.9 Tenaga KerjaLandasan perundangan:1. Peraturan Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,dan UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh), termasukperaturan ketenagakerjaan utama yang merupakan ratifikasi konvensi
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ILO;2. UU 13/2003 yang sejak disahkan menjadi perhatian pemerintahkhusus pasal terkait: (a) kebijakan pengupahan, (b) perekrutan, dan (c)pemberhentian pekerja;3. Dokumen resmi pemerintah tahun 2004-2009 dan 2010-2014mengamanatkan untuk dilakukan penyempurnaan.Kebutuhan regulasi:1. Penetapan revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;2. Kajian harmonisasi terkait pengaturan pesangon dalam UU No.13/2003 dengan jaminan pensiun dalam UU No. 40/2004 tentang SJSN;3. Penetapan UU tentang Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi;4. Penetapan perpres yang mengatur mekanisme dan proses pelaksanaankemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, termasukpendanaan pelatihan;5. RPP tentang Pengupahan yang mengkaitkan antara pengupahan danproduktivitas sebagai amanat dari UU No. 13/2003 tentangKetenagakerjaan.Dari sisi kerangka kelembagaan, Dalam upaya pembentukan danapelatihan perlu membangun kelembagaan yang merupakan kemitraanantara pemerintah dan dunia usaha/industri sehingga dapat mengeloladana yang tersedia dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, perludibentuk kelembagaan pengembangan keterampilan yang beranggotakanwakil dunia usaha, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi profesi,penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang didukung tenaga ahli ataupakar serta lembaga sertifikat. Kelembagaan ini terdiri dari sub-bidang yangmewakili sektor-sektor atau profesi yang menjadi fokus peningkatankeahlian. Tugas kelembagaan ini adalah (i) menyusun standar kompetensiberbagai bidang sektor/ profesi, (ii) menurunkan standar tersebut menjadikurikulum pelatihan, materi uji kompetensi, serta sertifikasi, dan (iii)pembaharuan standar kompetensi secara berkala mengikuti perkembanganekonomi dan teknologi.Melalui pengembangan kemitraan tersebut diharapkan adanyakoordinasi penyelenggaraan pelatihan secara menyeluruh. Programkemitraan yang dibangun diharapkan menjadi program yang efektif dalammencetak tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan industri(demand driven). Melalui program kemitraan, calon pekerja yang
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memperoleh pelatihan dan lulus uji kompetensi dapat langsungditempatkan di perusahaan/industri. Kemitraan ini diharapkan dapatmendorong lembaga pelatihan pemerintah dalam menyesuaikan standaryang ditetapkan oleh industri.
3.5.10 Perlindungan Pekerja Migran

Kerangka Regulasi.Pengaturan mengenai pekerja migran yang bekerja di luar negeridiatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan danPenempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Namun, dari 109 pasaldalam UU tersebut, sebagian besar yaitu 101 pasal yang mengatur substansipenempatan, dan hanya 8 pasal yang mengatur substansi perlindungan.Dengan demikian implementasi UU tersebut tidak memiliki cukup ruanguntuk melindungi pekerja migran tidak berdokumen dan pekerja rumahtangga. Sekitar 70,0 persen pekerja migran adalah perempuan Indonesiadengan tingkat pendidikan rata-rata Sekolah dasar, bekerja sebagai pekerjarumah tangga, yang tersebar di negara-negara penerima, terutama Negaradi Timur Tengah.Untuk itu peraturan turunan tentang prosedur perekrutan pekerjamigran  yang diatur oleh pemerintah perlu diperjelas sehingga terdapataspek legalitas yang memayungi seluruh kegiatan operasional. Harmonisasiperaturan dan perundangan di instansi agar terdapat sinergi untukmengurangi biaya tinggi dan menghilangkan ketidakserasian. Dalamkerangka perlindungan, perlu memberikan perhatian kepada kerentananyang dihadapi tenaga kerja migran, khususnya  tenaga kerja yang bekerjapada sektor domestic workers, dan juga pekerja migran tak berdokumen,termasuk perempuan yang bekerja dalam rumah tangga (pekerja migranwanita-PRT), serta mengandung keterbatasan ruang lingkup untuk dapatmemberi perlindungan hak asasi kepada tenaga kerja migran Indonesia.Landasan peraturan yang perlu dipertimbangkan adalahmenyangkut desentralisasi penempatan. Dalam UU 39 tahun 2004, terdapat4 pasal yang menggarisbawahi kerjasama antara pemerintah pusat dandaerah, yaitu (a) pasal 5 mengenai pengaturan, pembinaan,pelaksanaan,dan pengawasan penempatan; (b) pasal 55,terakit denganpenandatanganan kesepakatan kerja bagi tenaga kerja, meskipun tidak adapenjelasan tentang siapa yang berwenang untuk bertanggungjawab; (c)
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pasal 73 yang mengatur repatriasi tenaga kerja dalam kondisi darurat,untuk melibatkan kerjasama dengan instansi yang berwenang; (d)pasal 92mengatur pengawasan penempatan dan perlindungan di luar negeri. Pasalini perlu dipertegas untuk membagi wilayah kewenangan antarapemerintah pusat dan propinsi atau Kabupaten/Kota.
Kerangka KelembagaanPemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab utama dalam perlindungan pekerja migran, terutama yang tergolongkelompok rentan. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum sebagaikontrol penyelenggaraan penempatan. Dukungan data yang efektif secaraterbuka diperlukan untuk mengetahui informasi yang berkaitan denganpekerja migran. Dengan demikian setiap proses migrasi sejak prapemberangkatan, masa bekerja dan masa kepulangan dapat tercapai sepertiyang diharapkan. Kompleksnya persoalan pekerja migran memerlukanpembagian peran yang jelas dalam menyelenggarakan penempatan danperlindungan pekerja migran. Pembagian peran untuk beberapakementerian/ lembaga adalah sebagai berikut:1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional berwenang melakukan koordinasiperencanaan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja keluar negeri, memastikan seluruh Kementerian/Lembaga berperandalam penyelenggaraan migrasi tenaga kerja ke luar negeri sesuaifungsinya, dan merumuskan evaluasi untuk menyempurnakanperencanaan dan kebijakan migrasi tenaga kerja2. Kementerian Tenaga Kerja merumuskan kebijakan penempatan danperlindungan TKI di Luar Negeri, dan berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang di provinsi dan kabupaten, dan bekerjasama denganbupati, walikota atau gubernur serta lembaga-lembaga lainnya untukmengkoordinasi fungsi dan tugas penyelenggaraan penempatan baik didalam maupun di luar negeri.3. BNP2TKI, berwenang dan bertanggung jawab untuk penempatan danperlindungan TKI , serta mempunyai fungsi pengawasan, danmelakukan koordinasi pelaksanaan penempatan denganKementerian/Lembaga.4. Kementerian Luar Negeri berwenang dan bertanggung jawab untukmelindungi tenaga kerja di Luar Negeri,  melalui kantor perwakilan
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diplomatik Indonesia,  melakukan verifikasi menyeluruh perusahaanjasa asing di Negara tempat TK bernaung, dan bersama Lembaga-lembaga pemerintah mengkoordinasikan kebijakan migrasi tenagakerja terkait5. Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) : (a) Memfasilitasi danmemberikan pelayanan  dalam proses pemrolehan dokumen,menangani kedatangan tenaga kerja yang bermasalah atau yangdideportasi, (b) Pemerintah daerah berkoordinasi dengan kantorKementerian Tenaga Kerja dalam proses rekrutmen danpemberangkatan pekerja migran   secara operasional, (c) Bekerjasamadengan Kementerian/lembaga memastikan bahwa calon pekerjamemperoleh pelatihan yang dapat memberikan bekal kompetensikepada calon pekerja, (d) Bekerjasama dengan lembaga-lembaga nonpemerintah termasuk LSM seperti serikat buruh migran untukmeningkatkan perlindungan tenaga kerja agar terhindar dari perancalo.
3.5.11 Jaminan SosialTerdapat empat agenda utama dalam penguatan kerangka regulasipelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pertama, diperlukanpenguatan/peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah disusun,seperti halnya pada peraturan dan perundangan menyangkut: (1) status,peranan, dan aturan tata kelola Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); (2)sistem pembayaran dan pentarifan (kapitasi dan INA-CBGs) JaminanKesehatan Nasional; serta (3) penetapan kepesertaan penerima bantuaniuran.Kedua, diperlukan penyusunan peraturan tambahan untukmemperkuat pelaksanaan SJSN secara umum. Peraturan ini mencakupketentuan mengenai: (1) rambu-rambu pengelolaan keuangan pada BPJSKesehatan dan Ketenagakerjaan; (2) skema monitoring dan evaluasijaminan sosial yang terpadu; (3)mekanisme penegakkan peraturanpeningkatan kepatuhan seluruh aspek masyarakat dalam peningkatankepesertaan; serta (4) peraturan pendukung implementasi lainnya yangdiperlukan.Terkait penegakkan peraturan untuk memperluas kepesertaanSJSN, pada tingkat pelaksanaan BPJS bekerjasama dengan pemerintahdaerah untuk membangun mekanisme peningkatankepatuhan yang efektifberdasarkan peraturan yang ada.
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Ketiga, diperlukan harmonisasi dari peraturan perundangan yangtelah dan akan disusun pada konteks perlindungan sosial secara umum.Harmonisasi peraturan terkait SJSN diperlukan misalnya dengan UUPensiun dan UU Jamsostek yang telah terlebih dahulu ada, serta denganperaturan lain yang mengatur bantuan sosial seperti UU KesejahteraanSosial.Keempat, harus dilaksanakan sosialisasi, pelaksanaan, dan penegakandari berbagai peraturan dan perundangan yang telah disusun. Aspek inimenentukan kelancaran pelaksanaan SJSN, baik dari sisi perluasankepesertaan, kesinambungan keuangan, maupun efektifitas program.Untuk mendukung terlaksananya arah kebijakan dan strategikebijakan jaminan sosial, selain melalui kerangka pendanaan dan regulasiperlu disusun pula sebuah kerangka kelembagaan di bidang jaminan sosial.Tiga lembaga utama yang berperan dalam pelaksanaan SJSN adalah DJSN,pemerintah secara umum, dan BPJS. Terhadap ketiga lembaga tersebut,diperlukan penguatan, pembagian peran yang jelas, peningkatankepercayaan, dan transformasi budaya kerja.Penguatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sangat diperlukansebagai langkah awal penguatan lembaga pendukung SJSN. DJSNmemerlukan penguatan struktur untuk mendukung pelaksanaan tugas danfungsinya secara maksimal. Anggota dewan seharusnya menjalankan tugaspenuh waktu serta didukung oleh kapasitas sekretariat yang kuat danmemiliki posisi yang lebih strategis (setingkat eselon 1). Posisi DJSN jugaharus semakin diperjelas, terutama hubungan koordinasi dankelembagaannya dengan Presiden, serta dengan kementerian dan institusilain dalam proses implementasi SJSN.Peranan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah jugaharus diperjelas dalam pelaksanaan SJSN. Peran pemerintahterutamadibutuhkan pada area penguatan supply side pelayanan kesehatan,pendidikan masyarakat, monitoring dan evaluasi, komplementaritas denganbantuan sosial, serta penentuan kebijakan lainnya. Peranan pemerintah jugadiperlukan dalam konteks yang lebih luas dan jangka waktu yang lebihpanjang, terutama dalam kebijakan transformasi ekonomi danketenagakerjaan kearah sektor formal, serta peningkatan pendataan danadministrasi kependudukan.BPJS selaku badan pelaksana adalah juga salah satu aspek pentingdalam kerangka kelembagaan SJSN. Secara umum penataan kelembagaan



3-168 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

BPJS diarahkan pada proses transformasinya dari lembaga for profitmenjadi non-profit, dan dari program/lembaga yang terfragmentasi menjadiprogram/lembaga tunggal. Proses transformasi ini juga harus diikutidengan perbaikan layanan dan akuntabilitas untuk meningkatkankepercayaan publik terhadap lembaga BPJS. Terkait BPJS Ketenagakerjaan,isu penting dalam 5 tahun mendatang juga mencakup transformasi PTTaspen dan PT Asabri kedalamBPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendukung halini petajalan transformasi PT Taspen dan PT Asabri harus segera disusunsesuai dengan peta jalan BPJS Ketenagakerjaan yang telah lebih dahuluditerbitkan.



BAB 4
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

4.1 Permasalahan dan Isu StrategisPermasalahan dan tantangan pembangunan iptek 5 (lima) tahunmendatang adalah sebagai berikut:
a) Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional MinimPembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia.Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaanperlatannya telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikantenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lamaberlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan danpenerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telahbanyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layananteknologi bagi masyarakat.Sementara itu, data menunjukkan bahwa sumbanganpenguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas.Sumbangan penguasaan iptek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB)terwujud dalam besaran TFP, Total Factor Productivity bersamadengan faktor lain yaitu kualitas infrastruktur, sumberdaya manusia,tata kelola (governance), dan stabilitas politik. Perkembanganpertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010, 2011, dan 2012ditunjukkan dalam Tabel 4.1. berikut. Data perkembangan inimenunjukkan bahwa sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDBmerupakan yang terkecil bila dibandingan dengan Modal dan TenagaKerja.

TABEL 4.1
PERTUMBUHAN PDB, MODAL, TENAGA KERJA DAN TFP

TAHUN 2010, 2011, 2012

Variabel TAHUN2010 2011 2012Y, PDB 6,2 6,5 6,2K, Modal 3,7 3,9 3,6L, Tenaga Kerja 1,6 1,6 1,6
TFP 0,9 1,0 1,0
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Dengan demikian, tantangan pertama pembangunan iptek adalahmeningkatkan dukungannya kepada sektor-sektor produksi barangdan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif dan lebih berdayasaing.
Tantangan 1:  Meningkatkan dukungan nyata iptek terhadappeningkatan dayasaing sektor-sektor produksibarang dan jasa.
b) Kekayaan Sumberdaya Alam Makin BerkurangSebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengansumber daya alam baik yang hayati maupun nir-hayati. Sumberdayahayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang di  daratanyang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasadrenik.Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang ketiga setelahBrazil dan Kongo, sehingga sering disebut sebagai Negara
megabiodiversity. Diperkirakan keanekaragaman jenis dunia sekitar 5 –30 juta jenis flora, fauna, dan mikroba, dari sejumlah itu baru 1,78 jutajenis yang sudah teridentifikasi dan diberi nama. Keanekaragamanhayati Indonesia yang sudah diberi nama baru sekitar 300 ribu jenis.Indonesia memiliki 1,3% daratan dunia, namun mengandung lebih dari17 persen dari total jumlah jenis terestrial di dunia.Untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati dunia,Indonesia terikat dengan lima konvensi: (1) Konvensi Ramsar tahun1975; (2) Konvesi CITES tahun 1975; (3) Konvensi KeanekaragamanHayati tahun 1992; (4) Konvensi Perubahan Iklim Tahun 1992 yangkemudian diperbaharui menjadi Protokol Kyoto Tahun 1997; dan (5)Konvensi Biosafety (Cartagena Protocol) tahun 2004. Dengan konvensiini, Pemerintah beserta masyarakat wajib mempertahankankeberadaan kekayaan hayati.Mempertahankan keberadaan kekayaan hayati adalah perlu,tetapi tidak cukup. Kekayaan tersebut harus dapat dimanfaatkanmendorong perekonomian. Sumberdaya hayati dapat diolah untukmendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk kesehatan danobat, serta jasa lingkungan. Dengan demikian tantangannya adalahbagaimana IPTEK dapat mendukung kerberlanjutan dan pemanfaatansumber daya alam.
Tantangan 2:   Meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutandan pemanfaatan sumber daya alam baik hayatimaupun nir-hayati.
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c) Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin KuatPada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai238,5 juta jiwa. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesiadiperkirakan akan mencapai 284,8 juta jiwa dan pada tahun 2035diperkirakan akan terus meningkat mencapai 305,6 juta jiwa. Di lainpihak, jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan akanmencapai 8 milyar jiwa. Dalam era globalisasi, pergerakan modal,manusia, barang dan jasa, termasuk informasi akan semakin mudah.Hal ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan setiap individu didunia. Kendala fisik maupun jarak akan semakin meredup karenateknologi informasi/komunikasi yang semakin maju, seolah semuamanusia hidup dalam satu kampung global, Global Village. Kehidupanmasyarakat di masa itu semakin menyatu dengan pola hubungan yangsemakin erat dan semakin terikat dalam tatatanan kehidupan baruyang seolah-olah tanpa batas-batas geografis, ekonomi, dan budayamasyarakat (borderless world).Kehidupan global yang seolah tanpa batas tersebut menciptakanpeluang,  tantangan, dan sekaligus juga ancaman. Dalam konteksbudaya, beragam budaya bertemu dan bercampur baur menjadi satu.Budaya yang kuat berpotensi mendominasi dunia. Nilai dan normatradisional, termasuk agama, ditantang untuk tetap eksis dan tetaprelevan dengan tuntutan kehidupan saat itu. Secara ekonomi, perananperushaan umlti nasional perlu mendapat perhatian yang sepadandengan kekuasaan yang dimilikinya. Perusahaan yang demikian,karena lintas negara, sangat efektif meyebarkan budaya masyarakatdari asal perusahaan tersebut. Oleh karena itu, negara yang kuat secaraekonomi akan dengan mudah menyebarkan budayanya dan sangatberpotensi mengendalikan negara yang lemah. Persaingan tenaga kerjajuga akan semakin keras. Kehadiran tenaga kerja asing bisamengancam tenaga kerja lokal yang kurang terlatih. Dari sisi politikdan keamanan, kehidupan yang menglobal bisa mengancam nation-
state atau keutuhan NKRI.Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia dapatberjaya dalam kehidupan global yang demikian? Berjaya dalam artidapat menjalani kehidupan modern dan maju bersama dengan bangsa-bangsa lain. Inilah tantangan ketiga pembangunan IPTEK, yaitumemberi dukungan ilmiah bagi para pengambil kebijakan / pengelolapembangunan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesiamenyongsong kehidupan global yang maju dan modern.
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Tantangan 3:  Meningkatkan dukungan iptek untuk penyiapanmasyarakat Indonesia menyongsong kehidupanglobal yang maju dan modernDengan memperhatikan lingkungan strategi, capaianpembangunan selama ini, serta tantangan pembangunan, maka isustrategi pembangunan IPTEK 2015-2019 adalah:
Peningkatan kapasitas iptek dalam bentuk:(1) Kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saingsektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber dayaalam, dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsongkehidupan global yang maju dan modern
(2) Ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM, saranaprasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan).
4.2 SASARAN BIDANGSasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitasiptek yang dijabarkan sebagai berikut:
A) Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangandan penerapan iptek yang mendukung:(1)  daya saing sektor produksi barang dan jasa;(2)  keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta(3) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupanglobal.
B) Meningkatnya ketersediaan faktor input bagi penelitian,pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup sumberdayamanusia, sarana prasarana, kelembagaan, jaringan, danpembiayaannya.
4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

4.3.1 Dalam rangka peningkatan dukungan Iptek bagi daya saing
sektor produksi.Pembangunan Iptek diarahkan pada:a) Penyelanggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi /produk baru terdifusi ke sektor produksi;b) Layanan Perekayasaan dan Teknologi: dalam bentuk penyediaan
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sarana perekayasaan, disain, dan pengujian;c) Layanan Infrastruktur Mutu: yang mencakup standardisasi,metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu;d) Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: yang mencakuppengawasan penggunaan tenaga nuklir di  industri, pertanian,kesehatan, dan energi;e) Penguatan Kerjasama Akademisi-Swasta-Pemerintah: yangdifasilitasi lewat science and technology park, inkubator, danmodal ventura.Strategi pembangunan dirumuskan untuk masing-masing arahkebijakan yang ditetapkan di atas.
A. PENYELANGGARAAN LITBANG (RISET):Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yangdiamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2)energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4)transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6)teknologi pertahanan dan keamanan; dan (7) material maju.Selanjutnya bidang-bidang ini disebut Proram Utama Nasional(PUNAS) Riset. Penyelenggaraan riset mengikuti tahapan dari investasihingga inovasi ditunjukkan dalam Gambar IV.1 berikut ini:

GAMBAR 4.1
TIPOLOGI RISET

StrategiDalam RPJMN 2015-2019 strategi melaksanakan PUNAS RISTEKadalah:
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1. Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara
berturut-turut dari eksplorasi hingga difusi;

2. Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap
difusi;

3. Penyediaan kebutuhan di setiap tahapan riset secara memadai.Penjabaran strategi ini ke dalam ketujuh PUNAS Riset adalahsebagai berikut:
1. PUNAS Riset Pangan dan PertanianIndonesia memiliki lahan sub-optimal yang sangat luas, lahan inimencakup lahan kering masam, rawa lebak, rawa pasang surut, rawagambut, lahan kering iklim kering. Sementara itu, teknologi untukpengelolaan lahan suboptimal telah relatif tersedia. Oleh karena itu,riset pertanian tanaman pangan diharapkan mampu menghasilkanjenis komoditas pangan dan/atau varietas unggul yang adaptifterhadap kondisi agroekosistem masing-masing karakteristik lahansuboptimal.

BATAN - melalui kegiatan aplikasi radiasi nuklir: (1) akanmampu menghasilkan 20 galur harapan tanaman pangan yang telahmelalui uji alpha dan uji beta di beberapa lokasi sekaligus dan siapdidisseminasikan ke masyarakat; dan (2) menghasilkan satu setteknologi pengelolaan lahan sub-optimal yang telah melalui uji alphadan uji beta. Untuk meningkatkan kemampuan aplikasi radiasi nuklirakan dibangun pilot plat irradiator gamma.
LIPI - melalui kegiatan penerapan bioteknologi diharapkan: (1)akan diperoleh galur padi LIPI GO 1, 2, 3 dengan sifat tahan lahankering, tahan salin, tahan penggerek batang, dan tahan tungro dantelah teruji di multi lokasi dan terdisseminasi ke masyarakat; (2)dikuasainya teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan Sexing untuk ternaksapi serta terdiseminasinya teknologi pakan dan processingsusu/daging; dan (3) terdessiminasinya teknologi budidaya ikan sidatdi masyarakat.BPPT - melalui kegiatan pengkajian dan penerapan teknologiagro industri diharapkan: (1) teknologi Industri pengolahan pangan(sagu) dan diversifikasi produknya yg ramah lingkungan danberkelanjutan dimanfaatkan oleh masyarakat; (2) strain udang galahunggul Neofemale, teknologi pakan, dan teknologi vaksin dimanfaatkanoleh masyarakat; (3) teknologi produksi pangan fungsional berbahanbaku lokal oleh industri dimanfaatkan oleh masyarakat; dan (4)
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dimanfaatkannya teknologi pertanian dan pengolah produk pertanianunggulan seperti: produk turunan minyak sawit (oleokimia), teknologibudidaya coklat, teknologi produksi enzim Lipase, Xylanase B dan
Selulase, serta bibit unggul karet.

Kemristek – menyelenggarakan konsorsium riset khusus untukbuah dan sayur unggulan Indonesia untuk dapat bersaing di pasarglobal.
2. PUNAS Riset EnergiRiset energi dimaksudkan untuk: (1) menemukan sumber energibaru dengan melakukan intensifikasi eksplorasi dan eksploitasi untukmempertahankan produksi migas, dan pengembangan energi baru danterbarukan; (2) mengurangi pemakaian BBM dengan menguasaiteknologi pemanfaatan batubara dengan CCT (Clean Coal Technology),penyiapan infrastruktur gas dan konversi BBM to BBG, penerapan danpembinaan standar dan label sarana dan prasarana produksi peralatandalam negeri, dan sosialisasi dan penerapan skema insentif dandisinsentif penghematan energi. Hasil yang diharapkan selanjutnyadijabarkan.BATAN: Hambatan utama pembangunan PLTN di Indonesiaadalah keberterimaan masyarakat dan pengambil keputusan(acceptance). Oleh karena itu, dalam RPJMN 2015-2019 masalah inimenjadi fokus utama pembangunan PLTN. Sehingga kegiatanutamanya adalah membangun pembangkit skala kecil sebagaipercontohan yang secara langsung dapat diamati, dikunjungi, dandinikmati manfaatnya oleh masyarakat. PP No. 43 Tahun 2006 tentangPerizinan Reaktor Nuklir dalam Pasal 5 yang mengatur pembangunan,pengoperasian, dan dekomisioning di dalam Ayat (1) menyebutkanbahwa reaktor daya nonkomersial atau nondaya nonkomersialdilaksanakan Badan Pelaksana (BATAN). Dengan demikianpembangunan Rektor Nuklir NonDaya atau juga Reaktor Nuklir Daya(PLTN) Eksperimen akan dilaksanakan oleh BATAN, dengna tujuan: (1)penguasaan teknologi PLTN untuk deployment PLTN komersial; (2)peningkatan kapasitas SDM PLTN; (3) pelatihan manajemen proyekuntuk proyek PLTN komersial; dan (3) peningkatan penerimaan publikterhadap PLTN.BPPT. Melalui kegiatan pengkajian dan penerapan teknologienergi akan dibangun instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi(PLTP) berskala kecil (100kw – 5 MW) sebagai pilot plant untukmenghasilkan rekomendasi teknologi; rekomendasi teknologipembangkit listrik tenaga surya (100 kW~2MW); dan rekomendasipeningkatan kehandalan dan efisiensi dengan teknologi smart grid.
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Melalui kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi bahan bakardiharapkan tercapainya penguasaan teknologi produksi bahan bakarnabati untuk menggantikan BBM; tercapainya penguasaan teknologipemanfaatan dan peningkatan kualitas batubara ; serta pilot projectdan rekomendasi perkebunan energi untuk bahan bakar.LIPI. Pengembangan ilmu pengetahuan terapan di bidang energiakan difokuskan pada: (1) teknologi pembuatan bioethanol dari limbahpertanian; (2) pengembangan teknologi pembangkit listrik hybrid(termal-hidro); dan (3) pengembangan modul surya berbasis Dye
Sensitized (DSSC).
3. PUNAS Riset Teknologi Kesehatan dan ObatRiset teknologi kesehatan dan obat diharapkan dapatmengembangkan dan menerapkan teknologi pengembangan nutrisikhusus; teknologi pengembangan diagnostik dan alat kesehatan untukmengurangi ketergantungan impor; teknologi pengembangan produkbiofarmasi; teknologi pengembangan bahan baku obat (BBO) untuksubstitusi impor; dan teknologi pengembangan tanaman obat dan obattradisional Indonesia.

BPPT - Melalui kegiatan pengkajian dan penerapan teknologiobat diharapkan: (1) menghasilkan 6 teknologi produksi ekstrakterstandar  dan 2 formula obat herbal; (2) menghasilkan 1 produkdiagnostik kit dan 1 produk seed vaksin demam berdarah; dan (3)menghasilkan 3  rekomendasi teknologi produksi bahan baku obat.
LBM- Eijkmann. Dalam rangka peningkatan kegiatan keragamangenetik dan genomik hayati Indonesia, akan dibangun Pusat GenomikNasional di Lembaga Bio Molekuler (LBM) Eijkman yang bertugasmelaksanakan: (1) penguraian materi genetik virus dan bakteri(patogen) yang berasal dari manusia, hewan, kelautan dan lingkungan;(2) pengumpulan informasi keanekaragaman genom manusiaIndonesia dalam kaitannya dengan ketahanan dan kerentananterhadap penyakit; dan (3) identifikasi variasi molekuler dariresistensi terhadap obat anti malaria, keragaman genetik parasitmalaria, serta identifikasi molekuler vektor malaria di Indonesiasebagai bagian dari pengukuran kesuksesan program eliminasi malarianasional.Untuk itu pusat ini membutuhkan fasilitas dengan kapasitas high

throughput dan didukung oleh sistem analisa dan manajemen datagenomik yang lengkap, sistematis dan efisien. Fasilitas tersebutmencakup: (1) suatu unit next generation sequencing dan peralatanpendukungnya; (2) sistem komputasi yang dapat menganalisa data
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cukup besar secara relatif cepat, sehingga perlu diadakan perangkatkeras komputer dan jaringan untuk analisa data genomik dengansistem komputasi paralel; serta (3) sarana fisik laboratorium. Selain itutidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang mempunyaikemampuan untuk mengelola dan menganalisa data genomik.
LIPI. Melakukan ekstraksi bahan obat dari tanaman, fauna, danmikroba asli Indonesia serta mengembangan obat herbal yangterstandardisasi. Proses ekstraski senyawa aktif dari tumbuhan yangtelah dikuasai dalam skala laboratorium akan ditingkatkan ke tahapuji-coba produksi (pilot plant) untuk mengkaji kelayakan ekonomis,antara lain adalah inulin dari umbi dahlia.
KemRistek. Akan dibentuk dua konsorsium yaitu: (1) konsorsiumpenelitian penyakit tropis untuk kemandirian vaksin nasional terutamavaksin penyakit HIV, vaksin demam berdarah; dan obat penyakit TBC;(2) konsorsium penelitian sel punca (stem cell).

4. PUNAS Riset Teknologi TransportasiTema riset teknologi transportasi mencakup: sistem transportasimultimoda untuk konektifitas nasional; sistem transportasi perkotaan;sistem transportasi untuk sistem logistik; teknologi keselamatan dankeamanan transportasi; klaster industri transportasi; dan risetpendukung transportasi.LAPAN - Melalui kegiatan pengembangan teknologi penerbanganakan: (1) melanjutkan pengembangan pesawat komutter N-219 (19tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototip untuk uji statik, dan 2prototip untuk uji terbang; dan (2) Pengembangan pesawat N-245yang mencakup disain, conceptual desain review, preliminary design,
wind tunnel testing, detail design, pengadaan komponen, uji komponen,assembly integrasi, uji terbang, dan sertifikasi dan TC Validasi.
5. PUNAS Riset Telekomunikasi, Informatika, dan Komunikasi

BPPT. Riset dibidang TIK mencakup: pengembanganinfrastruktur TIK khususnya IT Security; pengembangan system danframework / platform perangkat lunak berbasis Open Sourcekhususnya sistem TIK pendukung e-Government & e-Business;
pengembangan teknologi peningkatan konten TIK khususnyapengembangan teknologi dan konten untuk data dan informasigeospasial; dan penelitian pendukung bidang TIK termasuk riset sosialpendukung bidang TIK.

LIPI. Melalui pengembangan ilmu pengetahuan terapan, akan
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dilaksanakan: (1) pengembangan teknologi big data; (2)pengembangan center of excellent bidang laser dan optoelektronika;dan (3) pengembangan instrumentasi kebencanaan dan sistemmonitoring struktur bangunan.
6. PUNAS Riset Teknologi Pertahanan dan KeamananRiset teknologi pertahanan dan keamanan utamanya ditujukanuntuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industriAlpalhankam nasional dan dilaksanakan melalui Program LitbangTeknologi Alpalhankam sebagaimana diamanatkan oleh UU 16/2012tentang Industri Pertahanan. Tujuan dari program ini adalahmendukung proses alih teknologi dari negara maju ke industri dalamnegeri.
7. PUNAS Riset Material MajuBahan material maju yang diharapkan dapat dikuasaipembuatannya secara industri di dalam negeri antara lain adalahmaterial maju tanah jarang, material untuk energy storage (baterai),material fungsional dan material nano, material katalis, dan bahanbaku untuk industri besi dan baja. Riset material maju ditujukan untukmenguasai material strategis pendukung produk-produk teknologi,yang antara lain difokuskan pada:
 Material Logam Tanah Jarang (Rare Earth Materials).Logam tanah jarang baik keluarga Lantanida maupun Antanidaadalah logam yang bernilai tinggi karena digunakan sebagaimaterial untuk berbagai perangat teknologi maju. Hingga saatini, dunia mengandalkan produksi logam tanah jarang dariChina. Indonesia memiliki kandungan logam ini walau tidaksebesar China, namun cukup untuk memenuhi kebutuhanindustri nasional. Cadangan logam ini ditemukan bersama logamtimah, sehingga masih terbuang di pusat-pusat pengolahantimah di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan potensi ekonomilogam ini, pada RPJMN 2015-2019 dilaksanakan penelitian yangsistematis oleh konsorsium lintas lembaga yang terdiri dari:

o PPGN – BATAN: pembuatan hidroksida logam tanah jarangdari batuan monasit;
o PPATB – BATAN: pembuatan oksida logam tanah jarang(La, Ce, dan Nd) dari hidroksidanya;
o PBIN – BATAN: pembuatan magnit berbasisi Neobidium(Nd)) dari logam oksida logam tanah jarang, serta
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pembuatan logam tanah jarang lainnya dari oksida (selainLa, Ce, dan Nd);
o Tekmira- ESDM: pembuatan logam tanah jarang darioksidanya (La, Ce, dan Nd).
o BPPT, UI, dan MIDC: pembuatan logam paduan tanahjarang.

 Bahan Magnet Permanen.Barang-barang konsumsi seperti peralatan rumah tangga,elektronik, kendaraan bermotor banyak menggunakankomponen atau subassembly motor listrik, dinamo, dan trafoyang komponen utamanya adalah magnet permanen. Kebutuhanindustri dalam negeri untuk magnet permanen hampirseluruhnya masih impor. Berhubung material ini sangatstrategis, maka ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 telahtumbuh industri dalam negeri penghasil magnet permanen.Proses pembuatan bahan magnet permanen mencakup:penggilingan bahan baku (milling); pemadatan (kompaksi);perlakuan panas sintering dan non-sintering; magnetisasi, danpengembangan produk komponen magnet; yang selanjutnyadigunakan produk elektronik. Proses ini telah dikuasai untukpembuatan magnet berbasis ferro-oksida (Fe2O3). Hanya saja,ferro magnetik ini memiliki kemampuan magnet yang terbatasmaksimum 2.500 Gauss. Untuk produk elektronik konsumsi,bahan ini sudah memadai. Teknologi pembuatan ferro magnet initelah mulai dialihkan ke industri domestik yaitu ke PT SyntertechIndonesia yang sejak awal terlibat dalam riset ini.Di samping untuk senantiasa memperbaiki kinerja teknologiproses pembuatan ferro magnet tersebut, ditargetkan untukdapat menguasai bahan magnet berbasis logam tanah jarangyaitu paduan Neobidium-Ferro-Boron (NdFeB) yang dapatmenghasilkan maknit dengan kekuatan 5.000 Gaus. Dengankekuatan seperti ini, bahan magnet yang dihasilkan dapatdigunakan sebagai bahan untuk komponen produk teknologimaju.Untuk itu hasil yang diharapkan dalam RPJMN antara lain: (1)terbangunnya pusat penelitian bahan magnet; (2) dikuasainyateknik produksi bahan magnet berbasis Neobidium hinggadiperoleh prototip penerapan di industri; (3) prototip bahanmagnet dengan kinerja yang telah lolos uji beta; dan (4)pengembangan motor dan generator listrik berbasis magnet
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permanen telah teruji di lingkungan pengguna (uji beta).
 Material baterai padat:Terbangunnya laboratorium baterai sebagai pusat keunggulannasional; diperoleh contoh produk/ prototipe baterai untukmobil listrik yang telah teruji di laboratorium.
 Material Berbasis Silikon.LIPI telah berhasil mengembangkan proses pemurnian logamSilikon  dari bahan Metallurgical Grade Silicon (MG-Si) hinggamencapai tingkat kemurnian 99,999% Si untuk bahan bakupembuatan sel surya. MG-Si tersebut dihasilkan dari proses

metallothermic reduction pasir kuarsa (SiO2). Dilakukan pulapembuatan ultrafine grain Magnesium Karbonat, produk PowderMgCO3 dengan tingkat kemurnian yang tinggi (99,5%); alat
Thermal Spray Coating dengan enam aksis, yang dapatdigunakan untuk pelapisan keramik matriks komposit berbasisCr3C2 dengan partikel penyisip adalah logam NiAl. Sementara ituBPPT telah berhasil mengembangkan Solar Cell Grade Silicon.Pada RPJMN 2015-2019, penelitian semua material ini akandilanjutkan ketahap uji-alpha, uji-beta, dan alih teknologi keindustri.

B. LAYANAN PEREKAYASAAN DAN TEKNOLOGI:Dalam bisnis, diperlukan jasa-jasa perekayasaan dan teknologiseperti jasa-jasa pengujian bahan dan proses produksi seperti trouble
shooting, jasa perancangan produk dan perekayasaan seperti simulasidan analisis rinci rancangan, jasa penyediaan solusi ilmiah (problem
solving), dan jasa pelatihan dan pendidikan. Karena frekuensipenggunaan jasa ini termasuk jarang sementara investasi yangdibutuhkan cukup besar industri umumnya mengandalkan penyediajasa dari luar (outsourcing). Di samping itu, pemerintah jugaberkepentingan terhadap ketersediaan jasa ini, antara lain sebagaiagen difusi teknologi baru ke masyarakat; pembina proses alihteknologi serta  melaksanakan audit teknologi. Kedua jenis layanan inisecara umum dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu “market pull”dan “technology push”, lihat Gambar 4.2
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GAMBAR 4.2
LAYANAN TEKNOLOGI DAN PEREKAYASAAN

Strategi:Secara umum strateginya adalah meningkatkan kapasitas danpelayanan. Untuk itu dilaksanakan peningkatan kapasitas layanan danrevitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas danjumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.Sedangkan untuk pembiayaan untuk pelayanan itu sendiri dibagike dalam 2 kelompok, yaitu:
 Layanan yang bersifat market pull dibiayai oleh industripengguna (industrial client) yang kinerjanya dikur oleh besarnyaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal ini, alokasianggaran PNBP dalam dokumen anggaran diusulkan agarbersifat sebagai batas bawah.
 Layanan yang bersifat technology push dibiayai oleh pemerintah.Peningatan kapasitas dan kualitas pelayanan/perekayasaanteknologi secara ringkas adalah sevagai berikut:1. Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS). Balai inidirencanakan sebagai tempat pengujian statis dan dinamisstruktur pesawat IFX butakan Korea Selatan, pesawat terbang R-80 buatan PT Regio Aviasi Industri, dan N-219 PT DirgantaraIndonesia. Untuk dapat melayani kebutuhan ini, diperluasanbangsal uji dan pembaharuan peralatan uji.2. UPT Laboratoria Aerogasdinamika dan Getaran. Laboratoria iniadalah untuk menguji efek angin pada alat transportasi (pesawatterbang, kereta api dan mobil), bangunan gedung, strukturjembatan bentangan panjang, alat olahraga, dan cerobng pabrik.Untuk dapat melayani pengujian pesawat militer dan peralatantempur lainnya, peralatan laboratoria ini perlu dimutakhirkan
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dan ditambah kapasitasnya.3. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi. Balai ini dimaksudkanuntuk dapat menyediakan layanan teknologi bagi industrootomotif dan kendaraan bermotor lainnya khususnya pengujianmotor bakar. Dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN akandiberlakukan Mutual Recognition Agreement dalam bidangotomotif khususnya penerapan standard regulasi emisi ramahlingkungan yang makin ketat dari negara tetangga. Mesin yangdigunakan oleh industri otmotif harus diuji di laboratorium ini.Untuk dapat mendukung industri otomotif dan kendaraanbermotor yang tumbuh tinggi, maka kapasitas dan kualitaslayanan laboratoria ini perlu ditingkatkan.4. UPT BPP Hidrodinamika – Surabaya. Laboratorium ini memilikisara kolam uji hidrodinamika yang lengkap untuk berbagaijenis/tipe model kapal dan bangunan lepas pantai terutamadalam hal daya dorong (resistance and propulsion), gerakan dilaut lepas (seakeeping) dan olah gerak (maneuvering).Laboratorium ini juga direncanakan untuk mendukung programalih teknologi industri pertahanan dari Korea Selatan dalammenguji disain kapal selam. Revitalisasi laboratorium ini antaralain mencakup: perbaikan fasilitas pengujian Towing Tank;perbaikan fasilitas pengujian Cavitation Cannel; perbaikanfasilitas pengujian maneuvering ocena basin, MOB), sertaperbaikan dan peremajaan fasilitas produksi (workshop).5. Balai MEPPO. Balai ini mempunyai tugas melaksanakanpengkajian dan pengembangan teknologi mesin perkakas, teknikproduksi dan otomasi dalam rangka penguasaan teknologi danmencari teknologi yang tepat bagi kendisi Indonesia.6. Balai Pengkajian Teknologi Polimer. Balai ini menyediakanlayanan pengujian dan sertifikasi komponen plastik sebagaipengganti komponen dari logam dalam alat-alat transportasi,material peralatan bidang teknologi informasi dan komunikasi(TIK), serta material penunjang peralatan hankam. Penggunaankomponen berbasis plastik tumbuh sangat cepat. Oleh karenadiperlukan peningkatan kapasitas dan pemutakhiran peralatanlaboratorium ini.7. Balai Teknologi Survei Kelautan. Ada tiga kegatan yangdirencanakan untuk merevitalisasi balai ini. Pertamapemngembangan pusat teknologi kelautan yang berlokasi diPanajamn – Paser Utara, Kalimantan Timur. Kedua, revitalisasiarmada kapal riset Baruna Jaya I, II, III dan IV. Ketiga adalahrevitalisasi peralatan survei.8. Balai Besar Teknologi Energi. Laboratorium ini direncanakanberfungsi sebagai fasiloitas untuk karakterisasi pembakaran
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batubara, pengujian refrigerator, pending ruangan (AC),perancangan sistem pembangkit panas surya, laboratoriumkalibrasi, dan laboratorium modul surya. Untuk itu, peralatanyang telah berumur lebih dari 20 tahun perlu direvitalisasi.9. Balai dan Laboratorium yang juga mendesak untuk direvitalisasiadalah: (1) UPT Hujan Buatan; (2) Balai Jaringan Informasi Iptek;(3) Balai Pengkajian Bioteknologi; (4) Balai Rekayasa Disain danSistem Teknologi; (5) Balai Pengkajian Dinamika Pantai –Yogyakarta; (6) Balai Besar Teknologi Pati – Lampung; (7) BalaiTeknologi Lingkungan; dan (8) UPT Pengembangan Seni,Teknologi Keramik, dan Porselen – Bali.
C. INFRASTRUKTUR MUTU:Sesuai dengan PP 102 tahun 2001, Standardisasi Nasionalmencakup metrologi teknis, standar, pengujian dan mutu dengantujuan: (a) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelakuusaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan,keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; (b)membantu kelancaran perdagangan; dan (c) mewujudkan persainganusaha yang sehat dalam perdagangan.
Strategi:Pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminankualitas barang ekspor. Untuk itu kapasitas dan kemampuan semuajajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu akan ditingkatkan.
1. Badan Standardisasi Nasional (BSN)BSN sebagai simpul penghubung antara jaringan standardisasinasional dengan komunitas standard global dibawah naunganorganisasi perdagngan dunia (World Trade Organization, WTO) akanfokus pada kegiatan:
 Penguatan Litbang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
 Penguatan Kerjasama Standardisasi Kesesuaian
 Penguatan Sistem Pengembangan SNI
 Penguatan Sistem Akreditasi, Penilaian Kesesuaian
 Penguatan Sistem Metrologi Nasional,
 Penguatan Sistem, Regulasi dan Pedoman Penerapan Standar
 Pengembangan Infrastruktur Standardisasi dan PenilaianKesesuaian



4-16 | BAB1 PENDAHULUAN

 Penguatan Edukasi dan Diseminasi Sistem Standardisasi danPenilaian Kesesuaian
2. Kementerian/Lembaga RegulatorKementerian/Lembaga yang bertindak sebagai regulatormencakup: Kementerian Perindustrian, Pertanian, Energi danSumberdaya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, PekerjaanUmum, Perhubungan, Kesehatan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, danlain-lain. Masing-masing K/L diharapkan dapat:
 Meningkatkan jumlah regulasi teknis untuk setiap produk danmerumuskan standardisasi produk yang bersangkutan.
 Memberikan jaminan mutu bagi produk yang akan diekspor, dalambentuk standardisasi yang telah diuji di laboratorium yangterakreditasi.
3. Kementerian/Lembaga PengawasKementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan,dan Kementerian Teknis, diharapkan dapat:
 Mengawasi barang beredar di pasar dalam negeri;
 Menguji mutu barang bila dianggap perlu.
4. Laboratorium uji, sertifikasi, dan inspeksi.Laboratorium penguji tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan juga swasta. Demikian juga lemaga yang melakukansertifikasi dan inspeksi. Dalam RPJMN 2015-2019 target terhadapjajaran ini adalah:
 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengujian perlu ditingkatkandengan jaminan pekerjaan dalam bentuk akreditasi
5. Sistem Nasional Satuan UkuranSebagai National Metrology Institute (NMI), LIPI perlu untukmemelihara dan memperbaharui infrastruktur metrologi SNSU untukbesaran  Fisika, Kimia, Biologi dan Pendukung. Di bidang metrologi,pada RPJMN 2015-2019 kegiatan akan difokuskan pada: (1)pemeliharaan dan revitalisasi infratruktur metrologi untuk ukuranfisika yang sudah ada; (2) pembangunan infrastruktur metrologi kimia;dan rintisan pembangunan infrastruktur metrologi biologi.Laboartorium Uji Peralatan Kesehatan (Medical appliances).Fokus pengembangan iptek kedokteran/kesehatan pada Gizi,penyakit menular dan tidak menular. Belum diterapkannya SNI untukperalatan kesehatan, sedangkan alat kesehatan yang digunakan secara
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umum tidak diuji pre-market. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan(BPFK) ada di 4 tempat di seluruh Indonesia, konsentrasi padapemeriksaan alat kesehatan di Rumah Sakit yang lebih kepada teraulang, bukan uji unjuk kerja/fungsi/keamanan dan keselamatan sesuaistandar ISO/IEC 60601. Banjirnya produk alkes dari luar negeri,terutama China dengan mutu yang tidak dapatdipertanggungjawabkan. Lab uji alat kesehatan (premarket), hanya adasatu di LIPI. Diharapkan menjadi pusat acuan/unggulan alkes dengankerjasama pihak BATAN-BPFK-Sucofindo-BalitbangKes-LIPI.
D. PENGAWASAN TENAGA NUKLIR:UU No.10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran, Pasal 14menyatakan Pengawasan dilakukan melalui peraturan, perijinan daninspeksi, dari aspek keselamatan, keamanan dan safeguards nuklir.Tujuan pengawasan pada pasal 15 adalah : (1) Terjaminnyakesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat; (2)Menjamin adanya perlindungan dari aspek keselamatan dan kesehatanterhadap para pekerja dan anggota masyarakat  dan lingkungan hidup;(3) Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaganuklir; (4) Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nukliruntuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir; (5)Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan(6) Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugasdalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.Berdasarkan standar pengawasan dunia, maka untukmeningkatkan kualitas hasil kegiatan ketiga pilar utama pengawasanperlu dilakukan kegiatan Teknis Pengkajian Keselamatan Nuklir,Kegiatan Kesiapsiagaan Nuklir dan Keteknikan yang biasa disebutdengan Technical Support Organization (TSO). Kegiatan pengawasandiarahkan pada: PLTN, Kesehatan, instalasi bahan nuklir, industri –tenorm dan lingkungan, kesiapsiagaan nuklir nasional, danpengawasan kemanan nuklir nasional.
Strategi:Peningkatan kapasitas dan kualitas pengawasan penggunaantenaga nuklir dengan: (1) Memperkuat peran dan kualitas Regulatory
Technical Support Organization untuk meningkatkan kualitas danefektivitas pengawasan sangat diperlukan, terutama dalammenyongsong  era PLTN di Indonesia; dan (2) Membangun sarana danprasarana untuk melakukan pengawasan ketenaganukliran diperlukanberbagai sarana yang belum tersedia antara lain: Gedung laboratorium,ruang pameran, dan ruang pertemuan; Laboratorium Safeguards &



4-18 | BAB1 PENDAHULUAN

proteksi fisik; Laboratorium RDMS dan lingkungan; Pusat UnggulanKeamanan Nuklir & laboratorium Forensik keamanan nuklir;Laboratorium proteksi radiasi dan sarana peralatan inspeksikeselamatan nuklir; Pusat  Unggulan Kesiapsiagaan Nuklir;Laboratorium Komputasi Keselamatan Nuklir.Disamping peningkatan kapasitas, kegiatan pengawasan jugaakan ditingkatkan melalui program pengawasan pemanfaatan tenaganuklir yang mencakup: (a) Penyelenggaraan dan pengembanganinspeksi keselamatan dan keamanan fasilitas radiasi dan zat radioaktifdi  bidang kesehatan, industri, dan penelitian; dan safeguard instalasidan bahan nuklir; (b) Penyelenggaraan dan pengembangan keteknikan,sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir; (c) Pengembangan danpengelolaan pelayanan perijinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif; dan(d)  Pengembangan dan pengelolaan pelayanan perizinan instalasi danbahan nuklir;
E. KERJASAMA AKADEMISI-SWASTA-PEMERINTAH

Pengembangan TeknopreneurDalam RPJMN 2015-2019, penumbuhan wirausaha baru berbasiskreasi barang dan jasa akan ditingkatkan, terutama diperguruan tinggiteknik dan pertanian dengan target: (1) Jumlah inkubator wirausahatumbuh dari saat ini 60 unit menjadi 100 unit; (2) Jumlah usaha yangdiinkubasi (tenant) sebanyak 1200 usaha; dan (3) Tenant yang
graduate mencapai 200 usaha.Untuk mencapai target tersebut, maka upaya akan diutamakanmenyelesaikan kunci keberhasilannya yaitu:
Pertama: Pada masa kreasi yaitu saat calon wira usaha baru masihdalam pendidikan. Untuk itu pendidikan tinggi perlumembangun proses belajar yang mendorong lahirnya ide-ide kreatif, dan memiliki softskill keterampilan membangunusaha.Kedua: Akses ke sumber permodalan yang bersahabat bagi usahabaru baik dalam hal biaya (cost of money), risiko, dan prosesadministrasinya.Ketiga: Keterampilan pengelola inkubator sebagai simpulpenghubung (mediator) dengan berbagai pemangkukepentingan usaha baru tersebut.
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Pengembangan dan Difusi Teknologi BaruPeningkatan kerjasama antara akademisi, usaha swasta(industri), dan pemerintah dalam menyebarkan dan menerapkanteknologi baru melalui pembangunan 100 Techno Park dan Science
Park di 34 Provinsi.
4.3.2 Dalam rangka peningkatan keberlanjutan dan pemanfaatan

sumberdaya alam.Secara garis besar, penelitian, pengembangan dan penerapaniptek untuk keberlanjutan dan kemanfaatan sumberdaya alammeliputi: sumberdaya hayati (bio resources) baik yang berada didaratan (teresterial) maupun yang di lautan, sumberdaya nir hayatiutamanya adalah danau dan situ, peningkatan pemanfaatan datapenginderaan jauh termasuk pengoperasian stasiun bumi danpengembangan satelit penginderaan jauh, serta teknologi untukmitigasi perubahan iklim.
A. SUMBERDAYA HAYATI (BIORESOURCES)

Arah KebijakanKegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untukmendukung keberlanjutan dan kemanfaatan sumberdaya hayatiIndonesia mencakup: (1) eksplorasi, konservasi dan peningkatankemanfaatan flora, fauna, dan mikroba Indonesia bagi kesejahteraanrakyat; (2) melindungi flora, fauna, dan mikroba Indonesia dariancaman kepunahan akibat perdagangan baik domestik maupuninternasional.
Eksplorasi, Konservasi dan Peningkatan Kemanfaatan SDHAlur kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hayatiagar dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,ditunjukkan dalam Gambar 4.3.
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GAMBAR 4.3
KONSERVASI DAN PEMULIAAN SUMBERDAYA HAYATI

Sumber: Diolah Bappenas dari berbagai sumberKonservasi sumberdaya hayati Indonesia secara ex-situ, yaitumelalui pembangunan dan penyelenggaraan kebun raya diatur dalamPeraturan Presiden  Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari berbagai Undang Undangpelestarian dan pengelolaan kekayaan sumberdaya hayati Indonesia,antara lain: UU No. 5/1990 Tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya; UU No. 5/1994 Tentang PengesahanKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai KeanekaragamanHayati; serta UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup.
Melindungi Sumberdaya Hayati Indonesia dari Ancaman KepunahanMenurut: (1) PP No 7/1999 Tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa; (2) PP No 8/1999 Tentang Pemanfaatan JenisTumbuhan dan Satwa Liar; serta (3) PP No. 60/2007 TentangKonservasi Sumberdaya Ikan. Menurut ketiga peraturan pemerintahini, kewenangan melaksanakan perlindungan sumberdaya hayatiIndonesia utamanya diberikan kepada Otoritas Pengelola(Management Authority) yang dibantu oleh Otoritas Keilmuan(Scientific Authority).LIPI oleh peraturan pemerintah di atas ditetapkan sebagaiOtoritas Keilmuan (Scientific Authority) dan diamanatkanmelaksanakan kewenangan untuk:a) memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola tentangpenetapan Daftar Klasifikasi, Kuota penangkapan danperdagangan termasuk ekspor, re-ekspor, impor, introduksi,
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semua spesimen tumbuhan dan satwa liar;b) memonitor izin perdagangan dan realisasi perdagangan, sertamemberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola tentangpembatasan pemberian izin perdagangan tumbuhan dan satwaliar karena berdasarkan evaluasi secara biologis pembatasanseperti itu perlu dilakukan;c) bertindak sebagai pihak yang independen memberikanrekomendasi terhadap konvensi internasional di bidangkonservasi tumbuhan dan satwa liar.Dalam RPJMN 2015-2019, pelaksanaan Otoritas Keilmuan diatasakan dimantapkan dan ditingkatkan untuk melindungan sumberdayahayati yang sangat berharga.
Material Transfer Agreement (MTA)Perpindahan flora, fauna, dan mikroba Indonesia ke luar negeritidak hanya melalui kegiatan komersil atau koleksi pribadi, tetapi jugamelalui kegiatan riset bersama (research collaboration), baik antarlembaga penelitian, lembaga penelitian dengan industri, individudengan lembaga penelitian, maupun antar negara. Hak dan kewajibandalam kemitraan riset ini terhadap objek penelitian yang bersumberdari flora, fauna, mikroba dan bahkan senyawa kimia diatur dalam
Material Transfer Arrangement (MTA). Dalam RPJMN 2015-2019rujukan bagi pihak-pihak yang berkolaborasi menyusun MTA perludiatur dalam regulasi pemerintah. Demikian juga kegiatan pemantauanpelaksanannya.
StrategiStrategi pembangunan sumberdaya hayati dibagi atas strategiuntuk biota darat dan biota laut.(1) BIOTA DARAT

EksplorasiLokasi eksplorasi pada dalam kurun waktu 2015-2019 meliputiPulau Enggano, Taman Nasional Lorentz, dan Sulawesi Barat, Malukudan Nusa Tenggara. Prioritas pertama adalah Pulau Enggano sebablokasi ini merupakan kandidat jalur pelayaran internasional yangmemiliki tingkat endemisitas tinggi.  Di samping itu Engganomerupakan salah satu pulau terluar yang data tentang flora danfaunanya belum terkaji secara maksimal. Alasan kedua, Engganomemiliki kenekaragaman hayati dataran rendah (dibawah ketinggian1000 m dpl) yang relatif tinggi. Di samping itu, minimnya pengawasan,penebangan liar sangat tinggi baik pada kawasan konservasi maupun
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kawasan non koservasi, mengakibatkan tingkat keterancamankenakeragaman hayati juga sangat tinggi.Di samping Pulau Enggano, eksplorasi juga akan dilaksanakan diSulawesi Barat, Taman Nasional Lorentz  di Papua, pulau-pulau terluardi Kepulauan Riau dan Maluku Tenggara, dan kawasan Lesser Sunda(Bali, NTB, NTT). Taman Nasional Lorentz dan Sulawesi Baratmerupakan salah satu hotspot biodiversity kawasan Indonesia Timurdan datanya masih sangat sedikit sedangkan Leser Sunda merupakansalah satu hotspot biodiversity yang secara biogeografis unik.Pelaksanaan eksplorasi dibagi ke dalam dua bagian. Pertamaadalah untuk memperoleh status keanekaragaman hayati(biodiversity) di suatu wilayah, dan kedua adalah untuk memetakansumberdaya hayati (bioresources) dalam hal potensi pemanfaatannyadi bidang pangan, biofarmaka, bioenergi, biomaterial dan jasalingkungan. Adapun rencana lokasi eksplorasi adalah sebagai berikut:tahun 2015 mencakup Pulau Enggano dan sekitarnya; 2016 - SulawesiBarat; 2017 - Maluku dan Nusa Tenggara; 2018 - Nusa Tenggara; dan2019 - Taman Nasional Lorentzs – Papua.
Konservasi

Flora dan Fauna. Koleksi flora hasil kegiatan eksplorasi disimpanpusat Herbarium sedangkan dan koleksi fauna akan disimpan diMuseun Zoologi. Koleksi tersebut dibuat sedemikian sehingga mewakilivariasi musim (penghujan dan kemarau). Semua specimen akandideposit di LIPI, dan beberapa duplikasinya bisa disimpan diuniversitas setempat sebagai mitra untuk kepentingan studi danpembelajaran. Informasi manfaat dari koleksi juga dikumpulkan darimasyarakat lokal baik untuk tumbuhan maupun hewan.Kebun raya sebagai lokasi konservasi ex-situ telahdikembangkan sejak jaman penajajahan. Hingga saat ini telah ada 4(empat) kebun raya, yakni: (1) Kebun Raya Bogor – untuk vegetasidataran rendah basah; (3) Kebun Raya Cibodas dataran tinggi basah;(3) Kebun Raya Purwodadi untuk vegetasi dataran rendah keringt; dan(4) Kebun Raya Bali untuk vegetasi dataran tinggi kering. Sedangdalam pengembangan Kebun Raya Cibinong – Jawa Barat dan KebunRaya Wamena – Papua. Semua kebunraya ini dikelola oleh LIPI. Disamping ada 18 kebun raya yang sedang diparakarsai dan dikelola olehPemerintah Daerah, lihat Gambar 4.4.
Mikroba. Survei ini difokuskan untuk mengkoleksi mikroba(jamur, bakteri, aktinomisetes dan khamir). Mikroba yang dikoleksidari berbagai sumber, seperti tanah, seresah, endofitik tumbuhan danjaringan atau organ hewan. Koleksi mikroba dilakuan dengan tujuan
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spesifik untuk agen pembentukan senyawa obat, penghasil energy danpenghasil enzim penting dalam sektor pangan dan pengolahan produkpangan. Metode spesifik akan digunakan dalam penelitian ini.   Isolatmikroba yang diperoleh akan dikarakterisasi dan diidentifikasikemudian disimpan di Indonesia Culture Collection (InaCC) untukkonservasi exsitu dan pemanfaatan berkelanjutan. Data dan isolateyang diperoleh akan digunakan sebagai sumber utama kegiatankegiatan selanjutnya. Kultur akan dilaksanakan di Bidang Mikrobiologi,Puslit Biologi, Puslit Bioteknologi, dan UPT Biomaterial.
GAMBAR 4.4P

ENGEMBANGAN KEBUN RAYA

Sumber: LIPI – 2013Kegiatan selanjutnya adalah melakukan screening terhadapkoleksi flora, fauna dan mikroba untuk mencari dan menemukansenyawa-senyawa aktif kimia, material genetik, bibit unggul, biang atau
starter.  Pekerjaan ini sangat membutuhkan waktu yang lama denganpekerjaan sangat rumit dan melelahkan, dengan tingkat keberhasilanyang sanngt rendah. Bila dilakukan secara manual screening untuksatu sediaan (sample) dapat diselesaikan dalam 1 jam. Padahal dari100 ribu sediaan tingkat temuan senyawa aktif paling banyak 10 – 100.Untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah sediaan besardigunakan high throughput screening.
PemuliaanKegiatan pemuliaan utamanya mencakup: (1) pengembanganbibit unggul padi, umbi, buah, kacang-kacangan, jamur dan ternak; (2)pengembangan bibit tanaman langka dan eksotik seperti kayu,tanaman hias, dan tanaman obat; (3) pengembangan mikroba rekayasauntuk menghasilkan mikroba rekombinan dan material genetik; (4)penangkaran dan domestikasi untuk hewan liar dan tumbuhan liar;dan (5) pengembangan bioproses dan biorefinary untuk menghasilkan
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material berbasis tanaman seperti bambu komposit, biopestisida,pupuk, obat, enzim, pangan fungsional, dan biofuel. Fokus kegiatanadalah ekspresi gen, validasi dan rekayasa dalam plasmid untukpangan, kesehatan dan industry dalam teknolgi genomic,transkriptomik, metabolomik dan proteomic. Disamping itu kegiatanini juga menggunakan material yang diperoleh kegiatan sebelumnyameliputi pemanfaatan umbi-umbian serealia dan buah lokal sertateknologi pasca panennya. Dalam sektor kesehatan juga dilakukanpenapisan senyawa aktif dari mikroba, serangga dan tumbuhan untuksolusi penyakit tropis (anti TB, anti infeksi pathogen dan antikanker).Dalam sektor energi, akan dilakukan penapisan mikroba penghasil ataubiotransformasi senyawa sumber energi seperti transformasi selulosadan lignoselulosa. Ada dua target khusus selulosa baru yang homologuntuk mengembangkan degradasi biomasa lignoselulosa dan mikrobiaaleginous digunakan untuk memproduksi biodiesel atau bahan bakarlain dengan rantai lipid yang panjang. Strain akan discreening untukaktivitas selulosa, xylanase, dan glukanase menggunakan bahanberkonjungsi AZXL, untuk menentukan keberadaan gen selulosadengan menggunakan PCR, dan untuk menaikkan kandungan lipidmenggunakan fluorescent staining.
Alih Teknologi dan DisseminasiHasil riset yang berhasil di skala laboratorium seperti teknikkultur jaringan, sistim peternakan modern, teknologi olahan dagingdan susu, pakan silase, pupuk organik, perbanyakan bibit tanamanpenghijauan, budidaya singkong terseleksi, budidaya padi unggul telahsiap untuk didesiminasikan melalui alih teknologi kepada publik.Selain itu edukasi lingkungan dan pusat depositori museum zoologi,herbarium dan INACC  terbuka untuk publik dengan syarat danketentuan berlaku. Hasil pengembangan yang sudah siap dialihkan kemasyarakat adalah pupuk organik, bibit pisang, anggrek, napentes,kedelai, singkong, jati, jamur, dan bibit tanaman langka. Di samping itujuga telah siap dialihkan adalah teknologi pembibitan sapi ungguldalam bentuk straw bibit sapi. Untuk tahun-tahun berikutnya yangdiperkirakan sudah dapat dialihkan ke masyarakat adalah bibitalpukat, durian, dan enzim beserta perbaikan dari bibit-bibit yangsudah dialihkan sebelumnya.
Pelaksanaan Otoritas KeilmuanUntuk mencapai kinerja LIPI sebagai Scientific Authority perludukungan ketersediaan data yang akurat dari hasil kegiatan studipopulasi tumbuhan dan satwa, monitoring populasi tumbuhan dansatwa, tersedianya pedoman identifikasi, check list bioresourcesIndonesia, metode survey serta hasil kajian dari keterlibatan di sidang-
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sidang pada COP CBD, COP CITES pertemuan SBSTTA, GTI, GSPC, Plant
Committee, Animal Committee, MAB dsb.
Sarana dan Prasarana PenelitianSarana dan prasarana riset yang dibutuhkan dapatdikelompokkan menurut penggunaannya yaitu: (1) eksplorasibioresources untuk meningkatkan jumlah dan kualitas  informasibioresources (2) konservasi bioresources secara ex-situ (kebun raya),(3) pengkajian model pemanfaatan bioresources melalui teknologihijau dan konsep bioekonomi, (4) pengembangan produk berbasisbioresources, (5) peningkatan kinerja Scientific Authority dalambidang pemanfaatan bioresources dan (6) pembangunan sarana danprasarana  fasilitas Uji BSL2, BSL3 dan pilot plan. Dalam rangkamelaksanakan kegiatan dan mencapai output  yang direncanakanselama 5 tahun tersebut, maka dibutuhkan kelengkapan peralatanlaboratorium dasar, peralatan laboratorium uji (Integrated Screening
Laboratory, BSL2-3), up-scalling Produksi skala pilot plan (fermentor,bioreaktor), dan fasilitas pendukung kegiatan yang terdiri dariworkshop, showroom, sewa lahan.
(2) BIOTA LAUTKegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untukkeberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati biota lautmencakup: (1) eksplorasi sumberdaya laut jeluk; (2) domestikasi biotalaut liar dan teknik budidaya; (3) pencarian bahan functional food darilaut; (4) konservasi ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait;(5) kajian 'blue carbon'; dan (6) bioindikator lingkungan tercemar.Eksplorasi Sumberdaya Laut Jeluk (Deep Sea Marine Life
Biodiversity). Hingga tahun 2014, Indonesia baru memiliki baselinedata keragaman spesies dan genetik, potensi sumberdaya hayati lautjeluk belum tereksplorasi dengan baik. Target RPJMN adalahditemukannya 150 spesies penting. Untuk itu setiap hasil eksplorasidilakukan riset mitokondria genom species ekonomis penting.Domestikasi Biota Laut Liar dan Teknik Budidayanya. Kondisisaat ini atau prediksi akhir 2014, telah tersedia 15 jenis stock liar(capungan, kerang mutiara, kimah, bulu babi, batu laga, makroalge,teripang, abalone, mata bulan, kuda laut, sidat, kepiting, lobster/udangkarang). Target RPJMN adalah dihasilkannya tiga(3) jenis biotaunggulan  yang siap didesiminaasi kan ke masyarakat. Untuk itukegiatan ini dimulai dari uji coba laboratorium untuk 10  jenis stockliar (alpha), kemudian uji coba lab untuk 5 jenis stok di budidaya(alpha), uji lapangan 3 stock biota di 2 lokasi (beta), uji lapangan di 4lokasi untuk tiga stok biota (beta), dan terakhir melakukan desiminasi
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3 jenis stok unggulan dan sosialisasi/ diseminasi  kemasyarakat. Lokasiyang direncanakan adalah Pulau Pari, Bengkulu, Bitung dan Ternate.
Screening Bahan 'Functional Food' dari Laut. Kondisi saat ini atauprediksi akhir 2014 telah tersedia koleksi bahan functional food(teripang, sponge, kuda laut, macroalgae). Target RPJMN adalahdihasilkannya dua (2) jenis functional food untuk kesehatan atau antirontok. Untuk itu dilaksanakan laboratory screening potensial bahan

functional food dari laut dan berbagai uji coba.Konservasi Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait.Hingga 2014 telah tersedia baseline data kesehatan ekosistem terumbukarang dan ekosistem terkait laboratorium. Target RPJMN adalahterselesaikannya pengembangan kawasan ekosistem terumbu karangdengan kategori sehat (very good category) di 7 kawasan di Indonesia,dan peningkatan keterampilan sekitar 250 sumber daya manusiabersertifikat Reef Watchers. Untuk itu pada tahap pertama dilakukanriset dan monitoring lokasi di kawasan timur dan kawasan baratIndonesia (KTI dan KBI) yang disertai dengan pelatihan bagi calonpengamat terumbukarang sampai mendapat sertifikat Reef Watcher.Selanjutnya dilaksanakan riset dan monitoing  coral reefs danekosistem; riset pengembangan indikator kesehatan (biofisik dansosek); riset pengembangan indikator kesehatan ekosistem terumbukarang; dan pengembangan indikator kesehatan ekostem terumbukarang. Lokasi penelitian adalah di 7 lokasi terumbu karang di KTI dan5 lokasi di KBI.Kajian Blue Carbon. Hingga tahun 2014 telah tersedia baseline
data potential blue carbon yang akan digunakan untuk memperolehinformasi tentang potensi ekosistem pantai sebagai carbon storageIndonesia. Untuk itu dilakukan penelitian untuk mengestimasi potensiekosistem padang lamun dan mangrove sebagai carbon storage.Bioindikator Lingkungan Tercemar. Telah tersedia empat jenisbiota indikator  yang terdiri dari 1 jenis ikan, 3 jenis invertebrata.Target selama RPJMN adalah diperolehnya tiga (3) species bioindicatordan teknik baku pengujian bahan pencemar dengan bioindikator.
Sarana dan Parsaran Riset KelautanUntuk RPJMN 2015-2019 direncanakan pembangunan 4 (empat)stasiun baru yaitu di Bengkulu, Sabang-Aceh, Riau Kepulauan, danSambas di Kalimantan Barat. Pembangunan stasiun baru ini akanmemungkinkan penelitian kalautan untuuk Pesisir Barat Sumatera -untuk laut jeluk (deep see) Eastern Indian Ocean; dan Selat Karimata -untuk perairan dangkal Selat Malaka dan Laut China Selatan. Kawasanlaut Indonesia sangat luas dan masih banyak belum diteliti. Untuk
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meningkatkan kapasitas eksplorasi laut masih diperlukan tambahan 2(dua) Kapal Riset baru, pengganti kapal yg ada. Di samping itu, perludibangun Gedung Koleksi Biota Laut, Gambar 4.5.
GAMBAR 4.5

STASIUN PENELITIAN KELAUTAN INDONESIA

Sumber: LIPI – 2013

B. SUMBERDAYA NIR-HAYATIPengembangan teknologi  eksplorasi sumber daya alam (SDA)utamanya akan mengkaji produk perekayasaan teknologi eksplorasisumber daya kebumian dengan penerapan teknologi geofisika daneksplorasi dasar dan bawah dasar laut, pengembangan danpemanfaatan satelit inderaja, produk perekayasaan teknologieksplorasi SDA dengan penerapan teknologi penginderaan jauh maju.Sementara itu, juga akan dikaji penerapaan teknologi  pengelolaansumber daya air terpadu dengan fokus pada teknologi pengelolaanpotensi dan kualitas sumberdaya air daerah aliran sungai (DAS)Ciliwung Cisadane termasuk permodelan hidrologi, sertapenyelenggaraan pilot project teknologi pemantauan dan pengelolaansumberdaya air (sungai dan danau). Untuk mewujudkan Indonesiasebagai negara maritim, akan dibangun pusat pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi kelautan (Puspiptekla) di Teluk Penajam–Kalimantan Selatan. Untuk dapat mengelola risiko bencana denganbaik dibutuhkan penguasaan teknologi secara mandiri. Untuk itu akandibangun proyek percontohan instrumentasi kebencanaan mandiriyang dimaksudkan sebagai pusat pengembangan kompetensi danpusat difusi teknologi ini. Di samping itu diharapkan akan terwujudPusat Unggulan Teknologi Mitigasi Bencana Meteorologi bertarafInternasional, serta proyek percontohan pemanfaatan armada nasional
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penjinak bencana hidometeorologi oleh ‘top 10’ provinsi paling rawanbencana.
Pengelolaan Situ dan Danau Berbasis Daya DukungMemiliki 840 danau, 735 situ and 162 reservoir, Danau Tobamerupakan yang terluas dengan hamparan 1.130 km2, Danau Matanoyang terdalam (600 m), Danau Sentarum  di Kalimantan Barat memilikikeunikan sebagai lahan basah (10 bulan basah dan 2 bulan kering).Luas seluruhnya mencapai 126,000 ha, dengan volume air 13 milyarm3.  Keseluruhan ada 266 spesies ikan dan 18 spesies diantaranyaendemik. Danau dan situ memiliki fungsi yang penting bagi kehidupanmasyarakat, antara lain untuk: (1) keperluan sehari-hari; (2)perikanan; (3) energy; (4) flora dan fauna; (5) pariwisata; (6)pertanian; (7) keperluan ritual agama, sarana transportasi; dan (8)sumber air minum.Keberlanjutan fungsi danau dan situ membutuhkan pengelolaandaya dukung secara terintegrasi. Model pengelolaan yang demikianmembutuhkan informasi: (1) karakteristik limnologi (fisika, kimia,biologi); (2) batimetri danau; (3) hidrologi sistem daerah tangkapanair; (4) kualitas air; (5) keragaman hayati; (6) pola pemanfaatan lahan;(8) tata guna lahan di daerah tangkapan air; (9) topografi /morfometrilahan  di wilayah daerah tangkapan airnya; (10) kondisi batuan/jenistanah di daerah tangkapan airnya; dan (11) daya dukung dan dayatampung danau/situ. Model pengelolaan danau dan situ yangterintegrasi, yang dibagi ke dalam 5 bagian yaitu:1. Pengembangan konsep pengelolaan danau berbasis daya dukungekosistem untuk mengembangkan 3 basis data daya dukungkeluaran dan 3 konsep model pengelolaan;2. Pemanfaatan biodiversitas sumberdaya perairan darat secaraberkelanjutan dengan mengembangkan teknologi budidaya,domestikasi, dan restoking.3. Pengendalian pencemaran perairan darat denganmengembangkan teknologi  lahan basah buatan, fitoremediasi danbioremediasi.4. Pendugaan resiko dampak perubahan iklim terhadap responhidrologi dan kondisi ekosistem perairan darat dengan harapandapat memperoleh informasi resiko dan dampak perubahan iklim,dan teknologi  dan konsep adaptasi terhadap perubahan iklim.Pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi teknologi yangmencakup:  instalasi pengolahan air gambut (IPAG); teknologi produksibiota terpilih (ikan Sidat); dan implementasi pengelolaan danau
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berbasis co-management.
C. PENGINDERAAN JAUHPenelitian, pengembangan, dan penerapan iptek untukpengembangan penginderaan jauh dibagi ke dalam tiga kegiatan: (1)pemanfaatan data penginderaan jauh; (2) pengembangan satelit; dan(3) pengembangan roket sipil.
(1) Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh.Dalam rangka pemanfaatan data penginderaan jauh, kegiatanpertama yang dilakukan adalah peningkatan operasional bank datayang utamanya mencakup: penerimaan, perekaman, pengolahan, danpengelolaan data dari berbagai satelit yang dibutuhkan untukpembangunan seperti data dari satelit MTSAT, NOAA, METOP, NPP,Landsat-8, SPOT-5, SPOT-6, SPOT-7 dan ALOS-2. Kegiatan berikutnyaadalah pengem-bangan teknologi dan data penginderaan jauh yangmencakup pengkajian akuisisi data SPOT-7 dan ALOS-2 di StasiunBumi Penginderaan Jauh LAPAN; disain sensor optis dan Synthetic
Aperture Radar (SAR) untuk Light Surveillance Aircraft (LSA) LAPAN;pengembangan pengolahan data berbasis pemrograman paralelmenggunakan High Performance Computer (HPC); serta kajian dandisain infrastruktur teknologi informasi bank data penginderaan jauhnasional. Kegiatan ketiga adalah pengembangan peman-faatan datasatelit penginderaan jauh yang mencakup disain litbang pemanfaatandata untuk inventarisasi sumberdaya lahan darat, pesisir dan laut,serta pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana; sertapengembangan model pemanfaatan penginderaan jauh.
(2) Pengembangan SatelitPengembangan satelit nasional mencakup 3 (tiga) sasaran utamayakni: (1) menguasai pembuatan satelit eksperimental (Seri-A); (2)satelit untuk penginderaan jauh – remote sensing (Series B); dan (3)satelit komunikasi (Series C). Target untuk RPJMN 2015-2019 adalahpenguasai secara penuh satelit Series A, dan tahap pertama Series-B,Gambar 4.6.
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GAMBAR 4.6
PENGEMBANGAN SATELIT NASIONAL

Sumber: LAPAN - 2013

(3) Pengembangan roket sipilRencana pengembangan roket satelit untuk RPJMN 2015 – 2019ditunjukkan dalam Tabel 4.X yang mencakup roket sonda, roketkendali, dan roket cair.
TABEL 4.2

PROGRAM PENGEMBANGAN ROKET SIPIL

JENIS
ROKET

2015-2016 2017-2018 2019ROKETSONDA  Uji terbang RX 550
 Rancang bangunRoket 2 tingkat RX320/200
 Pengembanganpemanfaatan RX450
 Pemanfaatan RX200,  RX 320

 Rancang bangundan pengujianroket 2 tingkat RX550/450
 Pengembanganpemanfaatan RX550
 Pemanfaatan RX450

 Rancang bangundan pengujianroket 3 tingkat RX550/450 dengan
payload

 Pemanfaatan RX550
ROKETKENDALI  Rancang bangundan pengujianRKX-200EDF/TJ,  Rancang bangundan pengujianRKX-200, booster –

 Rancang bangundan pengujianroket kendali low
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JENIS
ROKET

2015-2016 2017-2018 2019

low altitude
medium subsonic

sustainer
 Pengembanganpemanfaatan RKX-200EDF/TJ

altitude high
subsonic

 Pemanfaatan RKX-200EDF /TJ danRKX 200ROKET CAIR  Thrust engine :2000 Kgf
 Enjin Non

Cryogenic
 Uji terbang RCX1000
 30 s < Tb  < 50 s

 Thrust engine:3000 Kgf
 Enjin Cryogenic
 Uji terbang RCX2000
 Tb : 150 s

 Thrust engine:5000 Kgf
 Enjin Cryogenic
 Uji terbang RCX3000
 Tb : 300 s

D. MITIGASI PERUBAHAN IKLIMDukungan IPTEK bagi pembangunan hijau diselenggarakanmelalui kegiatan pengembangan teknologi hijau, pengembanganteknologi pengukuran emisi karbon, serta penelitian atmosfir.  Untukmendukung pembangunan rendah karbon, teknologi hijau akandikembangkan dan diterapkan untuk keperluan: (1) konservasisumberdaya alam; (2) pengembangan teknologi proses menujuindustri hijau; serta (3) infrastruktur hijau  perkotaan. Sedangkanpengembangan teknologi pengukuran dan estimasi  emisi karbonIndonesia akan dikembangkan sistem dan teknologi pengukurankarbon dari resources base emission dan juga non-resources based
emission, serta penyusunan neraca karbon nasional (Indonesia Carbon
Outlook).Riset atmosfir bertujuan untuk menyediakan informasi tentangdinamika atmosfer dan lingkungan antariksa seperti penyebaran polusiudara, aplikasi luaran iklim, kondisi lapisan ozon serta gas rumah kaca,gangguan ionosfer terhadap penentuan posisi dan komunikasi trans-
ionosfer. Dalam RPJMN 2015-2019 riset atmosfir difokuskan padapengembangan sistem pendukung keputusan berbasis informasiatmosfer  wilayah ekuator indonesia. Untuk itu akan dilaksanakan risetdinamika dan komposisi atmosfer di wilayah benua-maritim ekuatordan interaksinya dengan daratan, lautan dan biosfer; pengembanganmodel atmosfer dan prediksi kondisi atmosfer jangka pendek,menengah dan panjang; pengembangan teknologi sensor/instrumentdan sistem pengamatan atmosfer berbasis satelit, airborne danterrestrial; serta peningkatan kemampuan / metode pengamatanatmosfer  berbasis satelit, airborne dan terrestrial serta manajemenbasis data.Di samping riset atmosfir untuk memperoleh data yang lebih
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makro maka dilakukan juga riset keantariksaan yang mencakuppengumpulan data hasil pengamatan matahari, ionosfer, geomagnet,dan benda antariksa di wilayah Indonesia; pengolahan dan analisisdata untuk peningkatan akurasi prakiraan cuaca antariksa dan prediksifrekuensi komunikasi radio, serta pemantauan sampah antariksa; sertapengembangan sistem informasi peringatan dini cuaca antariksa danbenda jatuh antariksa. Untuk itu diperlukan kelengkapan laboratoriumantara lain basis data antariksa; peralatan pengamatan ionosfer,(ionosonda, TEC, GISTM, ALE, GRBR), peralatan radio dan uji frekuensi,teleskop optik dan radio, magnetometer; kelengkapan jaringan transferdata; kelengkapan sistem pengamatan cuaca antariksa yangterintegrasi dengan stasiun-stasiun pengamatan; pemantauan bendajatuh antariksa; dan informasi cuaca antariksa offline dan online.
4.3.3 Dalam rangka menyiapkan masyarakat Indonesia menuju

kehidupan global.

Arah kebijakan:LIPI bekerja sama dengan beberapa lembaga litbang nasionaldan internasional akan memperkuat kapasitas dan jejaring penelitiansosial kemanusian. Dalam rangka memperkuat kontribusi penelitiansosial dan kemanusian, LIPI bersama-sama lembaga-lembaga litbangdaerah akan mengukur indeks kesiapan masyarakat dalammengantisipasi dan merespon fenomena global village.
Strategi:Penyelenggaran kegiatan untuk memperkuat kontribusipenelitian sosial dan kemanusiaan dalam hal memberikan solusi bagifenomena global village akan memanfaatkan  jejaring penelitian diPerguruan Tinggi Negeri di berbagai pelosok Indonesia. Strategi yangakan dilakukan meliputi:
 Memperkuat informasi dan data untuk mengukur indeks kesiapanmasyarakat dalam merespon dan mengantisipasi fenomena globalvillage:
 Meningkatkan kapasitas pelaku riset  (peneliti dan lembaga litbangsosial kemanusiaan ) yang berada dalam jejaring penelitian;
 Meningkatkan kualitas penelitian sosial dan kemanusiaan diseluruh Indonesia melalui jejaring  riset;
 Mengembangkan kapasitas penyimpanan dan pengolahan data dilembaga-lembaga penelitian.
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4.3.4 Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan
pengembangan dasar.

Arah Kebijakan dan StrategiDi samping penyelenggaraan pembangunan Iptek yang diuraikandi atas, maka pembangunan Iptek diarahkan untuk: (1) peningkatankualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) pembangunan sarana danprasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspiptek; (3) pembangunanrepositori dan disseminasi informasi Iptek; serta (4) peningkatanjaringan Iptek melalui konsorsium riset.
Sumberdaya Manusia (SDM):Program peningkatan pendidikan peneliti yang sedang berjalandan akan berlanjut selama RPJMN 2015-2019 masih terbatasdiperuntukkan bagi peneliti di LPNK. Program ini masih perlupeningkatan untuk mempercepat peningkatan kapasitas iptek nasional.Di samping itu, potensi riset yang tersebar di berbagai kementerianperlu ditingkatkan.Dengan demikian arah kebijakan untuk peningkatan kualitaspendidikan peneliti adalah sebagai alat utama mengalihkanpengetahuan dan teknologi dari pusat-pusat keunggulan ilmupengetahuan dan teknologi yang berlokasi di univeristas - luar negeri.Sehingga strategi untuk menjalankan arah kebijakan ini berfokus padapengembangan sumber pendanaan, yaitu mengikuti arah kebijakannasional dalam hal pembiayaan pembangunan.  Bila pembiayaanpinjaman luar negeri tidak memungkinkan maka akan dirumuskankebijakan agar pembiayaan APBN dapat digunakan membiayapendidikan di luar negeri.
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TABEL 4.1
PENGEMBANGAN SDM IPTEK

Sarana Prasarana:Pembangunan IPTEK merupakan salah satu pilar untukmempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia(MP3EI) 20102015 yang ditetapkan melalui Perpres 32/2011. Salahsatu inisiatif pelaksanaan inovasi dalam MP3EI adalah revitalisasiPusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) –Serpong, Banten  sebagai Science and Technology Park (S&T Park) yangmaju dan modern. Sebagai S&T Park, Puspiptek diharapkan mampumelahirkan usaha baru berbasis inovasi di berbagai bidang strategis,juga diharapkan mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatansumber dayauniversitas, lembaga litbang, dan dunia usaha sehinggadapat menghasilkan produk inovatif (Academy-Business-Government,ABG). Untuk menjalankan fungsi sebagai S&T Park secaraberkelanjutan, maka revitalisasi juga diarahkan agar: (1) Puspipteksebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesionalsehingga tercipta link antara bisnis dan riset; (2) Puspiptek menjadipusat unggulan riset berteknologi tinggi. Di samping revitalisasiPupspiptek – Serpong, juga akan dibangun berbagai infrastruktur
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pendukung, antara lain: (1) repositori nasional dan lembaga, termasukdiseminasinya di daerah terpencil, termiskin, tertinggal; (2)peningkatan akses internet; (3) pusat peragaan IPTEK; dan (4)pusatpusat disseminasi IPTEK di daerah.
Jaringan PenelitianIPTEK berkembang dalam komunitas yang secara aktifberinteraksi satu sama lainnya. Dalam rangka membangun komunitaspeneliti, akan diselenggarakan penelitian dalam bentuk konsorsiumdari berbagai lembaga untuk menjaring ide-ide termaju di bidang ilmupengetahuan dan teknologi. Bidang-bidang penelitian yang akandilaksanakan konsorsium adalah ke-tujuh bidang IPTEK yangdiamanatkan RPJPN 2005-2015, dan bidang-bidang strategis sesuaidengan tuntutan pembangunan dan perkembangan IPTEK.Pembangunan komunitas peneliti juga akan dilaksanakan denganmenyelenggarakan publikasi ilmiah dengan reviewer yang benar-benarindependen dengan penerbit yang juga independen. Tujuannya adalahterciptanya komunitas ilmiah sebagaimana yang disebut dalamliteratur “invisible college”.
4.4 Kerangka PendanaanPendanaan dari APBN difokuskan untuk mendukung daya saingsektor produksi, kelestarian dan peningkatan kemanfaatan sumberdaya alam, penyiapan masyarakat menghadapi kehidupan global sertapenguatan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana IPTEK.Saat ini, anggaran riset nasional masih di bawah 0,1 persen dariPDB. Untuk meningkatkannya diperlukan peningkatan kontribusiswasta. Upaya untuk meningkatkan partisipasi swasta menyediakananggaran riset dilaksanakan dengan strategi menggunakan anggaranpemerintah untuk mendorong swasta melakukan kegiatan litbang yangantara lain melalui kemitraan riset antara lembaga pemerintah denganswasta, serta mendorong penggunaan layanan teknologi danperekayasaan yang disediakan lembaga penelitian domestik, serta;
4.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

4.5.5 Kerangka RegulasiMemberikan insentif swasta untuk melakukan riset melaluiperangkat peraturan perundang-undangan yaitu PP No.93 tahun 2010;KMK No.76 tahun 2010; Permenkeu 231/2001; Permenkeu 143/1997,dan Permenkeu 51/2007. Pemberian insentif ini perlu dikelola denganbaik, untuk mendorong swasta menyediakan anggaran untuk riset
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pengembangan teknologi.
4.5.6 Kerangka KelembagaanKondisi kelembagaan iptek sebagaimana yang ditunjukkandalam Gambar 4.X sangat kompleks. Ada tiga lembaga yang fungsisebagai advokasi yaitu Komite Inovasi Nasional (KIN) yang dibentukdengan Perpres 32/2010, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)yang dbentuk melalui UU No. 8/1990, dan Dewan Riset Nasional (DRN)sebagai amanau UU 18/2002.  Sementara yang berfungsi sebagaipenysusn kebijakan adalah Kementerian Riste dan Teknologi (Ristek)beserta kementerian sektoral yang lain. Lembaga penyelenggara risetdan penyedia layanan teknologi ada 8 (delapan) lembaga penelitiannon-kementerian (LPNK), lembaga penelitian di kementerian, danperguruan tinggi sebagai amanat tridarma perguruan tinggi. Disamping pendanaan dari APBN di masing-masing lembaga penelitiantersebut, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) jugamenyediakan dana riset.Undang-undang No. 18/2002 Tentang P3-IPTEK,mengamanatkan DRN menyusun Agenda Riset Nasional (ARN) yangdiharapkan menjadi acuan bagi semua kementerian / lembagamenyusun program dan kegiatan riset. Program yang telah disusunbaik dalam ARN tidak efektif sebagai acuan penyusunan program risetdi berbagai lembaga. Alternatif penyelesaian kelembagaan seperti iniada dua, yakni melalui mekanisme hirarki kelembagaan sehinggasemua lembaga berada dalam satu garis komando, atau melaluimekanisme pembagian sumberdaya yang khususnya pendanaan riset.

GAMBAR 4.7
PETA KELEMBAGAAN IPTEK
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GAMBAR 4.8
PENINGKATAN EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN IPTEK

Kelembagaan Inovasi di KementerianEfektivitas kelembagaan di kementerian juga masih perluditingkatkan. Dari perspektif pengelolaan inovasi, maka organisasikementerian dapat dibagi dua yakni: pertama, jajaran ditjen sebagaipelaksanaan pembangunan ataupenyedia jasa publik, dan yang keduaadalah unit-unit kerja di bawah badan penelitian dan pengembangan(Balitbang) sebagai unit yang mencari dan menyediakan solusiteknologi.  Inovasi adalah hasil interaksi yang sangat intensif antarapihak yang mengetahui kebutuhan teknologi dengan pihak yangmengetahui solusi teknologinya. Inovasi baru terjadi secara acak dariinteraksi antara kedua jajaran di atas, jadi bukan proses yangberlangsung linier dalam arti dapat diprediksi sebelumnya. Itusebabnya dibutuhkan interaksi yang intens dan dapat berlangsungsetiap saat. Interkasi yang demikian dinamakan “collective mind”.Adanya sekat kelembagaan di kementerian antara jajaran litbangdengan jajaran ditjen, menghambat proses interaksi. Sehingga untukmeningkatkan produktvitas inovasi di kementerian, perlu dirumuskankembali pengorganisasian kerja antara kedua jajaran tersebut beradadi unit organisasi eselon satu yang sama.
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GAMBAR 4.9
PETA KELEMBAGAAN INOVASI DI KEMENTERIAN

Perguruan tinggiDengan tridarmanya, perguruan tinggi juga adalah unsurlembaga litbang dalam sistem inovasi nasional. Universitas memiliki
resource pool yang sangat besar hasil kombinasi antar mahasiswa dandosen dalam jumlah yang besar di lokasi yang “sama”. Di sampingjumlahnya yang besar, sumberdaya tersebut juga beragam baik daridisiplin keilmuan maupun cara berpikir ilmiahnya. Karena selalu silihberganti, mahasiswa berpotensi sebagai pembangkit ide-ide segarpengembangan IPTEK. Sebaliknya, lembaga penelitian memiliki tenagapermanen, sehingga pasokan ide segar tidak terjadi setiap saat. Negaramaju memiliki mekanisme memanen ide-ide segar dari mahasiswadengan menjadikannya sebagai sumber invensi melaluikontrakkontrak riset dari Pemerintah ke universitas. Indonesia perlumenemukan mekanisme yang tepat.
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BAB 5
BIDANG POLITIKPembangunan Bidang Politik akan memasuki suatu tahap yangsangat menentukan pada 5 (lima) tahun mendatang karena akansangat besar tekanannya pada pemantapan nilai-nilai yang menjadisubstansi demokrasi. Demokrasi Indonesia akan memasuki usiadewasa 17 tahun pada tahun 2015, terhitung sejak reformasi pada1998. Capaian penting selama ini ditunjukkan dengan fakta bahwaIndonesia tetap merupakan sebuah negara kesatuan yang utuhterbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Di samping itu,Indonesia telah berhasil menjadikan pemilu yang demokratis menjadiinstrumen yang dilaksanakan secara rutin untuk menempatkanwakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan presiden dilembaga eksekutif, dengan kontrol yang kuat dari masyarakat sipil.Dua hal yang sudah dicapai tersebut merupakan modalitas untukbergerak lebih maju dan menjadikan Indonesia sebagai negarademokrasi yang kokoh, yang tidak hanya tampak demokrasiproseduralnya, melainkan juga jiwa dan semangatnya dalammenerapkan demokrasi substansial. Hal penting ke depan adalahbagaimana mempertahankan capaian yang telah diraih selama ini,dan mendorong perbaikan sistem politik lebih lanjut agar proseskonsolidasi demokrasi tetap berlanjut menuju demokrasi yangterkonsolidasi pada akhir tahun 2025.Sementara itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesiamemiliki dua aspek utama, yakni untuk mendukung pencapaiankepentingan nasional di dalam negeri dan sebagai upaya untuk turutberkontribusi terhadap kemaslahatan dunia internasional. Dalam 10tahun terakhir, kedua aspek tersebut terus menjadi pegangan dalammerancang dan melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dalampeta diplomasi dunia, Indonesia dinilai semakin mempunyai peranpenting. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadibukti pengaruh yang dimainkan, yang menjadi modal bagipenyelenggaraan diplomasi di setiap forum internasional. Paraleldengan hal itu, diplomasi Indonesia harus mendukung upayapencapaian kepentingan nasional. Modal ini merupakan hasil kerjakeras menjawab tantangan ke depan, yakni menempatkan posisiIndonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkanposisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasionaldan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luarnegeri. Selain itu, bersama negara-negara berkembang lainnya,diplomasi Indonesia juga perlu terus mendorong ke arah terciptanyatatanan ekonomi dunia yang lebih adil.
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5.1 Permasalahan dan Isu StrategisPolitik dalam negeri memprioritaskan proses positifkonsolidasi demokrasi dalam lima tahun (RPJMN III 2015-2019),yaitu pada pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi, dengantekanan pada toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan. Prioritaspada nilai-nilai ini diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif bagipenguatan demokrasi yang substansial, termasuk partisipasi yanglebih kuat dan signifikan dari masyarakat sipil dalam prosespengambilan kebijakan publik. Secara simultan tekanan pelembagaannilai-nilai demokrasi juga diharapkan menjadi instrumen pentinguntuk melakukan pencegahan konflik yang bersifat destruktifterhadap pencapaian-pencapaian pembangunan politik, sosial danekonomi di Indonesia selama ini. Perlu diwujudkan sebuah strateginasional bersama untuk melakukan pencegahan konflik, sebelumkonflik menjadi tidak terkendali dan merusak tatanan kehidupanberbangsa Indonesia.Dinamika konstelasi politik dan hubungan internasional yangterus mengalami perubahan cepat menuntut peran aktif politik danhubungan luar negeri Indonesia baik di tingkat regional maupunglobal. Untuk itu, kepemimpinan dan peran Indonesia dalamhubungan dan kerja sama internasional harus semakin kuat dannyata. Optimaliasi diplomasi dilakukan dengan memaknai secarapositif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingannasional yang muncul dari perspektif baru dalam hubunganinternasional yang dinamis. Kepemimpinan dan peran Indonesia akansemakin penting dalam kerja sama ASEAN, dalam pemeliharaanperdamaian dunia, peningkatan kualitas perlindungan WNI di luarnegeri, kerja sama selatan-selatan, pemajuan HAM dan demokrasi.Di samping itu, perubahan ekonomi politik global menuntutperhatian untuk lebih aktif dan sungguh-sungguh dalam mengelolahubungan ekonomi dalam kerja sama internasional. Diplomasiekonomi menjadi instrumen terpenting bagi Indonesia dalammewujudkan kemakmuran di dalam negeri dan karenanyakemampuan dalam melakukan diplomasi ekonomi menjadi krusial.Tekanan internal dan eksternal akan menuntut perlunya penyesuaianstrategi diplomasi ekonominya. Perubahan strategi yang terlambatakan mengakibatkan lambannya upaya mewujudkan tujuan nasional.
5.1.1 Politik Dalam NegeriPemantapan Proses Positif Konsolidasi Konsolidasi Demokrasiyang merupakan isu strategis Politik Dalam Negeri, dalam proses
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pencapaiannya memerlukan penekanan-penekanan lebih lanjut kedalam sejumlah agenda yang merupakan satu kesatuan, terbagidalam beberapa sub isu strategis seperti yang tergambar pada AlurPikir berikut ini :

Proses konsolidasi demokrasi menunjukkan dinamikanyadalam lima tahun terakhir. Hal ini tergambar dari angka-angka IndeksDemokrasi Indonesia (IDI 2009 – IDI 2013) sebagaimana berikut ini :
GAMBAR 5.1

KINERJA DEMOKRASI INDONESIA (IDI 2009-IDI 2012)

Sumber : IDI 2009 s.d IDI 2013

Pelembagaan Demokrasi
Penyelenggaraan Pemilu yang masih belum
memenuhi harapan
Hubungan kelembagaan trias politica yang
belum sesuai prinsip checks and balances
antar lembaga
negara
Kapasitas dan krebilitas parpol yang rendah
Rendahnya kualitas partisipasi politik
masyarakat
Organisasi masyarakat sipil/ormas yang
kapasitas masih perlu ditingkatkan
Besarnya potensi gangguan pada kebebasan
sipil dan Hak-Hak Politik
Konflik Kekerasan
Potensi adanya berbagai ancaman tindak
kekerasan dari konflik sosial dan politik
Terorisme yang laten dan tidak berpola

 Penguatan Peran Lembaga
Demokrasi

 Jaminan Pemenuhan Kebebasan
Sipil dan Hak-Hak Politik

 Peningkatan Akses Masyarakat
terhadap Informasi Publik

 Pemantapan Wawasan Kebangsaan
dan Karakter bangsa dalam rangka
memperkuat Persatuan dan
Kesatuan

 Penanggulangan Terorisme

Terwujudnya
Proses Positif
Konsolidasi
Demokrasi

PERMASALAHAN AGENDA 2015 – 2019
(Sub-Isu Strategis)

SASARAN

67,3 63,2 65,5 62,6 63,787,0 82,5 80,8 77,9 79,054,6 47,9 47,6 46,3 46,362,7 63,1 74,7 69,3 72,2

2009 2010 2011 2012 2013

Indeks Demokrasi Indonesia Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik Kinerja Lembaga
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Gambar IDI di atas menginformasikan beberapa hal utama.Pertama, walaupun mengalami kecenderungan menurun sejak 2009,kinerja demokrasi Indonesia masih pada kategori sedang, denganskor di atas 60. Kedua, dari ketiga aspek demokrasi yang diukurdalam IDI, maka aspek kebebasan sipil secara konsisten selalu palingtinggi.Di samping itu, grafik tersebut menunjukkan pula adanyakesenjangan antara aspek kebebasan sipil dan kinerja aspek hak-hakpolitik dan lembaga demokrasi, yang menyebabkan eksestersumbatnya saluran aspirasi rakyat, berimplikasi pada akumulasiketidakpuasan masyarakat pada penyelenggara negara, menurunnya
trust pada lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini di beberapa provinsitelah melahirkan sikap anti demokrasi yang ditunjukkan dengankekerasan yang merusak fasilitas publik dan mengganggu kehidupanbernegara, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupanbermasyarakat.Konflik bernuansa SARA, konflik politik, konflik perebutansumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusakfasilitas publik, serta tindakan terorisme, sebagai refleksi adanyakesenjangan tersebut, masih akan menjadi permasalahan dantantangan lima tahun ke depan. Apabila tidak ditangani dengan seriusakan berpotensi menghambat jalannya proses pemantapankonsolidasi demokrasi substansial di Indonesia. Oleh karena itu,dalam pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi perlu segeradilakukan internalisasi nilai-nilai demokrasi melalui berbagai arahkebijakan dan strategi yang tepat, didukung dengan intervensianggaran yang tepat, kerangka regulasi yang kuat dan terintegrasi,dan kerangka kelembagaan yang tepat dan solid.
PELEMBAGAAN DEMOKRASI

Penguatan Peran Lembaga DemokrasiPermasalahan kelembagaan demokrasi tercermin dari kinerja
lembaga negara dan pemerintah yang masih belum optimal danmasih terbatas untuk merespon perkembangan demokrasi yang pesatdi Indonesia. Dalam era demokrasi ini, tuntutan dan aspirasi menjadikeseharian dalam masyarakat Indonesia, bahkan di pelosok daerahsekalipun.  Hampir setiap hari masyarakat di seluruh provinsi diIndonesia menuntut adanya perbaikan pelayanan publik dan fasilitaspublik yang baik seperti perlunya sarana jalan, sarana air bersih,penerangan jalan, pelayanan puskesmas dan kesehatan, pelayananpendidikan, penanganan bencana alam dan banjir yang cepat dantepat, pencegahan dan penanganan konflik yang tepat, penanganan
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masalah diskriminasi, penanganan keamanan dan ketertiban dalammasyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.Dalam era demokrasi, tuntutan dan aspirasi tersebut perlumendapatkan salurannya untuk selanjutnya direspon secara cepatdan tepat oleh lembaga negara dan pemerintah. Tidak lah heran,sebagaimana ditunjukkan dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia2010 dan 2011, sebagai dampak belum diresponnya aspirasimasyarakat dengan tepat dan cepat, penyampaian aspirasi melaluidemonstrasi di “jalanan” yang berujung kekerasan meningkat daritahun ke tahun. Demonstrasi di jalanan tersebut sangat rentan danberpotensi menimbulkan gesekan yang dapat menimbulkankekerasan yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi atau bisa disebut sebagai sikap anti demokrasi.
GAMBAR 5.2

DEMONSTRASI DENGAN KEKERASAN

Sumber: IDI 2010-2011- 2012Tuntutan masyarakat ke depan yang semakin besar dankompleks akan menjadi tantangan yang perlu direspon secara cepatdan tepat. Jika tidak, tuntutan tersebut akan menimbulkan rasaketidakpuasan dan ketidakadilan dan selanjutnya akan menjadi benihmunculnya ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan negara danpemerintahan dan kepercayaan publik terhadap negara danpemerintah, termasuk ketidakpercayaan pada demokrasi itutersendiri. Selanjutnya, tantangan tersebut akan menyebabkandampak kurang positif terhadap perkembangan demokrasi, bahkanbukanlah tidak mungkin Indonesia akan mengalami kemundurandalam berdemokrasi (setback).
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Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akandihadapi Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkanpenyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, yang lebihdemokratis, damai, jujur dan adil, dan diselenggarakan secaraserentak, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan 23Januari 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu serentakpada tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baikapabila penyelenggara pemilu memiliki kapasitas yang prima,sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat.Tantangan lainnya adalah bagaimanakah meningkatkan partisipasi
politik pemilih baik pada pemilu presiden dan pemilu legislatifkhususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. Adanyapeningkatan partisipasi pemilih yang aktif (bukan mobilisasi) akansangat tergantung pada pendidikan pemilih yang tidak dilakukansecara tergesa-gesa, dan memerlukan periode waktu yang tidakpendek. Tingkat partisipasi politik pemilih yang berkualitasmerupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

GAMBAR 5.3
PARTISIPASI  POLITIK PADA PEMILU DI INDONESIA

Sumber: KPU, 2014Berkenaan dengan partai politik, permasalahan aktual yangdihadapi adalah lemahnya sistem demokrasi internal dalam partaipolitik sehingga partai politik tidak transparan dan akuntabel didepan publik, tidak dimilikinya konsep pendidikan politik yangefektif, lemahnya kemampuan dan kapasitas kader dan fungsionarispartai dalam membangun dan mempraktikan dasar-dasar demokrasi,rendahnya etika politik di kalangan para kadernya yang menduduki
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jabatan di legislatif, dan lemahnya kepercayaan pada para politisipartai politik. Sedangkan tantangan bagi parpol yang dihadapi limatahun ke depan adalah bagaimanakah parpol di Indonesia dapatmelaksanakan fungsi-fungsi asasi mereka untuk melakukanrekrutmen politik, pendidikan politik dan melakukan kaderisasikepemimpinan dan untuk mempersiapkan wakil-wakil rakyat dankepemimpinan nasional yang sesuai dengan harapan masyarakatsetiap lima tahun sekali. Tantangan lain adalah belum berjalanoptimalnya sistem kepartaian yang kompetitif dan demokratis yangtelah menciptakan lingkungan perpolitikan yang tidak cukupkondusif bagi partai dalam melakukan agregasi dan artikulasi aspirasimasyarakat, dan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadappartai politik yang berdampak pada delegitimasi kepartaian. Padamasa mendatang, diharapkan dapat diwujudkan sebuah sistempemilu yang efektif untuk memperkecil jumlah parpol di Indonesiakarena selama 15 tahun sejak pemilu demokratis dilaksanakan tahun1999, parpol di Indonesia memang hanya didominasi oleh dua parpolsaja, yakni Partai Golkar dan PDIP-P, ditambah 2 atau 3 parpollainnya yang landasan ideologis dan visi-misinya tidak berbedasecara mendasar, termasuk PKB, Gerindra, dan Partai Demokrat.
Tabel 5.1

Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014

1999 2004 2009 2014

Partai % Partai % Partai % Partai %PDIP 33,7 Golkar 21,6 Demokrat 20,8 PDIP 19Golkar 22,4 PDIP 18,3 Golkar 14,5 Golkar 14,8PKB 12,6 PKB 10,6 PDIP 14,0 Gerindra 11,8PPP 10,7 PPP 8,2 PKS 7,9 Demokrat 10,2PAN 7,1 Demokrat 7,5 PAN 6,0 PAN 7,6
Sumber: KPU, 2014Peran organisasi masyarakat sipil telah mengalamiperubahan besar sejak satu dasawarsa terakhir ini, dengan makinmeningkatnya keikutsertaan organisasi masyarakat sipil di dalamproses penyusunan kebijakan publik dan pengawasan pelaksanaannya. Saat ini, permasalahan yang dihadapi oleh ormas adalah terkaitdengan masih rendahnya kapasitas dan kredibilitas kelembagaan,minimnya akses pada informasi dan pertukaran gagasan, sumberdaya masyarakat sipil termasuk sumber daya manusia, teknologi dansumber keuangan yang terbatas, rendahnya akuntabilitas, dan belum
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dimilikinya jaringan (networking) yang luas. Posisi ormasmengimbangi peran pemerintah dan swasta akan ditentukan olehpenyelesaian permasalahan dimaksud untuk memperjuangkankepentingan masyarakat. Dengan kata lain, peran ormas agar dapatikut serta dalam proses penyusunan kebijakan publik, melaksanakanpengawasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalamdemokrasi, dan menjadi mitra dalam mendorong prosesdemokratisasi di masyarakat akan ditentukan kapasitas dankredibilitas yang memadai.Tantangan ke depan bagi Ormas adalah bagaimanakahmendorong keberlanjutan perannya dalam proses konsolidasidemokrasi di Indonesia melalui kemitraan strategis antarapemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan itu sendiri.Potensi filantropi dan sumber daya swasta di Indonesia cukup besaruntuk digalang, yang kemudian dapat didedikasikan untukmendorong pemantapan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.Kerjasama dan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta danorganisasi masyarakat diharapkan dapat memasuki tahap baru dalammenciptakan suatu kondisi ideal bagi suatu peran optimalmasyarakat dalam demokrasi. Oleh karena itulah, maka Pemerintahakan meneruskan upaya mewujudkan “suatu kelembagaan” yangyang dapat menjamin keberlangsungan organisasi masyarakat sipilyang berada di bawah payung kebijakan yang komprehensif dalammengelola semua sumber pendanaan dan sumber daya baik darinegara, swasta maupun masyarakat.Pemerintah menangkap adanya kritik yang lebih mendasarterkait persoalan proses dan prosedur pelaksanaan demokrasiIndonesia selama ini. Apabila dicermati secara lebih seksama,persoalan demokrasi di Indonesia sesungguhnya berakar pada sistemkepemiluan yang diterapkan hingga saat ini sejak Reformasi, danbukan hanya sekedar persoalan penyelenggaraan pemilu yang lemahataupun partisipasi masyarakat yang kurang. Sistem politik Indonesiamenghadapi persoalan dilematis antara pelaksanaan sistem pemiluproporsional yang berdasarkan sistem multipartai dikombinasikandengan sistem presidensial. Hal ini merupakan permasalahanmendasar sistem politik Indonesia yang perlu mendapatkanperhatian dalam jangka menengah lima tahun mendatang. Dengankombinasi penerapan sistem pemilu proporsional dan sistemmultipartai di Indonesia, pemilih dihadapkan pada pilihan calon yangdisediakan oleh partai politik, yang belum menjalani prosespengkaderan yang tepat.  Sebagai contoh, usulan calon anggotalegislatif terkadang terdiri dari orang-orang popular (vote getters),yang tidak menjalani proses rekrutmen politik dan pengkaderan yang
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tepat, sehingga mereka dimungkinkan belum cukup memilikikomitmen pada kesejahteraan dan pemenuhan aspirasi konstituenmereka masing-masing. Para calon yang disediakan oleh parpol untuksuatu daerah pemilihan tertentu tidak merasa memiliki ikatan apa-apa dengan masyarakat yang memilihnya, karena itu tidak merasakhawatir akan karier politik nya pada masa mendatang, apabila tidakmemperjuangkan kepentingan dapil nya. Hal ini pada ujungnya akandapat menjerumuskan demokrasi Indonesia pada sistem politikoligarki belaka, pada saat rakyat tidak dapat terlibat proses politikyang menentukan nasib dan kesejahteraan mereka.Bahkan lebih lanjut, sistem pemilu proporsional-multipartaidan sistem presidensial merupakan sebuah kombinasi yang dapatmengarah kepada fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemenyang berpotensi “jalan buntu” pada hubungan presiden-parlemenatau berpotensi menghasilkan pemerintahan yang kurang berjalanstabil (divided government). Kekuasaan presiden tidak berasal daripartai pemegang mayoritas suara di lembaga legislatif. Dengan katalain, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagai bentukpelaksanaan terhadap janji-janjinya, berpotensi untuk mendapatkanhambatan dari parlemen.Salah satu langkah dalam merespon persoalan sistemiktersebut, tentu perlu dicarikan jalan keluar untuk jangka pendek 5tahun ke depan, yaitu melalui penguatan lembaga perwakilan danlembaga kepresidenan.  Sedangkan untuk kepentingan jangkapanjang, perlu dilakukan terlebih dahulu kajian mendalam terkaitdengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian dan sistem presidensialsebagai satu kesatuan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkankebijakan publik yang lebih tepat sesuai dari segi hukum danperundang-undangan, serta sesuai kebutuhan aktual masyarakat, dandapat dilaksanakan tepat pada waktunya.Berkenaan dengan lembaga perwakilan, ada begitu banyakwacana di masyarakat yang menginginkan lembaga legislatif, baikMPR, DPR, DPD maupun DPRD yang lebih baik lagi, lebih memilikikredibilitas dalam memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat.Hubungan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif juga perlu diaturlebih baik agar lebih sesuai dengan apa yang tersurat maupun yangmenjadi semangat UUD NRI 1945 yang sudah diamanden sebanyakempat kali. Hal lain, perlu dibangun konsensus yang luas antarakekuatan-kekuatan politik di parlemen dan presiden untuk mengatasipersoalan sistemik tersebut.
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Jaminan Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik
PakyatKebebasan sipil dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)sejak tahun 2009 sampai tahun IDI 2013 berada pada level tinggi,namun secara perlahan-lahan menunjukkan penurunan karenameningkatnya hambatan-hambatan dalam praktek-praktekkebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat,kebebasan dari diskriminasi dan kebebasan berkeyakinan.  IndikatorIDI menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan ancamankekerasan terhadap anggota masyarakat di berbagai daerah diIndonesia.Terkait dengan jaminan hak-hak politik rakyat, IndeksDemokrasi Indonesia menunjukkan masih banyaknya persoalanterutama terkait dengan partisipasi publik dalam pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan, serta jaminan pemenuhan hakmemilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas, kelompokperempuan dan kelompok marjinal lainnya, seperti kelompok miskin.

GAMBAR 5.4
TREN PENURUNAN KINERJA ASPEK DEMOKRASI

Sumber: IDI 2009 s.d IDI 2013Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik diIndonesia yang masih rendah merupakan permasalahan dansekaligus tantangan ke depan yang dihadapi oleh kaumperempuan Indonesia. Padahal fakta demografis menunjukkanbahwa perempuan adalah potensi kekuatan sangat besar untukdemokrasi yang dapat membuka dimensi baru pembangunanmasyarakat sipil yang selama ini mungkin belum diperhatikan.Perempuan yang pada masyarakat tradisional lebih diarahkan
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potensi nya untuk urusan-urusan domestik rumah tangga, makadalam demokrasi perlu ditingkatkan perannya bagi membangunkekuatan masyarakat melalui proses-proses pengambilankeputusan publik dalam jabatan-jabatan politik dan publik,termasuk di dalam lembaga parlemen. Rendahnya peran publikperempuan pada umumnya, pada lembaga perwakilankhususnya, antara lain disebabkan oleh terbatasnya jumlahperempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi untukberperan dalam dunia politik, di samping persoalan rasa kurangpercaya diri untuk bersaing, masih dominannya public image dikomunitas perempuan yang menghambat berkiprah perempuandi dunia politik, serta kurangnya kepercayaan perempuanterhadap aktor politik perempuan sendiri. Permasalahan lainadalah masih dihadapinya kendala kultural yang cenderungpatriarkis, sikap aktor politik laki-laki yang cenderungmeremehkan kaum perempuan, dan sikap media massa yangkurang advokatif terhadap potensi politik perempuan. Berikutadalah proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatifhasil Pemilu 1992 s.d. 2014.
GAMBAR 5.5

PROPORSI KETERWAKILAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DPR

Sumber: KPU, 2014 Dalam lima tahun mendatang, tantangan yang dihadapi adalahbagaimana meningkatkan persentase keterwakilan perempuan dalamPemilu 2019 dan pemilukada yang dilaksanakan di seluruh Indonesia
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sejak tahun 2014-2019. Hal yang sama penting adalah peningkatankualitas kelompok perempuan dalam menghadapi Pemilu, danmelaksanakan mandat hasil pemilu dan pemilukada di lembagalegislatif dan eksekutif. Oleh karena itulah, maka kualitas sumberdaya perempuan juga mesti dibangun melalui kebijakan-kebijakan
affirmative action yang tepat melalui pendidikan politik yangdilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui program-programpemerintah maupun ormas. Pada gilirannya, perempuan diharapkandapat membangun kesadaran politiknya secara mandiri. Sehinggaperempuan diharapkan memiliki peluang besar untuk mengubahmasyarakat melalui proses konsolidasi demokrasi yangdiperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.Khusus bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinallainnya, salah satu tantangan terbesar adalah pemerintah diharapkanmampu melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang mengangkatkualitas pemenuhan hak-hak dasar dari kelompok-kelompokmarginal, seperti kelompok penyandang cacat dan  kelompok rentanlainnya, seperti kelompok kelompok miskin, melalui kebijakan
affirmative action kelompok-kelompok marginal danmelaksanakannya secara menyeluruh melalui prosespengarusutamaan (mainstreaming) yang terkoordinasi denganseluruh kelembagaan penyelenggara negara, swasta dan masyarakat.

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi PublikMasyarakat tidak akan dapat mengakses informasi publik yangdiperlukan jika tidak didukung oleh penyediaan informasi publikyang memadai dan tepat waktu, tanpa pengelolaan informasi publikyang baik dan berkualitas, serta tanpa penyebarluasan informasipublik yang tepat sasaran. Konsekuensinya, masyarakat tanpainformasi publik yang memadai akan sulit berpartisipasi dan ikutterlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik danpengawasannya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan selama 5 (lima)tahun terakhir untuk memenuhi akses dan kebutuhan masyarakatterhadap informasi, yaitu dari sisi supply dilakukan denganpenyediaan informasi publik, dan pengelolaannya secara transparan;sedangkan dari sisi demand adalah upaya untuk menumbuhkanpartisipasi publik untuk mengakses dan memanfaatkan informasipublik dimaksud.UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadapinformasi publik antara lain dilakukan melalui pembentukan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh badan publik
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yang ada di pusat maupun di daerah, dan perangkatnya. Namundemikian, sampai dengan saat ini baru 48,6 persen badan publik yangmemiliki PPID tersebut. Hal ini disebabkan oleh permasalahan masihrendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnyaperan PPID, disamping keterbatasan kapasitas sumber daya manusiapengelola informasi, sarana dan prasarana komunikasi, serta belummemadainya regulasi untuk mendorong pelaksanaan keterbukaaninformasi. Sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong terbentuknyaPPID terkendala oleh masih lemahnya koordinasi, serta terbatasnyakomunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil untukmendorong pelaksanaan keterbukaan informasi. Di bawah ini grafikterkait jumlah dan prosentasi PPID yang dibentuk hingga saat ini :
GAMBAR 5.6

PEMBENTUKKAN PPID BADAN PUBLIK
PERIODE OKTOBER 2014

Sumber: Kemkominfo 201Hal lain, PPID yang telah terbentuk di seluruh badan publik jugamasih menghadapi permasalahan yaitu belum optimalnya fungsilayanan informasi publik badan publik. Hal ini dapat dilihat daritingginya permohonan penanganan sengketa informasi (hampir disemua badan publik), sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :
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GAMBAR 5.7
STATUS PERMOHONAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

INFORMASI PERIODE 2010 – MARET 2014

Sumber : Komisi Informasi Pusat 2014Dari sisi masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah masihrendahnya kesadaran masyarakat pada umumnya termasuk badanusaha untuk memahami arti penting dan peran strategis informasipublik yang berakibat pada masih rendahnya pemanfaatan informasidan menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat.Permasalahan ini berkorelasi dengan belum cukup signifikan upayayang telah dilakukan selama ini terkait dengan penyebaran danpemerataan informasi publik untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Media Centre yang telah dibentuk masih menghadapi permasalahanefektifitas pengelolaannya, yang berdampak tidak berjalanoptimalnya proses penyebaran informasi publik kepada masyarakat.Begitupun dengan peran media tradisional di masyarakat, yangselama ini masih belum berkembang menjadi ruang publik yangterlembaga dengan baik di hampir seluruh provinsi di Indonesia.Beberapa perkumpulan sandiwara rakyat yang ada di Jawa Tengahdan Jawa Timur masih biasa mengadakan pertunjukan keliling desa,namun penontonnya semakin berkurang setelah televisi masuk desa.Pertunjukan rakyat dengan menggunakan bahasa daerah juga mulaiditinggalkan setelah banyak warga yang bisa berbahasa Indonesia.Ditambah lagi, para seniman semakin berkurang karena kurangnyaminat dari generasi muda untuk melibatkan diri dalammengembangkan media tradisional melalui pertunjukan rakyat.Lima tahun ke depan, dengan semakin populernya budayaasing di kalangan masyarakat terutama remaja menjadi tantanganbagi pemerintah untuk meningkatkan peran dan kapasitas media
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tradisional dalam penyebaran informasi publik. Media tradisional diseluruh penjuru Indonesia tersebut harus tetap eksis karena memangharus dilestarikan, dan peran nya tetap diperlukan untukmenyampaikan informasi publik yang diperlukan dan dibutuhkanrakyat seluruh Indonesia lebih mengena dan mencapai sasaran.Peluang pemerintah cukup terbuka untuk meningkatkankapasitas media tradisional melalui kerja sama dengan berbagaipemangku kepentingan di tanah air. Media tradisional harus terusdikembangkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun dapatmenjadi sarana pendidikan, sarana kontrol sosial, dan diseminasiinformasi sekaligus pelestari dan pengembangan nilai-nilai budaya,serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu, mediatradisional diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilaninformasi bagi masyarakat yang sulit atau mempunyai keterbatasanuntuk menjangkau/mengakses media modern atau media barulainnya, seperti masyarakat di daerah terdepan/terluar/terpencil.Terkait dengan media komunitas, di era reformasi ini, mediakomunitas tumbuh dan berkembang dengan pesat, dan diterima olehberbagai kalangan yang pro pada pemberdayaan masyarakat. Mediakomunitas dapat menjadi media pemersatu berbagai kelompokmasyarakat yang berkonflik. Salah satu contohnya, Radio Abilawa FMyang terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Subang, Purwakarta,dan Karawang telah berperan sebagai peredam konflik SARA (suku,agama, ras, dan antar golongan) yang terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat. Cara yang dilakukan oleh pengelola radioadalah menyelenggarakan diskusi yang melibatkan pemuda,masyarakat, dan tokoh desa. Pertemuan dilakukan secara langsungdan tatap muka di sebuah studio, kemudian pihak-pihak yang terlibatjuga saling mengirimkan pesan dan lagu melalui Radio Abilawa.Namun saat ini, media komunitas bersaing dengan pemilikperusahaan media yang memusatkan perhatian pada internet danjejaring sosial. Kesenjangan akses informasi dan penyebarannyaantara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan menjadi kendalaterbatasnya akses media komunitas terhadap informasi ataukesempatannya lebih sedikit untuk mendapatkan informasi.Tantangan yang dihadapi oleh media komunitas dalam 5 tahun kedepan seiring dengan berkembangnya media baru dengan pesat daritahun ke tahun adalah menguatkan peran dan kapasitas mediakomunitas untuk penyebaran informasi, dengan menjalin kemitraandengan berbagai pemangku kepentingan.Di sisi lain, jejaring sosial telah menjadi primadona untukmenyebarkan informasi, disamping sebagai alat komunikasi antarindividu. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki
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akun jejaring sosial, seperti facebook, twitter, youtube, dan lainsebagainya. Pengguna media online dari tahun ke tahun mengalamipeningkatan hingga 63 juta orang pada tahun 2012 (sumber :Kominfo, 2013). Adapun situs yang paling dikunjungi olehmasyarakat Indonesia yang pertama adalah jejaring sosial facebook.Kedepan dapat diprediksi bahwa pengguna media online di Indonesiaakan mencapai 139 juta orang di tahun 2015. Pada tahun 2012Indonesia menduduki peringkat ke 4 di Asia dengan penggunainternet sebanyak 55 juta penduduk (22,4%). Dengan demikian,Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam memasarkanperangkat teknologi komunikasi dan informasi, dan menyebarkaninformasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan mengenasasaran.  Namun dampak negatifnya adalah dengan adanya free
information flow mengakibatkan Indonesia sangat mudahmenghadapi kebanjiran informasi dari luar yang belum tentubermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Tantangannya adalahsemakin tingginya penggunaan internet dan media baru lainnyadalam kehidupan sehari-hari akan mengakibatkan frekuensi serangandan kejahatan cyberspace semakin meningkat. Hal ini menuntutperlunya melengkapi produksi konten digital dalam negeri yangsesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta edukasi bagipenggunanya.Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Mediapenyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh danmembangun imej publik, dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnisdan politik pemiliknya. Media penyiaran di Indonesia belum memilikiaturan yang baku yang menjadi landasan dalam mengatur duniapenyiaran. Dengan ketiadaan aturan tersebut berkontribusi padaturunnya mutu siaran. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidakberdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatanpenyiaran diarahkan untuk menarik iklan dan menentukan kelayakanacara tersebut malalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayanganberbau mistis, pornografi dan pornoaksi, infotainment, reality showmerupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasardalam menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutamatelevisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui rating dan
share. Dengan adanya rating dan share sebagai acuan dalampenyusunan agenda, maka teks televisi lebih banyak berisikan selerayang rendah, ringan dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkanprogram berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealismeikut menentukan rating dan share, hingga memodifikasi berita-beritaagar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsasebanyak-banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media
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penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalammenyampaikan informasinya kepada masyarakat.Indonesia menghadapi pula permasalahan tren monopoli ataupenguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu.Tantangan bagi Pemerintah untuk menjadikan media nasionalsebagai media yang mampu bersaing dengan media-media swastalainnya. TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik pemerintahtidak bisa menandingi TV swasta maupun Radio Swasta. Bahkan,kondisi RRI saat ini terperangkap oleh persoalan terbatasnya danadan SDM dalam proses produksinya. Dengan demikian, peremajaansiaran nasional harus mendapat dukungan dari berbagai pihak agardapat bersaing dengan TV/Radio swasta yang memperoleh dari iklan.Disamping itu, tantangan pula bagi RRI untuk membangun slide belt
information untuk mengimbangi kekuatan informasi asing. Hegemonimedia-media swasta menjadikan tantangan bagi pemerintah dalammengembangkan media nasional di Indonesia. Tantangan 5 tahun kedepan adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnyamutu penyiaran yang lebih memihak masyarakat dan tidak hanyamenguntungkan pemerintah sendiri ataupun pemilik media semata.Konglomerasi media tiap tahun akan semakin luas, sehingga perluderegulasi undang-undang penyiaran demi kepentingan publik.Untuk menyeimbangkannya, diperlukan literasi media agarmasyarakat mampu memilah dan memilih media yang paling layakinformasi/berita maupun tayangannya bagi mereka.Peran Media massa yang hadir di masyarakat sangat eratkaitannya dalam  pembentukkan, perkembangan dan perubahan polatingkah laku dari suatu masyarakat (publik). Media massa denganjaringannya yang luas harus memiliki semangat pembangunankarakter bangsa yang berlandaskan perspektif budaya Indonesiasebagai negara kesatuan, keberagaman budaya yang didasari nilailuhur, kebijakasanaan dan pengetahuan lokal yang arif dan bijaksana.Untuk itu sangat penting media penyiaran di Indonesia mempunyaisiaran yang mempunyai muatan ataupun substansi dalam rangkapeningkatan karakter/mental sejalan dengan peningkatan manusiaIndonesia sebagai bangsa yang mandiri dan mampu bersaing sertabermental unggul.Pembangunan karakter yang menanamkan revolusi mental iniperlu dilaksanakan secara serentak baik di pusat dan daerah denganberbagai media yang paling efektif yang disesuaikan dengan targetkhalayaknya baik melalui siaran televisi, pembuatan film/videomaupun bentuk paket informasi lain yang mengandung unsur inovasisejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.Pemilihan media sebagai bentuk kampanye sosial pembentukkan
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karakter bangsa ini perlu mempertimbangkan jangkauan media yangluas serta memungkinkan peluang feedback dari publik sebagai tolakukur keberhasilan dari diseminasi informasi publik yang telahdilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.Akses masyarakat terhadap informasi publik ditentukan olehsarana prasarana dan pengelolaannya, termasuk konten yang sesuaidengan kebutuhan dan bisa diterima tepat waktu. Hal ini memerlukansumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, baik secarajumlah maupun kapasitasnya. Tantangan kedepan yang harus terusdilakukan adalah meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasidan informasi, terutama di daerah agar pemerataan dan keadilaninformasi bagi masyarakat Indonesia dapat diwujudkan, sehinggapartisipasi publik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakanserta pengawasannya dapat dilaksanakan secara sinergis danakuntabel. Disamping itu, menghadapi era globalisasi ekonomiterutama di Asia, peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi daninformasi harus ditingkatkan untuk dapat bersaing secara global,minimal setara dengan SDM negara-negara tersebut. Literasi dansertifikasi profesi bidang TIK merupakan salah satu program pentingsesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Bidang Komunikasi danInformatika yang harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baikdan sesuai kebutuhan, termasuk untuk kalangan umum baikpemerintah dan swasta mencakup angkatan kerja muda dan sekolahmenengah baik umum maupun kejuruan. Peningkatan standarkompetensi profesional bidang teknologi dan informasi secarakonsisten perlu dilaksanakan dan ditingkatkan melalui programkegiatan beasiswa, pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK),pelatihan komunikasi publik serta pelaksanaan sertifikasi di bidangkomunikasi dan informatika.Peningkatan mutu kualitas karya maupun inovasi bidangteknologi komunikasi dan informasi perlu dikembangkan melaluipeningkatan riset serta publikasi karya Penelitian dan Pengembanganbidang Teknologi dan Informatika. Upaya peningkatan ini perludielaborasi dan disinergikan dengan berbagai stakeholders baikinstansi pemerintah, swasta, universitas, maupun komunitas penelitiyang ada di masyarakat. Pemerintah perlu memfasilitasi pemanfaatanmaupun inovasi terapan yang telah dihasilkan dalam bentukdukungan dan kebijakan maupun regulasi yang mendukung.
PENCEGAHAN KONFLIK KEKERASAN

Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa dalam rangka
Memperkuat Persatuan dan Kesatuan BangsaIndonesia sepanjang sejarahnya sampai dengan saat ini telah
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berhasil menjaga eksistensinya sebagai negara yang bersatu danberdaulat, serta dapat mengatasi berbagai jenis konflik sosialberdimensi kekerasaan sehingga tidak berujung pada perpecahanbangsa. Pada era Reformasi sejak tahun 1998 keberhasilan perjanjiandamai atas konflik Aceh, Poso, Maluku, Kalimantan Tengah danKalimantan Barat adalah bukti keseriusan Indonesia menanganikonflik kekerasan. Keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebuahnegara yang dapat menangani konflik atau memelihara perdamaianselama periode transisi demokrasi. Negara juga tetap berkomitmendalam menangani konflik-konflik ke depan, diantaranya denganpenetapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang PenangananKonflik Sosial. Undang-Undang ini menekankan pentingnya semuakomponen bangsa melakukan berbagai upaya pemeliharaanperdamaian yang dikemas dalam upaya pencegahan konflik,sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang-Undang No  7 tahun2012 tersebut. Pembangunan karakter bangsa menjadi bagian yangtidak terpisahkan sebagai bentuk upaya meredam potensi konflik. Haltersebut secara jelas termuat dalam Undang-Undang No 7 Tahun2012 Pasal (9) poin f “Membangun karakter bangsa”.Namun, sejumlah keberhasilan yang telah dicapai tidak berartiIndonesia sudah terbebas dari ancaman konflik sosial. Dalam limatahun terakhir, Indonesia mengalami suatu kondisi di mana kejadiankonflik selalu muncul di hampir seluruh provinsi, dengan kualitas danfrekuensi yang bervariasi. Laporan kajian Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia (LIPI, 2013) menyebutkan bahwa konflik muncul karenadomain negara dan masyarakat berada dalam kondisi terfragmentasi,ditandai oleh sistem politik yang tidak proporsional, tiadanya salurankomunikasi politik yang baik, serta kebijakan publik yang terdistorsioleh kepentingan parsial. Kedua domain ini sama-sama lemah, yangpada gilirannya menjadi penyebab kekacauan dalam pelbagai dimensisosial-politik-ekonomi. Kajian LIPI menyebutkan ada tujuh faktoryang menjadi penyebab kekacauan dalam masyarakat Indonesia,yakni (1) distorsi kebijakan publik, (2) patologi birokrasi, (3)kesenjangan sosial ekonomi, (4) perebutan sumber daya alam, (5)masalah adat-kebudayaan dan identitas, (6) distorsi penegakanhukum dan keadilan, serta (7) disfungsi aparat keamanan.LIPI menjelaskan lebih lanjut bahwa distorsi kebijakan publikterjadi karena diabaikannya kebijakan yang tidak ditujukan padakepentingan umum, melainkan kepada vested interest. Patologibirokrasi terjadi karena rekrutmen yang tidak berdasarkan merit
system, melainkan pada pertimbangan primordial. Kesenjanganekonomi rawan menyebabkan konflik karena tidak terjembataninyakepentingan pemodal besar dan pemodal kecil, sesuatu hal yang juga
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erat kaitannya dengan kebijakan yang terlalu berpihak dalampertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun antar wilayah.Perebutan sumber daya ekonomi terjadi karena makin terbatasnyasumber daya ekonomi tidak terbarukan, pada sisi lain subsidi silanguntuk menutup kesenjangan antar daerah tidak terumuskan denganbaik. Masalah adat, kebudayaan dan identitas muncul karena tidakberjalannya proses pembentukan identitas nasional secaraberkelanjutan. Penerapan hukum belum dilakukan secara adil diIndonesia, sehingga berpotensi besar menyebar luaskanketidakpuasan, di samping belum adanya peradilan alternatif bagipenyelesaian kasus-kasus pidana dan perdata ringan. Hal inimemberikan beban luar biasa bagi perangkat hukum yang ada. Halterakhir, aparat keamanan belum sepenuhnya mampu menjadipenegak hukum yang netral, selain masih adanya penyalahgunaankekuasaan oleh oknum aparat.Berbagai akar konflik tersebut sesungguhnya menunjukkanadanya persoalan dalam pemahaman, kesadaran, semangat, danpenerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan (wasbang) dan adanyaketidakapstian jati diri dan karakter bangsa. Wawasan kebangsaanmerupakan nilai penting dalam menjaga perdamaian dan keutuhanbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasankebangsaan merupakan sudut pandang suatu bangsa dalammemahami jati diri dan lingkungannya, menentukan cara,memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budayanya dalammencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya.Wawasankebangsaan memiliki makna luhur yang menempatkan persatuan,kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negaradiatas kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan, karakter bangsaIndonesia adalah jati diri nasional yang merupakan akumulasi darikarakter-karakter baik dan terpuji warga negara Indonesia. Karakterbangsa merupakan isu sentral dalam kehidupan berbangsa danbernegara. Bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangantentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itusangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman,pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dankemakmuran seluruh rakyat Indonesia.Di samping permasalahan tersebut di atas, tantangan ke depanadalah mengatasi berbagai sumber atau akar konflik yang komplekstersebut melalui upaya-upaya yang terintegrasi, komprehensif,terarah, sistematis, serta terukur. Selama ini, belum sinergis danterkoordinasinya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,serta masih terbatasnya kerja sama dengan para pemangkukepentingan lainnya dalam menjaga perdamaian telah berkontribusi
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terhadap akumulasi beban permasalahan konflik yang semakin beratdan kompleks. Pelaksanaan program dalam menjaga perdamaian danmeningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang selama inidilaksanakan belum cukup menggunakan pendekatan yang tepatyang disesuaikan dengan akar potensi dan intensitas masalah, kulturdan kearifan lokal tertentu yang ada di dalam masyarakat. Bahkan,pelaksanaan kebijakan dan program-nya tidak menyentuh padapenyelesaian akar potensi konflik melalui pelaksanaan kebijakankomprehensif yang berdimensi sosial budaya, politik, dan ekonomi,untuk suatu wilayah konflik tertentu (area-based approach).Pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa masihdilaksanakan secara terpisah oleh kementerian/lembaga. Hal lain,pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa cenderungdireduksi menjadi kegiatan sosialisasi dan diseminiasi nilai-nilaiPancasila dan kebangsaan pada publik secara umum, tanpa disertaidengan tekanan dan fokus bagaimana penerapannya untukpenyelesaian akar masalah konflik sebagai bentuk nyata penerapannilai wasbang dan karakter bangsa tersebut. Lebih jauh, program-program pencegahan konflik yang dilakukan selama iniperkembangannya tidak dilengkapi dengan indikator dan sasaranyang dapat diukur, sehingga menyulitkan dalam perumusankebijakan yang tepat sasaran.Pemerintah mengusulkan Revolusi Mental untuk melakukantransformasi mentalitas manusia Indonesia, yang oleh bapak pendiribangsa Indonesia, Presiden Soekarno sebagai upaya nation and
character building. Gagasan yang pada dasarnya berupayamenyiapkan manusia Indonesia menjadi manusia-manusia yang tidakhanya cerdas, sehat, dan mandiri, melainkan juga unggul mentalnya,sehingga mampu bersaing dengan semua bangsa di dunia ini.Manusia-manusia yang mampu berdialog secara komunikatif untukmencari solusi bagi perbedaan-perbedaan antara mereka denganmenghindari cara kekerasan, manusia-manusia yang toleran, non-diskriminatif pada sesama warga bangsa dan menjadi warga negarayang taat hukum.

Penanggulangan TerorismeFenomena terorisme masih akan  menjadi persoalan serius bagiIndonesia, terutama apabila tidak ada strategi dan tindakan-tindakanmendasar untuk mengatasinya, baik dalam jangka menengah maupunjangka panjang. Berbeda dengan persoalan-persoalan strategislainnya, ancaman terorisme bukan saja pada keamanan masyarakat,melainkan langsung membahayakan “the very foundation of our
nation” yakni Pancasila sebagai konsensus dasar bangsa Indonesia,juga kepada UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi
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terorisme bersifat anti-demokrasi dan menentang semuakelembagaan yang menoleransi perbedaan pendapat dalampelaksanaan agama dan dalam penerapan kebijakan publik. Di atassemua itu, ideologi terorisme membenarkan tindakan kekerasan yangtidak pilih sasaran dalam mencapai tujuan mereka mendirikan negaraberdasarkan doktrin sempit agama.Pada masa lima tahun mendatang ini, upaya-upaya mendasarperlu dilakukan terutama dalam melakukan koordinasi kelembagaandalam melakukan penanggulangan terorisme, termasuk menggalangkemitraan dengan seluruh organisasi masyarakat sipil tanpa kecuali.Hal yang tidak kurang penting adalah meyakinkan semua pihakbahwa dasar perundang-undangan anti terorisme perlu direvisiuntuk memberikan wewenang yang lebih luas pada penegak hukummelakukan pencegahan terorisme sebelum terlanjur memberikanefek merusak yang besar pada masyarakat yang tidak berdosa.Dewasa ini, negara-negara di dunia bersatu padu melawangerakan-gerakan terorisme yang merambah dunia dengan ideologiyang pro kekerasan, bahkan terhadap anak-anak, perempuan danorang lanjut usia. Indonesia perlu ikut serta secara lebih intens dalamarus besar dunia untuk memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya.Pada lima tahun mendatang, apabila tidak diantisipasi denganpantas, maka akan menjadi masa saat  teroris tidak lagi segan-seganuntuk menantang kekuatan negara secara terbuka, karena akses yangmakin besar pada sumber-sumber informasi dan jaringan untukmelakukan kekerasan secara meluas. Pemerintah diharapkanmerespons secara memadai berupa koordinasi yang makin kuatantara lembaga-lembaga penegak hukum. Program-programpendidikan, deradikalisasi dan kontra radikal terorisme akan menjadiperhatian utama untuk diperkuat. Pemerintah juga akan mendirikanpusat data dan informasi pencegahan terorisme, pendidikan ideologiPancasila untuk kelompok-kelompok rentan terpengaruh gagasanterorisme. Pendidikan ideologi Pancasila ini nantinya akan salingterkait dan terkoordinasi ke dalam pusat pendidikan perwujudanpendidikan ideologi Pancasila ini dalam berbagai aspeknya, sehinggadapat saling memperkuat. Pada saat bersamaan, kerjasamainternasional yang lebih kuat diperlukan untuk mempersempit ruanggerak dari organisasi-organisasi terorisme transnasional yang masihleluasa bergerak dan berkomunikasi, bahkan saling mendanaikegiatan-kegiatan teror mereka.
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5.1.2 Politik Luar NegeriUntuk menuju jalan Indonesia yang berdaulat secara politik,dalam lima tahun kedepan pelaksanaan kebijakan politik luar negeriIndonesia yang bebas dan aktif akan  dilandasi kepentingan nasionaldan memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim.  Indonesiaakan membangun wibawa politik luar negeri dan dapat mereposisiperan Indonesia dalam isu-isu global. Dalam menghadapi dinamikalingkungan internasional yang begitu cepat, Indonesia perlumemimpin dan berperan dalam mewujudkan tatanan dunia yanglebih adil, dan damai di berbagai aspek kehidupan.Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri Indonesia akandititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negarakepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja samainternasional, menguatkan diplomasi middle power yangmenempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional denganketerlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatanregional di kawasan Indo Pasifik, dan meningkatkan pelibatan peran,aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam perumusan danpelaksanaan politik luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi.

Penanganan PerbatasanMasih tingginya potensi konflik interstate, adanya trust deficit

Dinamika lingkungan internasional yang cepat

Perlindungan terhadap wilayah dan warganegara
Indonesia

Sentralitas ASEAN : kapasitas, persatuan, dan
kredibitas (dalam penyelesaian sengketa)

Kesiapan menghadapi regional economic
integration

Potensi gangguan stabilitas dan keamanan
kawasan

Pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur
dan implikasinya bagi kepentingan  Indonesia

Kompetisi pembukaan akses  pasar internasional
prospektif

Sinergi diplomasi politik dan diplomasi ekonomi

Dampak perubahan iklim global dan persoalan
lingkungan hidup

 Penanganan Perbatasan

 Pemantapan peran Indonesia di ASEAN

 Penguatan diplomasi ekonomi

 Peningkatan kualitas perlindungan hak
dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri
khususnya perlindungan terhadap tenaga
kerja Indonesia (TKI)

 Peran Indonesia dalam kerja sama
bilateral, regional, dan global

Terwujudnya
Kepemimpinan dan
Peran Indonesia
dalam Keja Sama
Internasional
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di kawasan, serta ekspektasi internasional membuat Indonesia sangatberkepentingan untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi dalamupaya menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun di levelyang lebih luas. Upaya ini terkait erat dengan kepentingan nasionalkarena peace and stability di kawasan adalah prasyarat mutlak untukdapat melaksanakan pembangunan di di dalam negeri. Untuk itu,Indonesia akan memberikan perhatian pada upaya memeliharaperdamaian dan keamanan di kawasan dan di tingkat global, yangselama ini sudah mulai dilakukan.Prioritas pertama yang perlu ditangani adalah pelaksanaandiplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian masalahperbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negaratetangga. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untukmenjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia. Indonesiamemiliki perbatasan maritim dengan 10 negara yakni India, Thailand,Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australiadan Timor-Leste, serta perbatasan darat dengan tiga negara, yakniMalaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Penetapan batas daratdengan Papua Nugini telah selesai dilakukan, sedangkan penetapanperbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste sebagian besar telahdilaksanakan. Penetapan perbatasan perlu terus dilaksanakan karenaberlarut-larutnya sejumlah isu perbatasan dapat berdampak negatifbagi hubungan diplomatik, yang seringkali dapat dirasakan langsungpenduduk di wilayah perbatasan.
Pemantapan Peran Indonesia di ASEANASEAN sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia,baik untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri maupun bagiupaya menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara.Terdapat dua isu krusial dan mendesak yang harus mendapatkanpenanganan serius dan menyeluruh agar ASEAN dapat berperansebagai mana mestinya bagi kepentingan nasional Indonesia, yaknikesiapan internal menghadapi ASEAN Community, dan melanjutkankepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mengarahkan ASEANdalam mencapai tujuannya.ASEAN menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasidalam lima tahun mendatang. Dalam aspek politik dan keamanan,ASEAN menghadapi dua isu utama yang berpotensi menimbulkanancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan, yakni persoalanLaut Tiongkok Selatan dan Semenanjung Korea. Untuk itu, Indonesiaperlu meletakkan prioritas kerjasama maritim dalam rangkakeamanan dan stabilitas regional karena Indonesia memiliki wilayahlaut teritorial yang luas dan memiliki kawasan strategis. Penyelesaian



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 5-25

damai atas sengketa wilayah laut memerlukan kerjasama maritimuntuk mengurangi ketegangan dan menghindari konflik di kawasan.Pemasalahan maritim perlu diselesaikan melalui upaya membangunkepercayaan antar negara dan meningkatkan transparansi diantaranegara-negara anggota ASEAN. Upaya ini perlu dilakukan untukmeredam rivalitas maritim antarnegara dan mendorong penyelesaiansengketa teritorial di kawasan perdagangan bebas yang dapatmengganggu kepentingan nasional Indonesia.Untuk aspek ekonomi, kebangkitan ekonomi Tiongkok danmunculnya berbagai perjanjian perdagangan juga perlu dikeloladengan baik oleh ASEAN. Di samping itu, Komunitas Ekonomi ASEANsebagai bentuk integrasi ekonomi regional merupakan agenda utamadan visi ASEAN untuk membangun kawasan Asia Tenggara yangterintegrasi dalam pembangunan ekonomi yang merata danmengurangi kesenjangan sosial-ekonomi perlu diapresiasi sebagaisebuah langkah besar untuk memajukan negara ASEAN bersama.Namun, perlu diwaspadai dampak internal ekonomi yang mungkinakan terjadi ketidakadilan dalam implementasinya serta ketahananekonomi bersama sehingga potensi krisis pada negara Asia Tenggaratidak menyebar dan tidak memberikan dampak yang besar terhadapnegara lainnya dalam kawasan. Penyatuan kawasan ASEAN melaluiintegrasi ekonomi secara penuh akan berdampak baik terhadapsektor ekonomi maupun keuangan. Integrasi ekonomi ASEANdiharapkan dapat memberikan peningkatan perekonomian (trade
creation) bagi kawasan yang terlibat di dalamnya. Ada keraguanintegrasi ekonomi berdampak kurang menguntungkan bagi ASEAN.Bagi Indonesia, dengan potensi penduduk dan sumber daya yangbesar seharusnya integrasi ekonomi dan keuangan ASEAN dapatmenjadikan perekonomian Indonesia semakin meningkat.Untuk aspek sosial budaya, tantangan besar dihadapi dalamupaya membangun satu identitas dan kebersamaan ASEAN sebagaisatu komunitas. Singkatnya, ASEAN masih akan menghadapipersoalan kohesivitas internal dan tantangan terhadap pelaksanaansentralitas ASEAN dalam berhubungan dengan para mitra wicaranya.Indonesia perlu turut menentukan arah ASEAN ke depan. Disatu sisi, ASEAN harus memberikan manfaat bagi Indonesia, dan disisi lain Indonesia harus terlihat sebagai pemimpin yang berperansignifikan di ASEAN. Untuk itu, dalam lima tahun mendatangIndonesia perlu merespon persoalan kesiapan domestik danmempersiapkan konsep dan langkah kepemimpinan Indonesia diASEAN dengan mempersiapkan dukungan regulasi, kelembagaan,program/kegiatan dan anggaran. Di samping itu, kepemimpinan danperan Indonesia di ASEAN perlu didukung oleh kapasitas sumber
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daya manusia (intellectual resources) yang memadai.Dalam kepemimpinannya, Indonesia juga memastikanterkonsolidasinya satu tatanan kawasan baru melalui bingkai EastAsia Summit (EAS). Untuk itu, upaya memperkuat arsitektur regional,khususnya EAS perlu mendapat perhatian khusus dalam lima tahunmendatang.
Penguatan Diplomasi EkonomiSelama ini diplomasi telah memberikan keuntungan politis bagiIndonesia di tingkat internasional. Keuntungan politis tersebut dapatdimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, antara lainmelalui peningkatan ekspor barang/jasa atau perluasan pasarprospektif. Terkait dengan hal tersebut, diplomasi ekonomi Indonesiadifokuskan untuk mendukung penghapusan non-tariff barrier dalamperdagangan dengan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif.

GAMBAR 5.8
PASAR PROSPEKTIF INDONESIA

Pasar prospektif perdagangan Indonesia masih sangat kecil.Di kawasan Afrika hanya sebesar 3,76 persen dari total perdagangan;Amerika Selatan hanya 1,77 persen; Amerika Utara 0,38 persen. Disisi lain, Malaysia, Brazil, dan Vietnam telah masuk ke wilayah ini danmemiliki nilai investasi yang jauh lebih signifikan.Diplomasi Indonesia di berbagai forum ekonomi selama inimemperlihatkan bahwa penekanan yang berbeda pada aspek politikatau aspek ekonomi menghasilkan keputusan yang berbeda, sehinggaperlu upaya untuk menyeimbangkan antara kedua aspek tersebut
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agar keduanya dapat berjalan seiring dan saling mendukung. Semakinkuatnya diplomasi ekonomi yang dilakukan pada gilirannya dapatberperan dalam upaya keluar dari jebakan negara berpenghasilanmenengah (middle income trap).Di samping itu, Indonesia adalah satu-satunya negara di AsiaTenggara yang menjadi anggota G-20. Indonesia berperan aktif dalamupaya penanganan krisis ekonomi global dan mendorong reformasitata kelola ekonomi dunia. Oleh karena itu, posisi sebagai anggotaG20 perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diplomasi Indonesia di G20perlu memperkuat kepentingan ekonomi nasional yang dalam limatahun ke depan ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomiIndonesia yang berkualitas atau “growth with equity”. Pertumbuhanini akan dilakukan melalui strategi investasi perdagangan,peningkatan daya saing, financial inclusion dan produktivitas.Diplomasi Indonesia untuk mendukung “quality growth” atau “growth
with equity” ini sejalan dengan kepentingan negara berkembang.Dalam forum APEC, peran Indonesia pada beberapa bentukkerjasama cukup menonjol khususnya dalam konsep integrasiekonomi dimana Indonesia berperan aktif sebagai salah satu lead
economies dalam sejumlah program aksi. Partisipasi Indonesia diAPEC dilandaskan pada pentingnya mengambil keuntungan danmengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam eraperdagangan dan investasi yang semakin bebas di Asia Pasifik.Peluncuran Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 membukapeluang pasar bersama terbesar di dunia karena berpopulasi separuhjumlah penduduk dunia. RCEP ditujukan sebagai suatu upayamemperkuat ketahanan ekonomi kawasan yang berlandaskansemangat kemitraan dan saling menguntungkan antara negaraASEAN dan negara mitranya. RCEP juga dibentuk agar ASEAN dapatmenjadi key driver dalam dalam pengembangan arsitektur kawasanyang bersifat ASEAN-minded dengan tetap mengutamakanpembentukan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Tantangan bagiIndonesia untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dan tentukepentingan ekonomi nasional yang berfokus pada pertumbuhanekonomi berkualitas.Pertarungan politik global ditandai dengan pertarunganpenguasaan pangan dan energi. Krisis pangan dan energi dunia dankelangkaan air berdampak pada peningkatan harga pangan dunia,arus impor dan ekspor pangan dalam jumlah besar. Hal lain, rawanpangan dan energi menyebabkan terjadinya kompetisi penyediaanenergi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional(aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan,
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sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untukmelindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam limatahun ke depan, diplomasi politik dan diplomasi ekonomi harusberjalan seiring untuk melindungi kepentingan nasional atas pangandan energi.Diplomasi ekonomi Indonesia juga perlu dilakukan dalambidang perbankan, terutama untuk membantu perbankan nasionalmelakukan ekspansi ke negara-negara tetangga terdekat. Selama ini,perbankan nasional mengalami kesulitan dan hambatan perijinandari pemerintah setempat. Situasi ini sangat berbeda dengankemudahan sejumlah bank komersial dari negara anggota ASEANyang memiliki lebih banyak kantor cabang di Indonesia daripada dinegara asalnya.Dalam konteks kerja sama bilateral, diplomasi ekonomiIndonesia perlu juga mengacu kepada kepentingan pertumbuhanekonomi nasional yang inklusif. Kerja sama kemitraan strategis yangtelah dibangun perlu dimanfaatkan secara optimal demi kepentingannasional Indonesia.Sejalan dengan aspirasi Indonesia sebagai negara maritim,diplomasi ekonomi juga perlu untuk digalakkan di forum Indian
Ocean Rim Association (IORA). Kerjasama perekonomian dengansejumlah negara anggota IORA memiliki potensi yang besar dan telahmendapatkan perhatian dalam Komunike Perth tahun 2013.  Kedepan kerja sama maritim komprehensif melalui IORA perlu didorongmengingat potensi sumbangannya bagi kepentingan nasionalIndonesia.
Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan
WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)Persoalan WNI/BHI di luar negeri, khususnya TKI, adalahpersoalan yang terus muncul dan selalu menjadi perhatian utamapublik. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah terus berupayamenunjukkan keberpihakannya dalam pelayanan dan perlindunganWNI/BHI di luar negeri, di antaranya dengan memberikanpendampingan dan bantuan hukum yang diperlukan. PersoalanWNI/BHI di luar negeri, khususnya TKI, diperkirakan masih akanterus muncul dan menyita perhatian publik dalam 5 tahun ke depanmengingat penanganan persoalan di dalam negeri yang terkaitdengan pengiriman TKI belum berjalan maksimal. Moratorium ataupenghentian pengiriman TKI yang bersifat permanen ke negaratertentu diperkirakan belum dapat dilakukan dalam lima tahun ke
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depan mengingat keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri.Dalam merespon persoalan TKI setidaknya dapat dilakukanmelalui dua jalur utama yaitu melakukan pelayanan danperlindungan terhadap WNI/BHI secara langsung, serta melakukandiplomasi di tingkat bilateral maupun regional/multilateral untukmenghasilkan kerangka hukum/mekanisme yang dapatmeningkatkan proteksi WNI/BHI. Kedua jalur tersebut masih belummemberikan hasil yang optimal, sehingga ke depan perlu ditempuhlangkah-langkah perbaikan yang tidak bersifat business as usual.Langkah tersebut diantaranya adalah membentuk pemahamandan pemaknaan diplomat RI mengenai keberpihakan kepada isuperlindungan WNI, adanya konsep dan strategi yang lebih terarahuntuk diplomasi perlindungan di level bilateral, regional, multilateral,serta upaya melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalammelindungi TKI/WNI di luar negeri. Selain itu, koordinasi denganpemangku kepentingan persoalan di bagian hulu juga perlu mendapatperhatian agar terdapat pembagian tugas yang lebih jelas, sehinggaupaya diplomasi menjadi lebih efektif dan potensi timbulnyapersoalan dapat diminimalisir.
Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan globalPenguatan diplomasi bilateral Indonesia ditandai denganupaya peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negaraterdekat serta perkembangan implementasi sejumlah kerjasamakemitraan strategis dengan beberapa negara kunci di kawasan dannegara sahabat lainnya. Semenatara itu Indonesia juga perlumemperkuat peran dalam kerja sama global dan regional untukmembangun saling pengertian, memajukan demokrasi dan HAM,perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama selatan-selatan, danmengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan ruang bagi berjalanefektifnya proses pembangunan di Indonesia demi kesejahteraanrakyat Indonesia.Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketigadi dunia setelah Amerika Serikat dan India. Keberhasilan proseskonsolidasi demokrasi di dalam negeri, serta upaya-upaya yangdilakukan Indonesia selama ini untuk mempromosikan danmemajukan demokrasi telah mendapatkan apresiasi dan pengakuandunia internasional. Selama ini Indonesia sudah melakukan promosidemokrasi dan HAM di tingkat regional dan multilateral, misalnyamelalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF), kontribusiIndonesia dalam pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission
on Human Rights (AICHR),  dan melalui kontribusi sebagai anggota
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Dewan HAM PBB. Negara-negara Timur Tengah (Arab Springs) danASEAN telah membuka ruang kerja sama untuk saling berbagipengalaman terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Dengan potensitersebut, Indonesia dapat lebih berperan memajukan demokrasi padatingkat regional dan global.Lebih lanjut, fakta yang ada saat ini menunjukkan masihtingginya potensi konflik interstate, adanya trust deficit di kawasan.Masyarakat Internasional memiliki ekspektasi peran, kontribusi danpartisipasinya dalam upaya menjaga perdamaian dunia, baik dikawasan maupun di level yang lebih luas. Upaya ini terkait eratdengan kepentingan nasional karena peace and stability di kawasanadalah prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan didi dalam negeri.
Indonesia selama ini telah menjadi negara netral dan dipercaya parapihak untuk meredam konflik di Laut Tiongkok Selatan yang sangatpenting bagi stabilitas dan keamanan Asia Pasifik. Saling klaimwilayah, serta potensi sumber daya alam yang dikandung di wilayahLaut Tiongkok Selatan menjadi isu pertarungan negara Filipina,Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Tiongkok, yang dalam 5 tahun kedepan masih berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan.Dalam konteks global, situasi Timur Tengah diperkirakan masihakan ditandai dengan berbagai ketegangan dan kekerasan sebagaidampak gelombang demokratisasi, dan hubungan antarnegara yangkurang harmoni. Peran Indonesia melalui peran pasukanperdamaiannya tentu perlu ditingkatkan. Indonesia perlumeningkatkan koordinasi dan konsolidasi, serta menemukan solusiuntuk mengatasi kendala pengiriman pasukan perdamaian sehinggatarget 10 besar dapat dicapai, dan menyusun road map pencapaiantarget peace keepers, dan mengoptimalkan kontribusi di UNPKOtersebut untuk mendukung diplomasi Indonesia di PBB. KontribusiIndonesia dalam menjaga perdamaian dunia dapat dilihat darigambar di bawah ini yang menunjukkan posisi ke 19. DiharapkanIndonesia dapat mencapai target 10 besar pengiriman pasukanperdamaian dalam 5 tahun mendatang.
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GAMBAR 5.9
JUMLAH PERSONEL DAN PERINGKAT INDONESIA DALAM PASUKAN

PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB
TAHUN 2004-2014

Sumber : Kementerian Luar Negeri - Realisasi s/d Mei 2014Tidak dapat dipungkiri bahwa isu kejahatan terorganisir lintasnegara merupakan masalah global yang dapat mengancam umatmanusia. Isu kejahatan ini seperti pencucian uang, penyelundupanmanusia, kejahatan cyber, trafficking in persons, penyelundupansenjata dan narkoba, menjadi salah satu persoalan yang dapatmengancam stabilitas kawasan, khususnya mengancampembangunan nasional Indonesia.Pengalaman selama ini menunjukan bahwa dalam kerja samaglobal dan regional sulit untuk mencapai kesepakatan untukmelakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut padatataran multilateral, dan situasi ini berdampak pada belumtercapainya kerangka instrumen internasional penanganan kejahatanlintas negara yang komprehensif di bawah payung PBB. Meskipundemikian, Indonesia perlu terus mengupayakan kerja samapenanganan kejahatan lintas negara, baik pada tingkat regionalmaupun global, bahkan bilateral khususnya dengan negara-negarayang terkait langsung.Dalam isu irregular migration/people smuggling dan trafficking
in persons, Indonesia harus terus mendorong dan memperkuat kerjasama penanganan antara negara pengirim, negara transit, negaratujuan imigran. Isu irregular migration/people smuggling berpotensimembawa dampak buruk terutama bagi masyarakat Indonesia di
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daerah transit, dan berpotensi membawa hubungan yang tidakharmonis antarnegara. Kepentingan ketiga negara pengirim, transit,dan tujuan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kerjasama. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh masing-masingnegara dapat diminimalkan dan potensi konflik ketiga negara dapatterhindarkan.Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancamanterhadap keamanan negara. Kelompok teroris memiliki kapasitas danjejaring internasional, dan menggunakan kemajuan teknologikomunikasi dan informatika, bahan peledak dan transportasi untukmendukung keberhasilan aksi terorisme di dunia. Penguatanpencegahan dan penindakan terorisme melalui peningkatan kerjasama internasional menjadi suatu keniscayaan. Negara-negara perlubersatu menghadapi ancaman terorisme tersebut mengingatancaman teorisme bersifat laten, dan tidak berpola. Kesiapsiagaansetiap saat perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman dan aksiterorisme.Dalam isu perubahan iklim, Indonesia perlu selalu konsistendengan peran aktif dan konstruktif untuk mendorong negara-negaraagar lebih fleksibel dalam mengupayakan kompromi, dengan tidakmengorbankan kepentingan nasional, khususnya kepentingan negaraberkembang. Hal ini penting untuk mendorong keberhasilanmencapai legally binding outcome, seperti yang dimandatkan oleh Bali
Action Plan.Melanjutkan peran Indonesia selama ini dalam merumuskanarah agenda pembangunan global selama ini, Indonesia menyadaripentingnya upaya mengintensifkan kerjasama internasional dalammengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim,penyebaran penyakit. Dalam hal ini, Indonesia tidak cukup hanyamenjadi peserta, melainkan perlu memainkan peran kepemimpinandalam mengawal agenda pembangunan global, sejalan dengankebijakan pembangunan di dalam negeri.Dalam bidang perlucutan senjata, tantangan bagi Indonesiauntuk terus mendorong pemberlakuan Comprehensive Nuclear Test
Ban Treaty (CTBT), dan memperjuangkan universalisasi traktat danpemberlakuannya. Tantangan bagi Indonesia pula untuk mendorong8 negara Annex 2 lainnya untuk melakukan hal yang sama.Indonesia perlu terus menyatakan sikap bahwa dunia perlumemperkuat multilateralisme, khususnya dalam memelihara peransentral PBB. “Indonesia menyatakan agar PBB tetap relevan dalammenghadapi berbagai tantangan global dan terus dapat menjunjungmultilteralisme. Hasil akhir dari reformasi tersebut, harus
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menjadikan proses pembuatan keputusan PBB menjadi lebih efektif,efisien, transparan, dan inklusif. Kerja sama dan kemitraan antara-PBB dengan organisasi regional merupakan keniscayaan. Indonesiajuga menegaskan bahwa harus ada sinergi antara upaya-upaya ditingkat global dengan upaya di tingkat regional. Indonesia tetapmemainkan peran penting dan terus mendorong kerja sama di antaranegara-negara Organisasi Konferesi Islam (OKI) dalam menghadapikrisis keuangan dunia. Indonesia juga memberikan kontribusi untukmereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umatIslam memasuki abad ke-21. Indonesia berkomitmen dalammenjamin kebebasan, toleransi dan harmonisasi serta memberikanbukti nyata akan keselarasan Islam, demokrasi dan modernitas.Sementara itu, dalam kerangka New Asia-Africa Strategic Partnership(NAASP), peran Indonesia sangat besar terutama dalam bertukarpengalaman di berbagai bidang pembangunan.Indonesia telah menjadi Middle Income Country yangdiharapkan memberikan kontribusi bagi negara lain melalui kerangkaKerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Sesungguhnya, Indonesiatelah banyak memberikan kontribusi bagi negara lain, baik bantuanbarang maupun capacity building, namun belum terkoordinasidengan baik di antara kementerian/lembaga. Pembentukan TimKoordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular(KSST) merupakan jawaban untuk merespon persoalan koordinasidimaksud.Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama selatan-selatandan triangular memerlukan formulasi kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan yang terintegrasi agar kontribusi yang diberikan tidak hanyamenjadi charity, dan memperjuangkan kepentingan sesama negaraselatan-selatan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dansejajar dan saling menguntungkan, melainkan menjadi investasipolitik dan instrumen diplomasi Indonesia, termasuk dalammendorong diplomasi ekonomi tanpa menghilangkan esensisolidaritas sesama negara berkembang.
5.2 Sasaran Bidang (impact)Dengan memperhatikan berbagai masalah dalam pembangunanpolitik yang muncul, maka, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaranutama pembangunan bidang politik.
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5.2.1 Politik Dalam NegeriSasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalahterwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukurdengan pencapaian angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 80, danterselenggaranya pemilu yang aman, adil,  dan demokratis pada tahun2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagaiberikut :1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeksaspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, danterselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang aman, damai,adil jujur dan demokratis;2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politikrakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, danhak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019.3. Menguatnya peran lembaga perwakilan4. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusanparpol hingga 30%5. Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik6. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publikdan memanfaatkannya7. Meningkatkan kualitas penyiaran8. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai denganberkurangnya jumlah konflik kekerasan di masyarakat secaraberkelanjutan sampai dengan tahun 2019
5.2.2 Politik Luar NegeriSasaran pembangunan bidang politik luar negeri terutamaditujukan bagi terwujudnya kepemimpinan dan peran Indonesiadalam kerja sama internasional. Sasaran utama ini dicapai melaluisasaran-sasaran antara sebagai berikut :1. Efektifnya penanganan masalah perbatasan2. Meningkatnya kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran(kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN;3. Meningkatnya peran Indonesia di tingkat global
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4. Menguatnya diplomasi ekonomi Indonesia;5. Meningkatnya kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri
6. Terselenggaranya kebijakan dan infrastruktur diplomasiIndonesia yang lebih efektif
5.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan  Bidang

Dalam mencapai sasaran utama dan sasaran antarapembangunan politik, sejumlah arah kebijakan dan strategi perluditentukan secara tepat untuk memperoleh dampak yang optimalbagi pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi.
5.3.1. Politik Dalam NegeriPada sisi politik dalam negeri, maka dalam rangka mencapaisasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi yang ditempuhadalah sebagai berikut:1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan

mendorong kemitraan lebih kuat antara  Pemerintah, swasta
dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:(a)Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratistermasuk pengaturan pembiayaan kampanye pemilu danpengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yangmendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;(c) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adildan demokratis; (d) Pengembangan kebijakan dan regulasi yangmendukung proses konsolidasi demokrasi, termasuk dalamrangka pemberdayaan dan peningkatan peran ormas dan parpoldan mendorong kebebasan sipil dan jaminan hak-hak politikwarga negara; (e) Penguatan lembaga penyelenggaraan negaradan hubungan antarlembaga demokrasi untuk mendukungkebijakan publik yang efektif; (f) Peningkatan kapasitas lembagapenyelenggara pemilu; (g) Penguatan dan pemberdayaanorganisasi kemasyarakatan dalam mendorong kebebasan sipilyang bertanggungjawab, serta menjamin hak-hak politik warganegara (h) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaandemokrasi pada lembaga pemerintah; (i)Penguatan kerja samamasyarakat politik, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomidalam mendorong proses demokratisasi; (j) Peningkatankapasitas dan kualitas komunikasi politik penyelenggara negara;(k) Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan sebagai bagian darilembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsipengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif,
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dan fasilitasi dialog;2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yangditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Pembentukan timindependen yang akan mengambil inisiatif melakukan pengkajianperubahan perundang-undangan bidang politik; (b) Pelaksanaanpengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistemkepartaian, dan sistem presidensial; (c) Pelaksanaan konsultasipublik dan strategi komunikasi media tentang perlunyameningkatkan kualitas kepemiluan, pelembagaan partai politik,konsistensi pelaksanaan sistem presidensial, dan peningkatankualitas peran lembaga perwakilan; (d) Perubahan UU Pemiluyang dapat mendorong penyederhanaan partai politik danpenguatan lembaga perwakilan; (e) Perubahan UU Parpol untukmendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuatsistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai,pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untukmembangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi.3. Memperkuat lembaga perwakilan untuk meraih
kepercayaan publik, yang ditempuh melalui strategi yang dapatmendorong: (a) penguatan fungsi legislasi; (b) penguatan fungsipengawasan; (c) penguatan fungsi anggaran; (d) penguatanhubungan lembaga perwakilan dan rakyatnya; (e) Pelaksanaanketerbukaan informasi publik lembaga perwakilan rakyat.4. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-
tugas kepresidenan secara lebih efektif, yang ditempuhmelalui strategi sebagai berikut: (a) Penguatan efektivitaskomunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikanefek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa presiden tetap hadirdalam setiap persoalan mereka; (b) Penguatan komunikasi politikyang efektif dengan media massa secara rutin untukmenginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan danmendapatkan input; (c) Penguatan komunikasi politik rutindengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakanisu-isu strategis demokrasi; (d) Komunikasi presiden denganjajaran di bawahnya sampai dengan eselon 1, pimpinan lembaganegara, dan para relawan untuk mengkonfirmasi hal-hal yangsangat krusial berbasis teknologi; (e) Pembentukan situationroom kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dinibencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air; (f)Penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuatsinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (g)penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk
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meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunannasional;(h) Reformasi institusi intelijen kepresidenan untukmeningkatkan akurasi informasi bagi presiden; (i) Pelaksanaanforum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisiinternasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presidendan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, sertakementerian perencanaan pembangunan nasional.
5. Pemenuhan hak-hak dan kewajiban politik rakyat dan

meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yangakan ditempuh dengan strategi: (a) Pengaturan dalam UU PartaiPolitik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melaluirekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian aksesyang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibatdalam politik partainya; (b) Penguatan fungsi pendidikan politikoleh parpol (c) Penerapan kebijakan affirmative action kepadakelompok marjinal; (d) Peningkatan kapasitas kelompokperempuan, penyandang disabilitas, dan kelompokmarijinal/rentan lainnya melalui pendidikan politik; (e)Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompokmarjinal; (f) Penyiapan skema bantuan parpol yang berkaitanlangsung dengan proses penyiapan kader perempuan yangmumpuni;  (g) Pengembangan pusat pendidikan pemilih danpengawasan pemilu yang partisipatif; (h) Penguatan fungsipendidikan politik oleh parpol. (i) Pembangunan jaringanantarkelompok perempuan di Indonesia; (j) Penerapan prosesaudit independen bagi parpol untuk pertanggung jawabanpenggunaan dana APBN/APBD.6. Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang akan ditempuhdengan strategi: (a) Penataan regulasi yang mengatur kewajibaninstansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporankinerja serta membuka akses informasi publik untukmewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif,efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (b)Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas olehinstansi pemerintah pusat dan daerah; (c) Penyediaan konteninformasi publik berkualitas untuk peningkatkan kecerdasan danpengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya; (d)Kampanye publik terkait revolusi mental; (e) Penyebaraninformasi publik secara berkualitas melalui berbagai mediacenter, media komunitas dan media tradisional; (f) PembentukanPPID di setiap badan publik, terutama di daerah dan lembaga non
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pemerintah yang operasional sesuai dengan UU KIP sertaperaturan pelaksanaannya; (g) Penyediaan informasi yang terkaitdengan rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakanpublik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan keputusan; (h) Penguatan SDM bidang komunikasidan informasi; (i) Penguatan Government Public Relation (GPR)untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah danmasyarakat; (j) Penguatan KIP dan Dewan Pers.7. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi
publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh denganstrategi: (a) Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakatsipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenaipentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam prosespenyusunan dan pengawasan kebijakan; (b) Penguatan literasimedia dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitasmasyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuaidengan kebutuhannya; (c) Pemanfaatan media sosial untukpeningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksipemerintah dan masyarakat; (d) Penyediaan dan pelembagaanforum konsultasi publik dan ruang partisipasi lainnya untukmasyarakat sipil oleh seluruh badan publik.8. Meningkatkan kualitas penyiaran, yang akan ditempuh denganstrategi: (a) Revisi terhadap UU tentang Penyiaran; (b)Pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaranpublik;  (c) Penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.9. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi
yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan
rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh denganstrategi: (a) Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaianberlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dansosialisasinya; (b) Penyusunan peraturan pelaksana pelaksanaanUU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; (c)Pembangunan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsayang terintegrasi dan komprehensif, serta menjunjung tinggipenghormatan pada multikulturalisme dan HAM, meningkatkankualitas sikap toleransi dan menghormati perbedaan, dan antidiskriminasi; (d) Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakterbangsa bagi aparatur negara; (e) Penguatan karakter danwawasan kebangsaan bagi masyarakat; (f) Penguatankelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi danpenanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; (g)Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalampenanganan konflik; (h) Penguatan koordinasi antarlembaga
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pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah danpemangku kepentingan lainnya dalam pemeliharaan perdamaian;(i) pengembangan sistem komunikasi antara pemerintah danmasyarakat; (j) perbaikan peta potensi kerawanan konflik ditingkat nasional dan daerah; (k) Pemetaan nilai-nilai dasar untukmemperkuat wawasan kebangsaan; (l) Pengembangan sistemdeteksi dini; (m) Internalisasi nilai-nilai Revolusi Mental dikalangan aparatur Pemerintah dan BUMN/BUMD; dan (n)Pencanangan pilot project dan inisiasi percontohan KomunitasBerkarakter.10. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme
dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman
terorisme, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Penataanregulasi terkait UU No. 15 tahun 20013 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme; (b) Pelembagaan dan pengembanganjaringan Forum Koordinasi Pencegahan Konflik (FKPT); (c)Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahandan penindakan; (d) Penguatan kerja sama bilateral, regional, danglobal tentang counter terrorism; (e) Pelaksanaan pendidikan danpelatihan penanggulangan terorisme

5.3.2. Politik Luar NegeriDalam rangka mencapai sasaran pembangunan, arahkebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, arahkebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:1. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran(kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN melaluistrategi: (a) intervensi kebijakan pemerintah terkait komunitasASEAN; (b) penguatan kapasitas domestik dalam menghadapiterwujudnya Komunitas ASEAN; (c) penguatan kelembagaanuntuk mendukung pemantapan pelaksanaan Komunitas ASEAN;(d) penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentinganlainnya; (e) penguatan diplomasi Indonesia di ASEAN berbasis
intellectual resources; (f) pelaksanaan peran (kontribusi)Indonesia dalam menguatkan sentralitas ASEAN dan peranASEAN di tingkat regional dan global (arsitektur kawasan); (g)penyusunan road map dan partisipasi aktif di East Asia Summit(EAS); (h) pelaksanaan peran ( kontribusi) Indonesia dalamSouth East Asia Nuclear Weapon Free Zone; (i) mendorongpelaksanaan traktat persahabatan dan kerjasama di Kawasan Asia
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Pasifik; (j) peningkatan peran Indonesia dalam penanganankonflik kawasan melalui mekanisme ASEAN termasuk sengketaLaut Tiongkok Selatan; (k) Pengembangan IT Masterplan untukmendukung diplomasi RI di ASEAN.2. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepatpenyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga,menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dankeamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, danmengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi: (a)mempercepat penyelesaian masalah perbatasan maritime dandarat; (b) pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c)penyebarluasan informasi perbatasan termasuk perundingankesepakatan batas kekuatan transmisi radio; (d) Pembenahanpelaksanaan kebijakan nasional Indonesia sebagai negarakepulauan sesuai dengan UU No.  17 tahun 1985 seperti antaralain pembenahan pengaturan hak lintas damai alur lautkepulauan melalui laur laut dan rute penerbangan untuk transityang tidak melanggar kedaulatan Negara Kepulauan atas air sertaruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dansumber kekayaan di dalamnya; penataan kembali kerja samapengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam hayati danperlindungan serta pelestarian lingkungan laut; pengaturanpenelitian ilmiah kelautan di laut territorial atau perairankepulauan, di ZEE dan Landas Kontinen; dan pembenahan danpenguatan kerja sama internasional mengenai pengembangandan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; (e)memulai kembali pembahasan perjanjian ekstradisi denganSingapura, dan (f) menegosiasikan pengembalianpengelolaan flight information region (FIR) yang berada di atasKepulauan Riau oleh Singapura.3. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi(a) pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflikdi Timur Tengah; (b) pelaksanaan peran Indonesia dalampenanganan people smuggling/irregular migration bersamanegara pengirim, negara transit, dan negara tujuan; (c)pemantapan peran Indonesia dalam penanganan transnational
organized crime; (g) peningkatan  partisipasi Indonesia dalampengiriman pasukan pemelihara perdamaian; (h) penguatandiplomasi Indonesia di PBB yang efektif; (i) pemantapan peranIndonesia dalam mendorong terlaksananya Comprehensive
Nuclear Test Ban Treaty (CTBT).4. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forumbilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi
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(a) penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif; (b)Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di APEC dan G20untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang danrelevan; (c) pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebiherat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihanekonomi global dan menjaga terciptanya sistemperekonomian global yang kuat, berkelanjutan, danseimbang; (d) peningkatan peran Indonesia di  APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dannegara berkembang; (e) peningkatan diplomasi politik yangseiring dengan target-target diplomasi ekonomi; (f)pelaksanaan peran Indonesia di Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP); dan (g) pelaksanaankontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/reziminternasional yang mengatur energy and food securitysebagai public goods.5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatandan triangular melalui strategi (a) Intervensi kebijakanpengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular; (b)pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembagayang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan
eminent persons group untuk membantu pemangku kepentinganKSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan(e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, danmasyarakat sipil yang terlibat KSST.6. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAMmelalui strategi (a) promosi demokrasi dan HAM di tingkatregional dan internasional; (b) pemantapan dialog HAM daninterfaith di level bilateral, regional dan internasional; (c)penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri; (d) penguatankoordinasi antar pemangku kepentingan; (e) penyusunan danpenyampaian paket-paket komunikasi untuk menyampaikanupaya penegakan HAM dan demokrasi di dalam negeri kepadakalangan internasional.7. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negerimelalui strategi (a) peningkatan keberpihakan diplomasiIndonesia pada WNI/BHI; (b) pelayanan dan perlindunganWNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dankeberpihakan; (c) pelaksanaan perjanjian bilateral untukmemberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri; dan (d)penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara pemangku
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kepentingan melalui korrdinasi dan pembangian tugas yang jelas;(e) peningkatan upaya perlindungan melalui sinergi dengankomunitas WNI/TKI di luar negeri; (f) pengfuatan kerja samamedia.8. Menata kebijakan dan infrastruktur diplomasi Indonesia melaluistrategi (a) evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeriIndonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yangmenggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasikepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritime; (b)Penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis danperdagangan; (c) Evaluasi dan konsolidasi perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakankebijakan polugri yang berkarakter bebas aktif, kepentingannasional dan jatidiri negara maritim; (d) perluasan partisipasipublik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi.
5.3 Kerangka PendanaanPembangunan politik dalam negeri dengan isu strategispemantapan proses positif kosolidasi demokrasi memerlukandukungan optimal seluruh pihak dalam negara, swasta maupunmasyarakat sipil. Hal ini dengan mengingat makin pentingnyakemitraan semua pihak dalam memajukan proses positif kondolidasidemokrasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturanperundangan.

5.3.1 Politik Dalam NegeriKerangka Pendanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut:1. Pendanaan isu strategis politik dalam negeri bersumber darianggaran sesuai ketentuan dalam RAPBN 2015-2019, terutamapendanaan yang berasal dari rupiah murni.2. Pendanaan sejumlah isu sub-strategis dapat berasal darikerjasama dengan mitra pembangunan, sebagai pelengkap dariRAPBN 2015-2019 sesuai dengan ketentuan hukum danperaturan perundangan yang berlaku.3. Pendanaan juga bisa dibangun melalui kerangka bantuanmasyarakat sipil dan swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatandukungan demokrasi, dalam bentuk dana perwalian (trust fund)yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil untuk organisasimasyarakat sendiri.



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 5-43

5.3.2 Politik Luar NegeriKerangka Pendanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut:1. Pendanaan isu strategis sub-bidang politik luar negeri bersumberdari anggaran sesuai ketentuan dalam RAPBN 2015-2019,terutama pendanaan yang berasal dari rupiah murni.2. Khusus untuk kerja sama triangular dalam sub-isu strategisKerjasama Selatan-Selatan dan Triangular sumber pendanaandapat berasal dari kerjasama dengan mitra pembangunan. Dalamskema kerjasama ini, Pemerintah Indonesia dapat memberikankontribusi dalam bentuk tunai, peralatan dan keahlian (bantuanteknis).Tata Cara Optimalisasi Sumber Dana dilakukan:1. Sesuai dengan PP 39 tahun 2006 mengenai Tata Cara danPengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan.2. Khusus untuk kerja sama triangular, optimalisasi penggunaansumber dana dilakukan mengikuti standard operating procedures(SOPs) tentang monitoring dan evaluasi yang disusun oleh TimKoordinasi Nasional mengenai KSST.
5.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

5.4.1 Kerangka RegulasiPembangunan politik dalam negeri yang mencakup dimensiyang luas kelembagaan politik, kebebasan sipil dan hak-hak politikmemerlukan dukungan regulasi yang tepat dan tegas untukmemberikan dampak optimal selama 5 tahun mendatang pada isustrategis pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi.
5.4.1.1 Politik Dalam Negeri

Dalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilakumasyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukungpelaksanaan proses konsolidasi demokrasi, arah kerangka regulasiadalah sebagai berikut:
1. Pengembangan peraturan perundangan bidang politik.Tujuannya adalah untuk memberikan landasan pelaksanaandemokratisasi agar menuju konsolidasi demokrasi substansialdan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan
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akuntabel.  Peraturan perundangan bidang politik ini adalahantara lain yang terkait dengan sistem pemilu, sistem perwakilan,sistem kepartaian, organisasi kemasyarakatan, dan sistempresidensial, dan sistem pemerintahan daerah.
2. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai

pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.Penyusunan PP ini antara lain bertujuan untuk melaksanakanpemberdayaan ormas, sebagai amanat pasal 40 ayat (7) UU No. 17tahun 2013 agar Ormas dapat meningkatkan kinerja dan terjagakeberlangsungan hidup dan perannya.Dalam rancangan PP ini perlu diatur materi antara lain yangterkait sebagai berikut: (a) pelaksanaan dan bentukpemberdayaan ormas oleh Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah (pemda); (b) pelaksanaan kerja sama pemberdayaanormas dengan ormas lainnya, masyarakat dan atau pihak swasta;(c) kriteria ormas yang mendapatkan pemberdayaan; (c) tata caraormas ikut serta dalam program pemberdayaan; (d) koordinasidan sinergitas pemerintah, pemda dan pemangku kepentinganlainnya dalam pemberdayaan ormas; (e) keterlibatan ormasdalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi danpelaporan program/kegiatan pemberdayaan ormas; dan (f)sistem informasi ormas.Di samping itu, dalam rangka pemberdayaan dan menjagakelangsungan hidup ormas, dalam konteks fasilitasi kebijakan,pemerintah dan pemda dapat memfasilitasi pembentukan danatau penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat ormasutamanya dari sisi finansial.Penyusunan PP diperlukan mengingat diperlukannya pengaturanterkait keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia,yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, danpihak swasta.Kementerian Dalam Negeri akan bertindak sebagai leading sectorpenyusunan PP dimaksud. Dalam proses penyusunannya akanmelibatkan kementerian dan atau lembaga terkait, sertaorganisasi kemasyarakatan berbagai bidang termasuk mediamassa, dan perguruan tinggi.
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3. Penyusunan regulasi/kebijakan terkait dengan pelaksanaan
strategi nasional pencegahan konflikPenyusunan strategi dilakukan dengan tujuan untuk (a)memberikan arah penanganan konflik yang komprehensif dansinergis, (b) meningkatkan koordinasi dan kerja sama pusat dandaerah dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya diluar pemerintah secara terintegrasi, (c) menekankan padaprioritas pemeliharaan perdamaian/pencegahan konflik dalamkonteks wilayah tertentu, dan kelompok sasaran tertentu denganmempertimbangkan dan memperhatikan konteks sosial dankebudayaan di daerah, (d) meningkatkan komitmenkementerian/lembaga yang menjadi leading sector dalampencegahan konflik.

4. Penyusunan revisi atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.Tujuannya adalah menguatkan penanganan tindak kejahatanterorisme yang tidak berpola dan dapat terjadi setiap saat.Perundangan-undangan anti terorisme yang ada masih lemahuntuk merespon serangan teror yang memanfaatkan kelengahanpara aparat keamanan dan penegak hukum di dalam negeri.Disamping itu, penanganan terorisme masih terkendala persoalankurangnya koordinasi intelijen nasional.

5. Penyusunan regulasi/kebijakan untuk menindaklanjuti
keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019
mendatang.Tujuannya untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraPemilu dalam melaksanakan Pemilu Serentak di seluruhIndonesia. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah penyusunandisain kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang  lebih kuat dankredibel, termasuk dukungan lembaga riset kepemiluan.6. Penyusunan payung hukum pembangunan Democracy Trust
Fund (DTF).Tujuannya adalah untuk mendukung keberlanjutan peranmasyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Indonesia.Melalui DTF ini, ormas di Indonesia memiliki sumber-sumberpembiayaan pasti dalam mendukung proses demokratisasi diIndonesia. Hal lain, DTF akan membuka ruang perluasan jejaringormas yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan posisi ormas
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apabila berinteraksi dengan lembaga penyelenggara negara danpemerintah.
7. Penyusunan peraturan perundangan/kebijakan terkait

dengan jaminan akses masyarakat terhadap informasi publikTujuannya adalah untuk mendorong keterbukaan informasipublik, memberikan jaminan akses masyarakat terhadapinformasi publik, dan jaminan atas kebebasan berpendapatwarga. Peraturan perundangan/kebijakan ini tidak hanyamendorong penguatan badan publik untuk terbuka, tetapimendorong pula peningkatan masyarakat untuk mengaksesinformasi publik dan memanfaatkannya untuk mengembangkankepribadian dan lingkungan sosial, serta meningkatkanketerleibatannya dalam proses penyusunan kebijakan publik danmelakukan pengawasannya. Hal lain, peraturan perundangan iniharus mendorong peningkatan peran media tradisional danpemanfaatan media baru/sosial dalam menyebarkan informasipublik yang sehat dan berkualitas.
5.4.1.2 Politik Luar Negeri

Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan
Triangular IndonesiaDengan meningkatnya status Indonesia sebagai negaraberkembang berpenghasilan menengah dan dalam rangkameningkatkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunandengan negara-negara berkembang, khususnya Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular yang selanjutnya disebut KSST, diperlukankoordinasi yang lebih terstruktur antar Kementerian dan Lembagaterkait. Koordinasi diperlukan agar Kerja Sama Selatan-Selatan danTriangular dapat terlaksana lebih efektif dan efisien, untukmendukung tujuan pembangunan nasional.Arah kerangka regulasi diperlukan sebagai upaya penguatanpelaksanaan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSSTIndonesia) dengan tujuan untuk mempercepat kesiapan pelaksanaanKerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia dan menjaminefektivitas pelaksanaan KSST Indonesia bukan hanya atas dasarpertimbangan keuntungan politis tetapi juga keuntungan ekonomisyang pada gilirannya dapat menunjang pembangunan nasional.Terkait KSST, Indonesia baru memiliki peraturan di levelundang-undang, seperti UU nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang
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perbendaharaan negara sebagai rujukan untuk melaksanakan KSST.Namun demikian, untuk memenuhi arah kerangka regulasi sesuaicita-cita penguatan KSST, diperlukan penyusunan PeraturanPemerintah yang merinci ketentuan tentang pemberian hibah olehPemerintah Indonesia kepada pihak asing. . Kerangka hukum yangjelas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan peran Indonesia bukanhanya sebagai penerima (pinjaman dan hibah luar negeri) tetapi jugasebagai penyedia/ pemberi (provider) kepada sesama negaraberkembang. Di samping itu, akuntabilitas pelaksanaanprogram/kegiatan/anggaran KSST akan meningkatkan efektivitashasil yang dicapai dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran.Tujuan kerangka regulasi tersebut antara lain adalah untukmenyediakan basis legal bagi pelaksanaan anggaranprogram/kegiatan KSST Indonesia, memberikan arahan kebijakanyang lebih fokus dan koridor mekanisme pembiayaan yang jelas danakuntable dalam bagi IndonesiaIndonesia dalam melaksanakan kerjasama internasional, khususnya Kerja Sama Selatan Selatan danTriangular.
5.4.2 Kerangka KelembagaanPembangunan politik dalam negeri hanya dapat berjalan baikmelalui dukungan kerangka kelembagaan yang kuat dan efektif,mencakup antara lain upaya-upaya penguatan koordinasi dankomunikasi antar lembaga-lembaga yang relevan dalam menanganipermasalahan terkait dengan pemantapan proses positif konsolidasidemokrasi.

5.4.2.1 Politik Dalam NegeriUntuk menyusun dan mengimplementasikan rencanapembangunan konsolidasi demokrasi, kerangka kelembagaanyang diperlukan adalah sebagai berikut:
1 Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan

pelaksanaan program pembangunan politik dalam negeriPenguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan danpelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mendorongsinergitas pelaksanaan program pembangunan baik di internalkementerian/lembaga (K/L) terkait maupun hubungan eksternaldengan (K/L) lain yang juga melaksanakan program sejenis atauprogram lain yang dapat saling mendukung satu sama lain.Pelaksanaan koordinasi perlu dilakukan secara sistematis, danterukur. Proses dan atau Standar Operating Procedure (SOP)
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dapat dibangun untuk dapat lebih memperjelas fungsi dan peranmasing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubunganeksternal dengan K/L lainnya. Peningkatan kapasitas SDM terkaitdiperlukan untuk lebih memperlancar koordinasi dankomunikasi. Hal ini juga dengan mengingat amanat dari UU No 25tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Dalam rangka menyusun dan mengimplementasikanpenyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019,  KPU perlumenyusun disain pelaksanaannya yang mempertimbangkanaspek efisiensi, efektif, dan tetap menjujung tinggi nilaidemokrasi. Disamping itu, KPU perlu melakukan penataan  prosesbisnis antarunit di KPU, koordinasi dan kerja sama antara KPUdengan lembaga pemerintah, dan dengan lembaga penyelenggaranegara lainnya, dan antara KPU dengan media, dan ormas, sertapenguatan SDM KPU. Teknologi informasi perlu dimanfaatkanuntuk mendukung pelaksanaan Pemilu serentak terutama untukmenguatkan koordinasi dan konsolidasi penyelenggara pemilu seIndonesia, dan penghitungan suara dan penyampaian hasilperhitungan suara yang dapat dilakukan dengan lebih cepat,namun tetap terjaga rahasianya.2 Penguatan kerjasama pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program
pembangunan yang dilaksanakan di daerah.Pemerintah perlu menitik beratkan pelaksanaan tugas-tugaskepemerintahan yang akan dilaksanakan di daerah dapatmelibatkan semua pihak yang berkepentingan baik di pusat,maupun di daerah. Kerja sama dengan pusat untukmensinergiskan pelaksanaan program K/L pusat lain yangmemiliki kegiatan sejenis dan/atau kegiatan lainnya yang dapatsaling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Kerja samadengan daerah diperlukan mengingat program kegiatannyadilaksanakan di daerah, yang tentunya perlu sinergi juga denganprogram/kegiatan pemda. Hal lain yang juga penting adalah kerjasama dengan daerah penting dilakukan untuk menyiapkankebijakan yang efektif sesuai dengan persoalan nyata di daerah.Selain itu, pelibatan masyarakat di daerah dalam prosespenyiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasinyaberguna untuk meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri dan
trust pada pemerintah.

3 Pembentukan kelembagaan Democracy Trust Fund (DTF).Tujuannya adalah untuk mendukung keberlanjutan peran
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masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Indonesia.Kelembaagaan DTF ini secara struktur seharusnya berada di luarpemerintahan. Pemerintah saat ini hanya memfasilitasipembentukannya, dan selanjutnya harus dikelola oleh ormas itusendiri. DTF ini akan mengelola sumber-sumber pembiayaanyang ada agar dapat digunakan untuk mendorong prosesdemokratisasi, dan membangun jejaring ormas. Strukturkelembagaan yang akan dibangun harus ramping, efisien, efektifdan akuntabel. DTF yang dibangun perlu memiliki relasi denganpemerintah dan pemangku kepentingan yang lain, sehinggaprogram demokratisasi yang diabngun tetap berjalan sinergisdengan program pembangunan, dan program pembangunanlainnya.
4 Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih dan Pusat

Pengawasan PartisipatifTujuan pengembangan kelembagaan ini adalah untukmeningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat dalamPemilu/Pemilukada. Keberhasilan demokrasi dan pemiludicerminkan dari tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat.Biasanya pelaksanaan pendidikan pemilih dilaksanakan duatahun menjelang Pemilu. Hal ini  dirasakan tidak cukup efektifuntuk mendorong partisipasi politik aktif pemilih. Tujuan lainnyaadalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif terhadappenyelenggaraan pemilu oleh rakyat.  Pengawasan ini pentinguntuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil, dandemokratis.KPU dan Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat perlu lebih keraslagi meningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat, yaitupartisipasi yang bukan didasarkan atas mobilisasi, tetapi ataskesadaran politiknya sendiri. Pelaksanaan pendidikan pemilihmemerlukan pendekatan dan metode yang tepat, tergantung padatarget sasarannya. Pelaksanaan pendidikan pemilih perlu jugamemperhatikan kearifan lokal yang akan membantu keberhasilanpelaksanaannya. Pendidikan pemilih perlu melaksanakankebijakan keberpihakan terutama pada perempuan, penyandangcacat, orang miskin, dan kelompok rentan lainnya.
5 Penataan kembali dan penguatan kelembagaan FKDM, FKUB,

FPK, FKPTPenataan kembali kelembagaan yang ada untuk mendorongproses konsolidasi demokrasi diperlukan untuk lebihmemperjelas fungsi-fungsi kelembagaan FKDM, FKUB,  FPK danFKPT agar dapat melaksanakan perannya secara akuntabel,
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efektif dan efisien. Saat ini seluruh daerah (SKPD KesatuanBangsa di daerah) memiliki dan menjalankan fungsi keseluruhankelembagaan dimaksud. Di samping itu, ke 4 kelembagaantersebut menangani isu yang dapat berkaitan satu sama lain.Dengan demikian upaya pengintegrasian dan pensinergian peranke 4 kelembagaan tersebut perlu dilakukan. Perlu dievaluasiapakah payung hukum forum-forum yang ada perlu diperkuatatau tidak.
6 Penguatan kelembagaan quasi pemerintah di bidang

komunikasi dan informasi.Penataan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KomisiInformasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers sebagai lembaga quasipemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan independensidan sekaligus mencapai kinerja pelaksanaan tugas, fungsi sertakewenangan sesuai visi dan misi yang diembannya. Peletakanprogram/kegiatan dan konsekuensi penganggaran ketigalembaga tersebut perlu memperhatikan: (a) kesesuaian dengantugas, fungsi dan kewenangannya; (b) kinerjanya dapat terlihatjelas dan terukur; (c) independensi lembaga. Denganmenempatkan program/kegiatan secara tepat akan mendorongkinerja baik itu Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaiinduk dari ketiga lembaga quasi pemerintah tersebut, dan jugakinerja ke 3 lembaga dimaksud.Peraturan perundangan/kebijakan saat ini telah menempatkanlembaga-lembaga tersebut dalam program Dukungan Manajamendan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang tidak dapat terukurkinerjanya. Disamping itu, dengan menjadi bagian dari anggaranKementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), kinerjaketiga lembaga tersebut akan mempengaruhi kinerjaKemkominfo, padahal lembaga-lembaga tersebut memilikiindependensinya masing-masing.
7 Penguatan lembaga legislatif MPR, DPR, dan DPDTujuan penguatan adalah untuk meningkatkan kualitasrepresentasi lembaga legislatif yang menjalankan fungsianggaran, legislasi, dan pengawasan. Salah satu pendekatan yangdilakukan adalah dengan memperkuat unit pendukung parlemenyang menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung ketigafungsi tersebut. Bagaimana selanjutnya melaksanakan UUNo.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
8 Penguatan peran lembaga kepresidenanTujuannya adalah untuk menguatkan proses pengambilan
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kebijakan publik, dan menghasilkan kebijakan publik yang lebihtepat sesuai dari segi hukum dan perundang-undangan, sertaakurat sesuai kebutuhan aktual masyarakat, dan dapatdilaksanakan tepat pada waktunya. Penguatan ini perlumencakup pula penataan hubungan antarlembaga pemerintah,antara pemerintah dan lembaga penyelenggara negara lainnya,dan dengan pemerintah daerah. Hal lain yang perlu digarisbawahiadalah Presiden perlu memiliki hubungan yang baik dan kolegialdengan kalangan media massa dan organisasi masyarakat sipiluntuk mengkomunikasi kan secara teratur latar belakangkebijakan-kebijakan yang pro kepentingan publik. Pada saat iniperan lembaga presiden masih perlu diperkuat dengan mengingatpresiden dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan amanat UUD1945.
5.4.2.2 Politik Luar Negeri

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dankegiatan pembangunan di sub bidang politik luar negeri diperlukanupaya penataan kelembagaan sebagai berikut:1 Penguatan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan program
pembangunan politik luar negeri untuk pelaksanaanpemantapan komunitas ASEAN, peningkatan kualitasperlindungan WNI/BHI di luar negeri, penguatan diplomasiekonomi, meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaiandunia, peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dan triangular, serta promosi dan pemajuan demokrasidan HAM.Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan danpelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mendorongsinergitas pelaksanaan program pembangunan baik di internalkementerian/lembaga terkait maupun hubungan eksternaldengan kementerian/lembaga lain yang juga melaksanakanprogram sejenis atau program lain yang dapat saling mendukungsatu sama lain. Pelaksanaan koordinasi perlu dilakukan secarasistematis, dan terukur. Proses bisnis dan/atau Standar OperatingProcedure (SOP) dapat dibangun untuk dapat lebih memperjelasfungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal,maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya. Peningkatankapasitas SDM terkait diperlukan untuk lebih memperlancarkoordinasi dan komunikasi.
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2. Penguatan koordinasi percepatan pelaksanaan butir aksi
Komunitas ASEANDalam rangka mencapai sasaran pemantapan komunitas ASEAN, perlupenguatan Sekreariat Nasional ASEAN - Indonesia mengingatkompleksitas dan besarnya target yang ingin dicapai yang meliputihampir seluruh sektor pembangunan.Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia dilakukan melalui pelaksanaanKeputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang SusunanKeanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia dan penguatanpelaksanaan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2014Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Nasional ASEAN diIndonesia.Perlunya penguatan Setnas ASEAN tersebut merupakan respon atasmasih lemahnya koordinasi yang antarlembaga dalam melaksanakanblue print komunitas ASEAN. Permasalahan lain adalah isu ASEAN masihdianggap elitis bagi publik domestik sehingga pemahaman publik masihrendah terkait perlunya upaya bersama untuk mencapai  KomunitasASEAN.3. Penguatan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-
Selatan dan Triangular (KSST)Tujuan penguatan adalah untuk meningkatkan koordinasi menuju
one gate policy pelaksanan KSS Indonesia. Hal ini merupakanlangkah penting menuju pengembangan sebuah lembaga yangsecara khusus melaksanakan KSST (single agency) di masa yangakan datang.Penguatan koordinasi dapat dilakukan dengan menempuhstrategi: (a) Penataan tata kerja dalam struktur Tim KoordinasiNasional KSST, sehingga setiap unit kerja dapat menjaminketerkaitan substansi dan teknis sejak tahap perencanaanprogram, kegiatan, dan anggaran hingga pelaksanaan sertapengendalian dan evaluasinya; (b) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di dalam pranata KSST Indonesia agar senantiasatersedia dukungan sumber daya manusia yang handal danprofessional yang dapat melaksanakan portofolio secara optimal.Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM juga perlu didukungoleh tersedianya mekanisme promosi, mutasi dan dukunganoutsourcing serta konsolidasi penganggaran program dankegiatan untuk menjamin kesinambungan proses kerja; (c)Pelibatan peran pemerintah daerah dan pihak swasta serta mitrapembangunan merupakan langkah penting untuk menjaminefektivitas pelaksanaan KSST.Dalam melakukan penguatan Tim Koordinasi Nasional KSST perlu
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memperhatikan regulasi terkait seperti Undang Undang Nomor37 Tahun 2003 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka PanjangNasional 2005-2025. Kementerian/lembaga terkait yang perlubekerja sama adalah Kementerian PPN/Bappenas, KementerianKeuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara.
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BAB 6
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANANKeberhasilan pembangunan bidang pertahanan dan keamanandalam periode 2010-2014 secara umum ditunjukkan dengan adanyapeningkatan kemampuan pertahanan negara serta peningkatan upayapenciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan dan ketertibanmasyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista TNI yangsemakin modern, secara signifikan meningkatkan daya penggentaryang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan setiap operasimiliter maupun non militer. Sementara itu, peningkatan saranaprasarana dan teknologi kepolisian yang cukup memadai sangatmembantu pelaksanan tugas Polri selaku pelindung pengayom danpelayan masyarakat serta aparat penegak hukum. Hal tersebuttercermin dari keberhasilan Polri melakukan pencegahan terjadinyagangguan kamtibmas termasuk aksi terorisme, menurunnya korbanmeninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya jumlahkejahatan jalanan, serta pengamanan kegiatan-kegiatan internasionaldi Indonesia.Sebagai bagian dari pembanguan nasional, pembangunanpertahanan dan keamanan merupakan komponen integral daripembangunan nasional bidang lainnya. Hal ini menunjukan bahwapembangunan bidang pertahanan dan keamanan merupakan prasyarat(enabling environment) terhadap pembangunan bidang lainnya, danbergerak ke arah yang sama demi tercapainya Visi PembangunanNasional. Visi Pembangunan Nasional 2025 itu sendiri secara jelasmemuat tiga aspek utama yakni Indonesia yang maju dan mandiri;Indonesia yang adil dan demokratis; serta Indonesia yang aman dandamai. Pentingnya penciptaan Indonesia yang aman dan damai inidapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama, keamanan dan pertahanandipandang sebagai prasyarat utama untuk menciptakan lingkunganyang kondusif guna memajukan sektor-sektor vital lainnya. Kedua,pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka menengah dapatdicapai bila stabilitas keamanan terjaga baik, sebagaimana tercermindalam 10 tahun terakhir ini. Ketiga, konsep keamanan nasionaldifokuskan pada keamanan insani. Konsep ini bersifat inklusif danpartisipatoris, dimana keamanan tradisional atau keamanan negaratidak bisa lagi dipandang sebagai satu ranah yang terpisah, melainkansemakin erat kaitannya dengan keamanan non tradisional lainnya,seperti keamanan energi, maritim dan pangan. Selain itu, personilnyasemakin beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu institusi saja,
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namun membutuhkan kemitraan lintas sektor.Selanjutnya, pembangunan pertahanan dan keamanan dalamlima tahun ke depan diperkirakan akan dihadapkan pada lingkunganstrategis, baik secara internal maupun eksternal yang dapat menjaditantangan sekaligus ancaman bagi keberhasilan pembangunan. Secarainternal, upaya-upaya pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindakkekerasan dan anarkisme terkait agama, separatisme, terorisme,permasalahan perbatasan, meningkatnya peredaran narkoba,penyelundupan, dan perdagangan ilegal merupakan kondisi yangdiprediksi dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, khususnyadalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagiaktivitas dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkansecara eksternal, isu-isu global mengenai dominasi negara-negaramaju, konflik antar dan intranegara, merebaknya peperanganasimetris, atau perlombaan senjata oleh negara-negara berkekuatanmiliter baru menjadi isu-isu yang secara langsung maupun tidaklangsung Indonesia dapat terkena dampaknya. Secara regional,Indonesia juga masih dihadapkan pada isu-isu seperti sengketaperbatasan negara; perkembangan nuklir Korea Utara; sengketateritori antara Jepang – China; kejahatan lintas negara seperti violent
extremist organisation (VEO), atau perebutan cadangan energi,sehingga diperlukan upaya-upaya untuk antisipasinya.Sisi positif dari lingkungan strategis tersebut adalah terciptanyapeluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam rangkamenciptakan perdamaian global dan regional kawasan, termasukpeluang melakukan kerjasama keamanan internasional. Namundemikian, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan bagipembangunan Indonesia kedepannya, diantaranya adalah bagaimanapemerintah mampu menghadapi arsitektur keamanan regional daninternasional terkait dengan perubahan balance of power; antisipasikejadian konflik teritori terkait kedaulatan dan perebutan sumberdaya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaankeamanan siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencanaalam. Di samping itu, kondisi ketidakamanan maritim terutama padajalur ALKI atau meningkatnya ketegangan semenanjung Korea,menjadi peluang bagi Indonesia untuk berperan penting dalam ikutmenciptakan perdamaian di kawasan regional Asia Timur.
6.1 Permasalahan dan Isu StrategisPermasalah dan isu strategis yang menjadi prioritas dalamRPJMN 2015-2019 pada bidang pertahanan dan keamanan merupakan
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hasil formulasi tiga komponen utama. Pertama, RPJMN tahap III inimerupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjangnasional (RPJPN) yang bervisi mewujudkan Indonesia yang maju danmandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu di mana untukbidang pertahanan dan keamanan, dimana visi khususnya ialah
penguatan intensif kemampuan pertahanan nasional, keamanan
dalam negeri, dan keamanan sosial. Kedua, RPJMN tahap III jugamemperhatikan visi Kabinet Kerja 2015-2019 yakni terwujudnyaIndonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskangotong royong, dengan misi khusus pada bidang pertahanan dankeamanan yang adalah mewujudkan keamanan nasional yang
mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.Ketiga, RPJMN tahap III ini juga meninjau realita terkini baik domestik,kawasan maupun global yang mempengaruhi kepentingan nasionalsecara langsung atau tidak langsung. Di dalam negeri, lingkunganstrategis Indonesia diwarnai kestabilan sosio-politik dan pertumbuhanekonomi yang berkelanjutan, sementara pada tingkat regional daninternasional terjadi persaingan sebagai hasil dari redistribusikekuatan dunia yang terkonsentrasi di Asia Pasifik.Berdasarkan pertimbangan ketiga hal di atas, RPJMN 2015-2019bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis yangselaras yaitu Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas
Keamanan Nasional. Isu strategis tersebut kemudian dijabarkanmenjadi tujuh sub-isu strategis untuk periode lima tahun ke depan,yaitu: a) Permasalahan alutsista TNI dan Almatsus Polri danpemberdayaan industri pertahanan, b) Kesejahteraan danprofesionalisme prajurit, c) Profesionalisme Polri, d) Peralatan dankoordinasi intelijen, e) Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum dilaut dan wilayah perbatasan darat,  f) Prevalensi penyalahgunaannarkoba, dan g). Sistem keamanan nasional.
6.1.1 AlutsistaTNI, Almatsus-Polri dan Pemberdayaan Industri

PertahananPembangunan pertahanan dan keamanan jangka panjangmerupakan prasyarat penguatan hard power Indonesia demi menjaminstabilitas dalam negeri dan penegasan profil internasional negara yangsaat ini menunjukkan arah positif. Pemerintah telah menetapkankebijakan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF)untuk mengatasi ancaman yang bersifat faktual dan mendesak,
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membangun postur pertahanan yang terdiri dari Standby Force,
Striking Force, Peace Keeping Operation dengan tujuan akhir milikidaya tangkal (deterrent effect) yang tinggi pada 2024. MEF yang terdiridari tiga tahap kini telah memasuki tahap kedua (2015-2019) dengansasaran industri pertahanan mandiri, dan akan dilanjutkan di tahapketiga (2020-2024) dengan sasaran industri pertahanan maju.Sesuai amanat RPJP dan komitmen pemerintahan Kabinet Kerja,postur pertahanan pasca-MEF diarahkan menuju kekuatan militeryang disegani di tingkat regional dan internasional. Target yangdemikian tentu membutuhkan sumber daya finansial yang besar demimencukupi berbagai kebutuhan military build-up, baik dari segiperangkat lunak maupun keras, agar memperoleh strategic advantagedi kawasan. Indonesia diharapkan mampu menaikkan anggaranpertahanan menjadi 1,5 persen dari PDB dalam kurun waktu limatahun. Rencana kenaikan anggaran pertahanan menjadi tugas beratbagi pemerintah terkait dua alasan utama. Pertama, rata-rata anggaranpertahanan di negara-negara Asia Tenggara sendiri sudah mencapai 2persen dari PDB ASEAN. Kedua, selama periode RPJMN I dan II,anggaran pertahanan Indonesia masih berkisar pada angka 0,8-0,9persen dari PDB nasional, jauh dibawah persentase yang diaspirasikan.Berikut adalah tabel yang menunjukkan indeks MILEX/GDP(persentase anggaran pertahanan terhadap PDB) Indonesia padadasawarsa terakhir.

TABEL 6.1
INDEKS MILEX/GDP (PERSENTASE ANGGARAN PERTAHANAN TERHADAP

PDB) INDONESIA 2004-2014
TAHUN PDB ANGGARAN

KEMHAN/TNI
MILEX/GDP INDEX2004 2.295.826 21.422,20 0.93%2005 2.774.281 23.022,89 0.83%2006 3.339.217 28.229,16 0.85%2007 3.950.893 32.640,06 0.83%2008 4.948.688 32.871,08 0.66%2009 5.606.203 33.667,62 0.60%2010 6.446.852 52.352,26 0.81%2011 7.419.187 58.192,12 0.78%2012 8.229.439 74.106,44 0.90%
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TAHUN PDB ANGGARAN
KEMHAN/TNI

MILEX/GDP INDEX2013 9.083.972 84.941,05 0.94%2014 9.538.200 86.376,72 0.91%Pada sektor pengadaan alpalhankam, UU No.16 Tahun 2012tentang Industri Pertahanan telah disahkan. UU ini menjadi dasarpengembangan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan alatperalatan TNI dan Polri. Upaya pemenuhan postur TNI pada skalakekuatan pertahanan minimal telah berhasil dilengkapi dengansejumlah alutsista TNI yang modern dan memiliki daya penggentartinggi, seperti Heli Serang; Heli Serbu; Heli AKS; Ranpur MBT; MEArmed 155 self-propelled; MLRS; Rudal Arhanud; KRI Kelas Korvet; CN235 MPA; dan Tank Amphibi BMP 3F. Pada saat ini, sebagian alutsistalainnya yang sangat modern seperti Kapal Selam, Kapal Kawal Rudal(PKR) dan helikopter serang Apache masih dalam proses pengadaandan  akan menjadi bagian  dari kekuatan pertahanan pada periodetahun 2015-2019. Peran industri pertahanan nasional juga terlihatsemakin nyata dalam pemenuhan sebagian kebutuhan MEF sepertipesawat udara CN 295, CN 235 Maritime Patrol Aircraft, berbagaihelikopter, berbagai persenjataan, dan panser Anoa.
GAMBAR 6.1

AKUISI ALUTSISTA TNI 2004-2013

Sumber: Kemhan, 2013
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GAMBAR 6.2
KONTRIBUSI INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

Sumber: Kementerian Pertahanan, 2013Pada awal tahun 2015, sejumlah peralatan modern akanmewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentarmiliter Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakindiperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Indikasinya adalah dalambeberapa tahun terakhir, upaya-upaya gangguan kewibawaan dankedaulatan NKRI semakin menurun intensitasnya. Konsekuensi daripeningkatan kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaranpemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran inidalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapanoperasionalnya. Kesiapan operasional juga terkait dengan kemampuannegara menyediakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP)alutsista. Kesiapan operasional yang kurang maksimal akanberpengaruh pada kegiatan latihan mandiri ataupun gabungan, operasimiliter perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP).Lebih lajut, terkait Almatsus Polri, penggadaan dan peremajaanperalatan telah dilakukan guna meningkatkan kesiapan Polri di dalammenjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diantaranya KendaraanAngkut Personel PHH, Peralatan Rescue, Kendaraan Opsnal Intel,Ranmor Olah TKP, Balai Layanan Kamtibmas Keliling, Alut KepolisianPersonel, Senpi SS1 V2, Peralatan Dalmas dan Ransus Satwa.Selanjutnya, guna meningkatkan keamanan di daerah perairan, Polritelah melengkapi Almatsusnya dengan Alat Apung Polsek Sungai, AlatApung Polsek Pantai dan Kapal Angkut Personil.Pemenuhan kekuatan pokok minimum mayoritas masihbersumber dari industri pertahanan luar negeri, dikarenakan
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terbatasnya kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri.Oleh karena itu, kemandirian pertahanan perlu diwujudkan denganpengembangkan industri pertahanan nasional dan diversifikasikerjasama pertahanan, sehingga impor kebutuhan pertahanan dapatdikurangi. Selama ini partisipasi industri pertahanan masih terbatas,seperti 150 kendaraan Ranpur Angkut Personil Sedang (APS) Anoaoleh PT. Pindad. Ke depannya, arah pembangunan pertahanan jugadiarahkan untuk membangun industri pertahanan dalam rangkameningkatkan kemandirian pertahanan. Hal ini sesuai dengan amanatyang dituangkan dalam UU No. 16/2012 dan tidak hanya terbatasuntuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI, tetapi juga Polri danlembaga pertahanan dan keamanan negara lainnya. Untuk alutsistayang diadakan dari luar negeri, industri pertahanan dapat dilibatkanmelalui imbal dagang dan/atau ofset dan/atau kandungan lokal. Gunamemantapkan pemberdayaan industri pertahanan, dalam periode2015-2019 KKIP menetapkan 7 prioritas program nasional industripertahanan, yaitu: pengembangan jet tempur KF-X/IF-X; pembangunandan pengembangan kapal selam; pembangunan industripropelan/mesiu; pengembangan roket nasional; pengembangan rudalnasional; pengembangan radar nasional; dan pengembangan tanksedang.
6.1.2 Kesejahteraan  dan Profesionalisme PrajuritPeningkatan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaianlatihan dan penugasan operasi militer maupun non militer, secarasignifikan telah mampu meningkatkan persepsi internasional terhadapkemampuan militer Indonesia. Pada tahun 2013, Global Fire Powermelakukan ranking kekuatan militer Indonesia yang berada padaurutan ke-15 dunia, jauh di atas negara-negara tetangga sepertiAustralia, Singapura, Malaysia, Thailand yang secara intensmembangun kekuatan militernya. Di samping itu, peningkatan peranIndonesia dalam misi perdamian dunia di  Lebanon, Haiti, Kongo,Sudan, dan Darfur, termasuk operasi  pembebasan pembajakan kapalSinar Kudus diperairan Somalia, evakuasi warga Indonesia yangberada diluar negeri (Mesir, Arab Saudi, Malaysia), menjadikanIndonesia semakin diperhatikan dalam kancah perpolitikan dunia.Dalam mendukung peningkatan profesionalisme TNI, pemerintah jugaterus berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit melaluipemberian tunjangan kinerja yang sudah diberikan sejak tahun 2010.
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TABEL 6.2
PERBANDINGAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT DI MALAYSIA,

FILIPINA, DAN INDIA
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Malaysia 80 52.778 > sektor publiklain Ya, sesuai jabatan Ya Married
quarters/
barrack/
housing
allowance

Setelahdinas 21tahun.
Filipina 120 18.542 Gaji terendah=2-3X upahminimum Sesuai jabatan Ya Tidaksemua Ya
India 1.300 33.420 > blue collar Ya, sesuai jabatan.Seragam, bahan bakar,dst Ya Semuadapat Ya
Indonesia 400 11.907 Gaji Pokokterendahhampir samadengan UMR

Tunjangan keluarga,jabatan, penugasankhusus Ya Tidaksemua(baru42,49% )
Ya

Sumber: Survei Bappenas, 2013Konsepsi kesejahteraan prajurit Indonesia dikelompokkan dalam4 komponen yaitu pendapatan minimal, perumahan, kesehatan danpurna tugas (Permenhan No.: Per/23/M/XII/2007 Tentang DoktrinPertahanan Negara Republik Indonesia). Untuk komponen gaji,kesehatan, dan pensiun sudah dipenuhi disamakan dengan aparaturnegara lainnya. Sementara untuk perumahan prajurit, khususnyauntuk keperluan dinas, diperlukan perlakukan khusus mengingatmobilitas prajurit yang cukup tinggi dibandingkan dengan aparaturnegara yang lainnya. Pada tahun 2013, ketersediaan perumahanprajurit baru mencapai 272.908 unit sementara secara ideal jumlahprajurit yang berhak untuk menempati rumah dinas sebanyak 474.570orang. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya rumah dinas yangmasih dihuni orang yang tidak berhak sepertipurnawirawan/wirakawuri, keluarga dan lainnya yang jumlahnyamencapai 34.388 unit.
6.1.3 Profesionalisme PolriSebagai alat negara yang berkewajiban memelihara keamanandan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
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perlindungan dan pengayoman, Polri juga berkewajiban memberikanpelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyakeamanan dalam negeri (kamdagri). Upaya pemeliharaan keamanandan ketertiban tersebut telah dimulai dengan dilakukannya ReformasiSektor Keamanan (RSK). Pemisahan POLRI dari ABRI pada 1 April1999 berarti penting bagi polisi dalam dua konteks besar. Pertama,polisi memperoleh kembali kewenangannya pada area keamanandalam negeri yang sebelumnya dimonopoli oleh militer (militaryexcess). Kedua dan tidak kalah pentingnya, demiliterisasi tersebuttidak lain adalah awalan dari proses reintegrasi POLRI sebagai sebuahlembaga sipil. Dengan demikian POLRI menjadi aparatur keamananutama negara yang berinteraksi secara langsung dan dekat denganmasyarakat. Namun, meski telah menjadi institusi yang independen,reformasi polisi dinilai belum progresif sehingga berujung padarendahnya profesionalisme POLRI. Akibatnya, tren pasca Reformasimenunjukkan bahwa terdapat kecederungan ketidakpercayaanmasyarakat terhadap POLRI yang relatif tinggi. Hal ini diantaranyaditunjukan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2013 dimana lebih dari 50 persen responden yang disurvei menyatakan tidakpuas dengan penegakan hukum dan hampir 50 persen responden tidakpercaya polisi dapat bersikap adil. Risiko ketidakpercayaanmasyarakat terhadap polisi dapat berujung pada ketidakpercayaanterhadap pemerintah, pelanggaran hukum, serta main hakim sendiri.Profesionalisme POLRI dapat dipahami dari tiga sudut pandang.Dari aspek struktural, pembenahan tata kelola institusi polisi baiksecara internal maupun dalam relasinya dengan aparatur keamanandan pertahanan lain serta lembaga negara yang lebih luas. RSK sendiriadalah proses yang panjang mengingat konsep keamanan jugabertambah inklusif dan partisipatoris, implikasinya perubahan-perubahan institusional juga perlu dilanjutkan agar mampumengakomodasi berbagai bentuk dinamika. Dari aspek instrumental,pada dasarnya telah dicapai banyak kemajuan-kemajuan hukum. Disamping itu, sudah dirumuskan pula beberapa garis-garis besarkebijakan yang menjadi arahan pengembangan POLRI ke depan.Permasalahannya kemudian adalah bagaimana hukum ditegakkan danperencanaan diimplementasikan secara maksimal serta konsisten darihulu ke hilir. Hal ini bukanlah merupakan pekerjaan yang mudahkarena terkait aspek yang ketiga dan banyak dipandang paling sulituntuk ditransformasikan yakni aspek kultural. Perubahan perangkatlunak mulai dari doktrin, kode etik, pendidikan dan pelatihan hinggaredefinisi identitas polisi ialah proses yang jauh lebih panjang dankompleks mengingat sejarah kooptasi selama lebih dari tiga
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dasawarsa. Budaya yang kurang tanggap terhadap kemjuan-kemajuanIndonesia pasca Reformasi tersebutlah yang membuat jarak antaraPOLRI dengan masyarakat masih mengakar.Lebih lanjut, dalam lima tahun ke depan upaya peningkatanprofesionalisme Polri difokuskan pada pembinaan kinerja Polri denganpengembangan sumber daya manusia (well educated dan well trained);pengembangan kesejahteraan pesonil Polri (well motivated dan
welfare); dan manajemen internal organisasi dan operasional (well
equipped); termasuk penerapan program “quick wins” oleh Polrisampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI.
6.1.4 Peralatan dan Koordinasi IntelijenKegiatan intelijen dan kontra intelijen memiliki peran sangatpenting dalam upaya deteksi dini seperti kejadian konfliksosial/komunal, teorisme, separatisme, kerawanan wilayahperbatasan, dan, kejahatan lintas negara serta dalam upayapengamanan informasi rahasia negara. Berkenaan dengan hal tersebut,dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi terjadinya gangguankeamanan dalam negeri, telah dilakukan intensifikasi operasideteksidini, cipta opini dan cipta kondisi dengan melibatkan instansi terkaitdan peran aktif tokoh masyarakat, koordinasi dan pertukaraninformasi antar seluruh aparat keamanan terkait, mengoptimalkantugas dan fungsi BIN Daerah (BINDA), dan penggalangan danpembinaan kepada masyarakat di wilayah perbatasan untuk tetapmempertahankan rasa nasionalisme. Selanjutnya dalam halpengamanan rahasia negara, sampai dengan tahun 2012 telahmencakup 44 persen, dan ditargetkan pada akhir 2013 mencapai 46persen. Jumlah perwakilan RI yang telah terfasilitasi peralatan sandi,baik berupa cryptofax, email encryption, atau file mencapai 96perwakilan RI di luar negeri. Operasi siaga pengamanan informasisejak tahun 2007-2013 telah dilaksanakan melalui kegiatan: (1)Operasi siaga kontra pengindraan yang dilaksanakan di 45 instansipusat dan 25 instansi pemerintahan daerah dan operasi kontrapengindraan yang dilaksanakan di 6 negara wilayah Amerika, 6 negarawilayah Eropa, 9 negara wilayah Asia Pasifik, 1 negara wilayah TimurTengah, dan 33 titik di jajaran pemerintah pusat. Sedangkan dalambidang pembinaan persandian, selama tahun 2007-2012 telahterealisasi 281 lulusan Ahli Sandi Tk.III, 1.008 Ahli Tk. I, dan 329 AhliTk.II. Intelijen memiliki fungsi sentral dalam keamanan nasional danproses pengambilan kebijakan pemerintah. Dalam proses pengambilan



Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 | 6-11

keputusan kebijakan pemerintah, intelijen berperan dalammenyediakan perspektif dan data yang dibutuhkan sehingga dapatmenghasilkan satu keputusan yang tepat (informed decision). Dalampeperangan modern yang merupakan pergeseran dari perang fisik(tradisional) ke perang informasi, penguasaan informasi menjadisangat mutlak diperlukan oleh negara sebagai alat deteksi dini atasupaya-upaya yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanannegara. Dalam intelijen sendiri informasi yang diperoleh dihargai atasketepatan waktu dan relevansinya. Selain fungsi intelijen, terdapatfungsi kontra intelijen yang salah satunya merupakan kegiatanpreventif untuk mencegah pihak asing melakukan infiltrasi berupakegiatan spionase, subversi dan sabotase yang dapat membahayakankeamanan negara. Kontra intelijen mencakup intelijen domestik, fungsipengamanan informasi dalam negeri, kontra spionase, dengan tujuanmelakukan penetrasi terhadap kegiatan rahasia intelijen asing di dalamnegeri. Untuk dapat menjalankan fungsi peringatan dini secara efektif,lembaga-lembaga intelijen dan kontra intelijen harus mampumengidentifikasi sumber ancaman maupun dinamika lingkungan lokal,nasional, dan global yang berpotensi mengancam keamanan nasional.Tidak hanya mengidentifikasi, lembaga intelijen dan kontra intelijenjuga harus dapat menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikanintelijen terhadap dinamika sumber ancaman.Walaupun UU Nomor 17/2011 Tentang Intelijen sudah duatahun ditetapkan, fungsi koordinasi BIN belum dapat terselenggaradengan baik dan lembaga-lembaga intelijen masih terkesan masihberjalan secara sendiri-sendiri. Maraknya gangguan keamanan yangterjadi akhir-akhir ini, seperti peristiwa Cebongan, Cikeusik, Pasuruan,penembakan anggota Polisi, teror bom dan sebagainya, merupakanindikasi fungsi intelijen tidak berjalan dengan baik. Perpres No.67/2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara, masih mengandungkelemahan terutama terkait dengan mekanisme koordinasi. Berkenaandengan hal ini, mekanisme koordinasi seharusnya didukung systemdata sharing yang memadai. Selain masalah koordinasi, di bidangkontra intelijen permasalahan utama yang dihadapi adalah security
awareness dari pejabat publik yang masih rendah, payung hukumpersandian yang belum kuat, kualitas dan kuantitas peralatan sandibelum ideal, serta sumber daya manusia persandian yang belummencukupi. Untuk peralatan sandi yang berbasis suara dari kebutuhan12.598 unit baru terpenuhi sebanyak 4.406 unit, dan untuk peralatansandi berbasis data dari kebutuhan 10.664 unit baru terpenuhisebanyak 2.598 unit. Sementara itu untuk sumber daya manusiapersandian diperlukan paling tidak 360 orang lulusan STSN dan 1.500
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orang lulusan diklat persandian.
6.1.5 Gangguan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pelanggaran

Hukum di LautPembangunan bidang pertahanan dan keamanan telahmenyentuh wilayah perbatasan dan pulau terluar. Capaian pentingnyaadalah terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnyapasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara,keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pengamanan terhadappulau kecil terluar dilaksanakan dengan membangun danmeningkatkan kondisi  pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano,P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P.Marore, P. Marampit, P. Batek. P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana(Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P.Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban.  Sedangkan dalam rangkapengamanan perbatasan darat di Kalimantan (Indonesia-Malaysia),perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nuginie/PNG), dan perbatasanNusa Tenggaran Timur (Indonesia-Timor Leste), saat ini telahmenggunakan standar internasional Custom, Immigration, Quarantineand Security System (CIQS). Secara total, sampai dengan tahun 2013telah terbangun 25 pos perbatasan darat.
TABEL 6.3

JUMLAH DAN KONDISI POS PERBATASAN DARAT TAHUN 2006-2013

Lokasi Perbatasan Jumlah
Pos

Status Kondisi

Milik Pinjaman Permanen Semi
Permanen DaruratKalbar – Malaysia (966 km) 33 33 - 20 13 -Kaltim – Malaysia (1.308 km) 29 29 - 6 23 -Papua – PNG (725 km) 98 94 4 46 45 7NTT - Timor Leste (269 km) 40 40 - 33 7 -Jumlah 200 196 4 105 88 7

Sumber : Kementerian Pertahanan, 2013Indonesia mempunyai perbatasan laut yang memiliki dimensiekonomi, sejarah, politik, dan hukum yang berbeda dari perbatasandarat. Dalam perspektif geostrategis, perbatasan laut memiliki  peranpenting bagi penguasaan dan pemanfaatan potensi laut: potensisumber daya yang dapat diperbaharui, potensi sumber daya tidak
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dapat diperbaharui, potensi sumber energi, maupun potensi strategis.Potensi-potensi yang dimiliki perbatasan laut inilah yang mengundangpotensi konflik maritim. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memangtidak terlibat secara langsung di dalam konflik Laut China Selatan,namun hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi geopolitikIndonesia. Klaim teritorial China yang disebut "nine-dotted line", yaitugaris demarkasi yang digunakan China dan Taiwan untuk menunjukklaim mereka di Laut China Selatan, menjangkau dan tumpang tindihdengan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Dilihat dari segi hukuminternasional, peta Laut China Selatan yang dibuat oleh Cina tersebutbertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Nine-dotted linetelah diprotes tidak hanya oleh Indonesia, namun juga Filipina,Vietnam, Malaysia, dan Brunei.Secara umum, kecenderungan pelanggaran kelembagaan hukumdi laut mengalami penurunan. Namun demikian, permasalahanregulasi dan institusi membuat pengelolaannya belum optimal. Secararegulasi, pengelolaan laut belum dilaksanakan dalam satu koridorregulasi yang komprehensif dan konsisten. Pada  saat ini ada 13Kementerian/Lembaga (K/L) penegak hukum di laut dengankewenangan yang berbeda-beda. Dari ke-13 (K/L) tersebut hanya TNIAL, Polri (Dit Polair), Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla),Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), KementerianKeuangan (Ditjen Bea Cukai), dan Bakorkamla yang memiliki SatuanTugas Patroli di laut dengan jumlah total kapal patroli sebanyak 923kapal. Jumlah ini cukup besar, namun pengoperasiannya masihberjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi masing-masinglembaga, kurang optimal karena permasalahan ego sektoral belumsepenuhnya terselesaikan. Ke depan, revitalisasi Bakorkamla menjadiBadan Keamanan Laut (Bakamla) perlu didukung sarana danprasarana yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas peralatan
surveillance, agar permasalahan keselamatan dan keamanan di lautdapat diatasi secara optimal.
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TABEL 6.4
TREN PELANGGARAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Jenis Pelanggaran Tahun
2009 2010 2011 2012 2013

• Pelanggaran kedaulatan 27 45 27 17 -
• Kapal ikan asing 167 183 73 159 -
• Pelanggaran hukum laut (penyelundupan,

illegal logging, fishing, mining, dan lain-lain) 896 672 605 482 -
Total 1.090 900 705 658 -

Sumber: Lemhanas (2012)Sasaran pembangunan pos pertahanan di wilayah perbatasanpada RPJMN 2010 – 2014 adalah terbangunnya 106 pos pertahananbaru menjadi 295 pos pertahanan dari 395 pos pertahanan yangdibutuhkan, serta terbangunnya pos pertahanan baru di 11 pulauterdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulauterdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Untuk posperbatasan darat dengan jumlah awal sebanyak 189 pos pertahanandan dibandingkan dengan jumlah sampai dengan 2013 yang hanya 200pos pertahanan, maka secara riil hanya menambah 11 pos perbatasan,masih jauh dari sasaran yang ingin dibangun. Namun apabilamemperhatikan status dan kondisi pos perbatasan yang ada, sangatdimungkinkan bahwa alokasi pembangunan tidak hanya untukmembangun pos pertahanan baru, tetapi digunakan untuk meng-
upgrade kondisi darurat atau semi permanen menjadi permanen.Dengan demikian, untuk meningkatkan pengamanan wilayahperbatasan maka pembangunan pos perbatasan masih sangatdibutuhkan. Demikian pula untuk pos pulau terluar yang saat ini hanyadifokuskan pada 12 pulau dan 14 pos pulau terluar lainnya, masih ada68 pulau terluar yang perlu ditingkatkan penjagaannya agar berbagaibentuk pelanggaran hukum dan kedaulatan negara dapat ditekanseminimal mungkin.
6.1.6 Prevalensi Penyalahgunaan NarkobaPencegahan dan pemberantasan narkoba telah menjadi masalahkeamanan manusia pada level global. Saat ini ada sekitar 250 jutaorang atau setara 4 persen populasi dunia berusia 15-64 tahunmenderita penyalahgunaan narkoba (UNODC, 2013). Tindak pidananarkotika bersifat transnasional, menggunakan modus operasi canggih,teknologi tinggi, jaringan organisasi luas, dan dalam beberapa kasusterkait dengan sumber pendanaan terorisme dan politik. Dari hasil
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Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesiapada tahun 2011, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaannarkoba di Indonesia telah mencapai 2,2 persen atau sekitar 4,2 jutaorang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Hal inimengalami peningkatan sebesar 0,21 persen bila dibandingkan denganprevalensi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3juta orang. Apabila tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangan,diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapat angka sebesar4,9 persen setara dengan 7,4 juta orang.
GAMBAR 6.3

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Sumber: BNN (2013) Dalam rangka mengendalikan prevalensi penyalahgunaannarkoba, pemerintah berupaya memperkuat kelembagaan dandukungan pelaksanaan Program Pencegahan dan PemberantasanPenyalaggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sampai denganakhir tahun 2012 terdapat 97 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumahsakit jiwa korban penyalahguna narkoba yang dikelola pemerintah; 45RS jiwa dikelola kementerian kesehatan dan  pemerintah daerah; 307RS rujukan bagi Orang yang Hidup dengan AIDS (ODHA) ; 182 instansiwajib lapor (IPWL) Kemkes; 40  instansi wajib lapor (IPWL) Kemsos;
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dan 177 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korbanpenyalahguna narkoba yang dikelola masyarakat/OMS.Dari sisi supply, selain jenis-jenis narkotika yang dikenal saat iniyaitu kanabis/ganja, opiates (opium, morfin dan heroin), kokain, dan
amphetamine-type-stimulant (methampethamin, ekstasi, LSD, dan lain-lainnya), akhir-akhir ini muncul jenis narkotika psikoaktif baru (New
Psychoactive Substance, NPS) yang memberikan tantangan bagipenanganan peredaran narkoba, khususnya di Asia. Menurut World
Drug Report, jumlah NPS meningkat dari 166 jenis di tahun 2009menjadi 251 jenis di pertengahan tahun 2011 yang berarti jumlah NPSmelebihi total jumlah substansi di bawah kontrol internasional yaitu234 jenis. Dari jumlah NPS tersebut, 38 di antaranya sudah masuk keIndonesia. Asal NPS kebanyakan berasal dari Asia Timur dan AsiaSelatan, terutama dari negara yang memiliki industri kimia dan farmasiyang maju. Kawasan Asia menjadi kawasan dengan jumlah negaraterbanyak kedua yang melaporkan kemunculan NPS, yakni BruneiDarussalam, China (termasuk Hong Kong), Indonesia, Jepang, Philipina,Singapura, Thailand dan Vietnam.Kapasitas panti rehabilitasi yang dimiliki pemerintah saat inibaru menjangkau 18.000 orang atau 0,04 persen dari total korban yangmencapai 4,7 juta orang, sehingga sulit menurunkan angka prevalensinarkoba secara signifikan. Kondisi yang sama juga dialami oleh pantirehabilitasi berbasis masyarakat, padahal aspek sosial rehabilitasisangat penting untuk menciptakan wilayah bebas narkoba danmencegah relapse (kambuh). Sementara dari aspek penegakan hukum,pada tahun 2013 jumlah penghuni lapas Indonesia sebanyak 159.882orang, sekitar 60 persen (95.000 orang) adalahpenyalahguna/pencandu narkoba. Menurut amanat UU No. 35/2009,pemerintah berkewajiban melakukan rehabilitasi korbanpenyalahgunaan/pecandu narkoba.
6.1.7 Sistem Keamanan Nasional yang IntegratifPasca Reformasi, Indonesia berkomitmen meredefinisi konsepkeamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusionalnya.Reformasi sektor keamanan (RSK) dilakukan dengan meninjau kembalikewenangan bidang pertahanan (external defence) dan keamanan(internal security) serta menata ulang aparatur negara yang terkait,lengkap dengan berbagai perangkat legal yang baru. Dalam konteksRSK, berbagai reformasi terus dijalankan mulai dari sektor militer,polisi, intelijen, hingga hukum agar dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
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Indonesia juga secara bertahap mengadopsi konsep keamananinsani (human security). Keamanan tidak lagi direduksi menjadikeamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namunkeamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif misalnyamencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanannasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagaiinstitusi. Saat ini rancangan undang-undang keamanan nasional(Kamnas) masih terus didiskusikan agar muatannya dapat menjadipondasi jangka panjang bagi perkembangan Indonesia yang dinamis.Pengesahan RUU Kamnas semestinya akan membuka pintu bagipembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Dewan KetahananNasional (Wantanas) yang sekarang telah ada, juga diharapkanmempercepat pewujudan institusi DKN.Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasionaldalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidangkeamanan nasional masih harus ditingkatkan. Dalam tingkatankeamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakinvariatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, danefisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas danterbatasnya kerja sama antarinstitusi menyebabkan koordinasi terkaitkeamanan nasional terkesan silo, dimana tiap institusi bertindaksendiri-sendiri. Permasalahan ini bermuara pada kebutuhan adanyalembaga semacam dewan keamanan nasional yang mampumengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional yangterintegrasi. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasiankeamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitaslembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaanberdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya denganlembaga keamanan nasional yang lainnyaSebagai bagian dari pembanguan nasional, pembangunanpertahanan dan keamanan merupakan prasyarat (enabling
environment) bagi berlangsungnya pembangunan nasional bidanglainnya. Terwujudnya penguatan pertahanan nasuional dan keamanandalam negeri akan berdampak positif pada terselenggaranyapembangunan nasional yang lainnya secara aman dan lancar. Apabilaterjadi gangguan terhadap kondisi pertahanan nasuional dankeamanan dalam negeri, tentunya juga akan mengganggu pelaksanaanpembangunan nasional yang lainnya.
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GAMBAR 6.4
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN

KEAMANAN TERMASUK RELEVANSINYA TERHADAP GOAL JANGKA
MENENGAH NASIONAL 2015-2019

Selaras dengan tema pembangunan  RPJMN 2015-2019, makasecara langsung maupun tidak langsung isu strategis bidangpertahanan dan keamanan akan mengerucut pada tema tersebut.Sasaran bidang pertahanan dan keamanan adalah terwujudnyapenguatan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri yangditandai dengan terpenuhinya alutsista TNI dan almatsus Polri yangdidukung industri pertahanan dalam negeri, peningkatankesejahteraan dan profesionalisme prajurit, peningkatanprofesionalisme Polri, menguatnya peralatan dan koordinasi intelijen,menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan darat, keberhasilanpencegahan dan penanggulangan kriminalitas narkoba, danterintegrasinya sistem keamanan nasional.
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6.2 Sasaran Bidang (Impact)Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, hambatan,maupun peluang yang dihadapi pembangunan bidang pertahanan dankeamanan tahun 2015-2019, maka sasaran bidang yang akan dicapaiadalah :a. Terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukungindustri pertahanan;b. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaanprofesionalisme prajurit;c. Meningkatnya profesionalisme Polri;d. Menguatnya intelijen;e. Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan;f. Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba;g. Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.
6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan  Bidang

6.3.1 Arah Kebijakan PembangunanUntuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidangpertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka arah kebijakanpembangunan bidang Hankam adalah :a. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaranterpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukungindustri pertahanan, ditempuh dengan :1) Melanjutkan Pemenuhan MEF;2) Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan(harwat);3) Melanjutkan Pemenuhan Almatsus Polri;4) Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi AlutsistaTNI dan Alut Polri;5) Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi IndustriPertahanan;b. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaranmeningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan
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profesionalisme prajurit di ditempuh dengan :1) Meningkatkan Fasilitas perumahan dinas prajurit2) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan danpelatihan prajurit TNI.c. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaranmeningkatnya profesionalisme Polri ditempuh  dengan :1) Penguatan SDM;2) Peningkatan kesejahteraan personil Polri3) Peningkatan sarana dan prasarana4) Pemantapan Manajemen Internal Polrid. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaranmenguatnya intelijen ditempuh dengan :1) Pemantapan peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Negaraserta tata kelola dan koordinasi antar institusi intelijennegara;2) Pemantapan efektivitas operasi intelijen melaluipeningkatan profesionalisme personel dan modernisasiperalatan intelijen negara.e. Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaranmenguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan ditempuhdengan :1) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakanhukum di laut dan daerah perbatasan;2) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dandaerah perbatasan;3) Meningkatkan sinergitas pengamanan laut dan daerahperbatasan.f. Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaranmenguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba ditempuhdengan :1) Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand
side);2) Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korbanpenyalahguna narkoba (demand side);
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3) Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaandan peredaran gelap narkoba (supply side);g. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaranterbangunnya sistem keamanan nasional yang integratifditempuh dengan:1) Melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yangdiukur dengan indeks ketahanan nasional;2) Meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dankeamanan dengan institusi lainnya.
6.3.2 Strategi Kebijakan  PembangunanUntuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidangpertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka strategi kebijakanpembangunan bidang Hankam yang akan dilakukan adalah :a. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaranterpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukungindustri pertahanan adalah :1) Pengadaan alpalhan TNI;2) Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019 (selarasdengan peningkatan jumlah Alutsista yang akan tiba);3) Pengadaan alpalkam Polri;4) Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri(produksi Alutsista dan pemeliharaan);5) Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan sertaperekayasaan antara Lembaga Litbang Pemerintah –Perguruan Tinggi – Industri;6) Peningkatan anggaran pertahanan menjadi 1,5 persen dariGDP dalam lima tahun.b. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaranmeningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaanprofesionalisme prajurit adalah :1) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit;2) Menetapkan regulasi tentang perumahan dinas prajurit;3) Melakukan kerjasama Interdep dengan Kementerian PU danPerumahan Rakyat terkait pembangunan fasilitas



6-22 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

perumahan dinas prajurit4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihanprajurit TNI.c. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaranmeningkatnya profesionalisme Polri adalah :1) Perbaikan kurikulum dan kualitas pendidikan/ latihanpersonil Polri  menuju civilian police2) Peningkatan kapasitas Diklat Polri3) Peningkatan kesejahteraan personil polri diantaranyamelalui peningkatan fasilitas perumahan dinas personil Polridan peningkatan fasilitas kesehatan Polri4) Peningkatan pelaksanaan Quick Wins dan Quick Respons5) Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangkameningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaantugas polri6) Peningkatan kemampuan penanganan flash point7) Penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamananPemilu 20198) Meningkatkan sistem teknologi informasi dan komunikasiPolri9) Pemantapan pelaksanaan community policing10) Memantapkan sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri-Polda-Polres-Polsekd. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaranmenguatnya intelijen adalah :1) Pengembangan sistem jaringan intelligence data sharingantar institusi intelijen negara;2) Peningkatan koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BINsebagai lembaga penyedia layanan tunggal (single client)kepada Presiden;3) Peningkatan profesionalisme personil dan moderninsasiperalatan intelijen.e. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaranmenguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan adalah :
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1) Meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasipengamanan dan keselamatan di laut dan wilayahperbatasan, termasuk peningkatan kapasitas peralatansurveillance keamanan laut;2) Menambah pos pengamanan perbatasan darat;3) Memperkuat kelembagaan Keamanan Laut, termasukpeningkatan koordinasi dan pemantapan KomandoKeamanan Laut;4) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dankeselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk diarea poros maritim dan tol laut;f. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaranmenguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah :1) Pelaksanaan P4GN di Daerah;2) Diseminasi Informasi tentang bahaya narkoba melaluiberbagai media;3) Penguatan Lembaga Terapi dan Rehabilitasi;4) Rehabilitasi pada korban  penyalah guna dan/atau pecandunarkoba;5) Kegiatan Intelijen narkoba.g. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaranterbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif adalah:1) Pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan WilayahPertahanan);2) Pembentukan Dewan Keamanan Nasional;3) Pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional;
4) Perumusan kebijakan keamanan nasional strategis, krusial,dan mendesak;
5) Pengendalian dan pemantauan keamanan nasional.

6.4 Kerangka PendanaanUntuk mewujudkan sasaran–sasaran Isu Strategis PeningkatanKapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan pendanaansebesar Rp..... trilyun yang terbagi dalam sub isu yaitu : PemenuhanAlutsista TNI dan Almatsus Polri; Peningkatan Kesejahteraan dalam



6-24 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Rangka Pemeliharaan Profesionalisme Prajurit; PeningkatanKepercayaan Masyarakat terhadap Polri; Penguatan Intelijen;Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan;  PenguatanPencegahan dan Penanggulangan Narkoba; dan . Sumber pendanaanselain berasal dari rupiah murni, juga dipenuhi dari pinjaman dalamnegeri, dan pinjaman luar negeri. Hal ini mengingat pendanaanalutsista TNI dan almatsus yang diadakan dari luar negerimembutuhkan anggaran yang sangat besar Polri, sehingga apabiladibebankan pada rupiah murni sedikit banyak akan mengganggukinerja sasaran-sasaran isu strategis yang lainnya. Sedangkanpendanaan dalam negeri, diutamakan dalam rangka meningkatkanupaya pemberdayaan industri pertahanan nasional sebagaimanadiamanatkan pada UU No. 16/2012 Tentang Industri Pertahanan.Secara rinci adalah sebagai berikut :
TABEL 6.1

KERANGKA PENDANAAN ISU STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS
PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN

No. Sasaran Strategis Keluaran
Sumber

Pendanaan Pelaksana1. PemenuhanAlutsista TNI danAlmatsus Polriyang didukungIndustriPertahanan
1) Pengadaan AlutsistaMEF tahap II.2) TerpenuhinyaPemeliharaan danPerawatan Alutsista.3) Terpenuhinya SarprasPendukung Alutsista.4) Pengembangan IndustriPertahanan dan R&DPertahanan5) Akuisisi  AlutsistaProduksi IndhanMinimal 20% dari TotalAkuisisi.6) Pengadaan AlmatsusPolri.

RMPLNPDN Kemhan/TNIPOLRI

2. PeningkatanKesejahteraandalam RangkaPemeliharaanProfesionalismePrajurit
1) Rata-rata kenaikanjumlah diklat 10% pertahun.2) Pembangunan 25.000Unit perumahan.

RM Kemhan/TNI

3. PeningkatanProfesionalismePolri 1) Perbaikan kurikulumdan kualitaspendidikan/ latihanpersonil Polri  menujucivilian police
RM POLRI
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No. Sasaran Strategis Keluaran
Sumber

Pendanaan Pelaksana2) Peningkatan kapasitasDiklat Polri3) Peningkatankesejahteraan personilpolri diantaranyamelalui peningkatanfasilitas perumahandinas personil Polri danpeningkatan fasilitaskesehatan Polri4) Peningkatanpelaksanaan Quick Winsdan Quick Respons5) Peningkatankemampuanpenanganan flash point6) Penanganan gejolaksosial dan penguatanpengamanan Pemilu20197) Meningkatkan sistemteknologi informasi dankomunikasi Polri8) Pemantapanpelaksanaan communitypolicing9) Memantapkan sistemManajemen KinerjaMabes Polri-Polda-Polres-Polsek4. PenguatanIntelijen 1) Intelijen Strategis,Matra Darat, MatraLaut, dan Matra Udara2) Operasi Intelijen DalamNegeri3) Operasi Intelijen LuarNegeri4) Peningkatan SistemData Sharing Intelijen5) Pembentukan tenagaahli persandian6) Intelijen persandian7) Operasional Materialsandi8) Pengamanan Sinyal9) PenyelenggaraanIntelijen Keamanan

RM BINKemhan/TNIPolriLemsaneg
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No. Sasaran Strategis Keluaran
Sumber

Pendanaan Pelaksana5. PenguatanKeamanan Lautdan DaerahPerbatasan
1) Terlaksananya 12operasi keamanan lautsecara bersama diwilayah perairanyurisdiksiIndonesia/tahun2) Terbangunnya saranadan prasaranapendukungnyakeamanan laut3) Pembangunan PosPerbatasan Darat (150Pos) dan Laut (30 Pos).

RM BakorkamlaTNI ALPOLRIKemhan/TNI

6. PenguatanPencegahan danPenanggulanganNarkoba
1) Pelaksanaan P4GN diDaerah2) PenyelenggaraanDiseminasi InformasiP4GN3) Penguatan LembagaRehabilitasi InstansiPemerintah4) Pelaksanaan IntelijenNarkoba5) Rehabilitasi padakorban  penyalah gunadan/atau pecandunarkoba

RM BNN

7. Sistem keamanannasional  yangintegratif 1) Policy brief yangdisampaikan kepadapresiden selaku ketuaDewan KeamananNasional2) Kajian Kebijakankeamanan nasionalstrategis, krusial, danmendesak3) Indeks ketahanannasional

RM WantannasLemhannas

6.5 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

6.5.1 Kerangka RegulasiUntuk mewujudkan sasaran–sasaran Isu Strategis PeningkatanKapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan kerangkaregulasi sebagai berikut :
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TABEL 6.1
KERANGKA REGULASI ISU STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS

PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN

NO Sasaran Strategis Regulasi Terkait Yang
Sudah Ada Kebutuhan Regulasi1 Pemenuhan AlutsistaTNI dan AlmatsusPolri yang didukungIndustri Pertahanan

a. Perpres 35/2011Tentangb. UU No. 16/2012 TentangIndustri Pertahananc. Perpres no. 59/2013tentang KKIP
a. PP tentangpenyelenggaraanIndustri pertahananb. PP tentangmekanisme imbaldagang kandunganlokal dan ofset dalampengadaan barang/jasa alpahankamc. Perpres Pengelolaanindustri pertahanan2 PeningkatanKesejahteraan dalamRangkaPemeliharaanProfesionalismePrajurit

UU No. 24/2011 TentangBPJS Peraturan TentangPerumahan Dinas Prajurit
3 PeningkatanProfesionalisme Polri UU No. 2/2002 TentangKepolisian Negara RepublikIndonesia Revisi UU No. 2/2002Tentang KepolisianNegara RepublikIndonesia4 Penguatan Intelijen a. UU No. 17/2011 TentangIntelijen Negarab. Perpres No. 67/2013Tentang KoordinasiIntelijen Negara

UU Tentang Persandiansebagai payung hukumoperasional sistempersandian5 Penguatan KeamananLaut dan DaerahPerbatasan a. UU No. 6/1996 TentangPerairan Indonesiab. Perpres No. 81/2005Tentang BadanKoordinasi KeamananLaut
Peraturan PerundanganTentang Bakamla

6 PenguatanPencegahan danPenanggulanganNarkoba
a. UU No. 35/2009 TentangNarkotikab. Perpres No. 12/2011Tentang PelaksanaanKebijakan P4GN Tahun2011 – 2015c. Peraturan bersamaKetua MA, MenkumHam,Menkes, Jagung, Polri,dan BNN No :01/PB/MA/III/2014; 03Tahun 2014; 11 tahun2014; 03 Tahun 2014;

Perubahan Perpres No.12/2011 PelaksanaanKebijakan P4GN Tahun2011 - 2015



6-28 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

NO Sasaran Strategis Regulasi Terkait Yang
Sudah Ada Kebutuhan RegulasiPer-005/A/JA/03/2014;1 Tahun 2014;Perber/01/III/2014/BNN Tentang PenangananPecandu Narkotika danKorban PenyalahgunaanNarkotika ke dalamLembaga Rehabilitasi7. Sistem keamanannasional  yangintegratif - Perpres tentangPembentukan DewanKeamanan Nasional8. Kebutuhan KerangkaRegulasi untuk nonIsu Strategis a. UU No. 3/2002 TentangPertahanan Negarab. UU No. 2/2002 TentangKepolisian NegaraRepublik Indonesia

a. UU TentangKomponen Cadanganb. UU TentangKomponenPendukungc. UU TentangKeamanan Nasional
6.5.2 Kerangka KelembagaanUntuk mewujudkan sasaran–sasaran Isu Strategis PeningkatanKapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan kerangkakelembagaan sebagai berikut :

TABEL 6.2
KERANGKA KELEMBAGAAN ISU STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS

PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN

NO Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait
Yang Sudah Ada Kerangka Kelembagaan1 Pemenuhan AlutsistaTNI dan Almatsus Polriyang didukung IndustriPertahanan

KKIP Penguatan KKIP
2 PeningkatanKesejahteraan dalamRangka PemeliharaanProfesionalismePrajurit

-- Penguatan PengelolaPerumahan Prajurit
3 PeningkatanProfesionalisme Polri -- Lembaga Eksternal PengawasKinerja Kepolisian4 Penguatan Intelijen Perpres No. 67/2013Tentang KoordinasiIntelijen Negara Penguatan KoordinasiIntelijen5 Penguatan KeamananLaut dan DaerahPerbatasan Badan KoordinasiKeamanan Laut Badan Keamanan Laut
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NO Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait
Yang Sudah Ada Kerangka Kelembagaan6 Penguatan Pencegahandan PenanggulanganNarkoba a. Panti Terapi danRehabilitasiPemerintahb. Panti Terapi danRebilitasi BerbasisMasyarakat

a. Penguatan  Panti Terapidan RehabilitasiPemerintahb. Penguatan Panti Terapidan Rehabilitasi BerbasisMasyarakat7. Sistem keamanannasional  yangintegratif a. PembentukanKogabwilhan (KomandoGabungan WilayahPertahanan)b. Pembentukan DewanKeamanan Nasionalc. Peningkatan koordinasipengendalian danpemantauan keamanannasional
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BAB 7
BIDANG HUKUM DAN APARATURPembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peranandalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsadan bernegara, pilar penyelenggaraan pemerintahan dan mendukungkeberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Secaraberkesinambungan, pembangunan bidang hukum dan aparaturmenjadi prioritas pada RPJMN 2010-2014. Hasilnya, adalahterciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraanpemerintahan yang bersih serta meningkatkan penghormatan,perlindungan dan pemenuhan HAM; dan terciptanya aparatur negarayang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik.Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan danperkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arahkebijakan dan strategi pembangunan yang tepat pada RPJMN 2015-2019 untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masihdihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilanpembangunan di berbagai bidang.Bidang Hukum dan Aparatur telah memerhatikan keterpaduanpembangunan antar aspek baik secara kelembagaan maupunkewilayahan. Di bidang hukum, pembangunan sistem koordinasi daninformasi terpadu khususnya dalam penanganan tindak pidanasemakin ditingkatkan untuk menciptakan proses penegakan hukumyang efisien dan efektif. Di samping itu, pembangunan bidangAparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidanglain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu,perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi jugaakan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan di bidanginvestasi.

7.1 Permasalahan dan Isu Strategis

7.1.1 Sub Bidang HukumBerdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunanhukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakanpenegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b)meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saingekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segalabidang.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam
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RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saingbangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum,terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing.Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensikehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukumpenyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untukmeningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global
Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukumtidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI.Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidaklangsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Kualitas Penegakan Hukum. Pada RPJMN 2010-2014,pembangunan di bidang penegakan hukum masih menghadapikendala dalam pencapaian targetnya. Hal ini tergambar dari berbagaihasil evaluasi dan survei, yang menunjukkan bahwa kondisipenegakan hukum di Indonesia masih lemah. Hasil survei yangdikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kompasmenunjukkan masih tingginya ketidakpuasan masyarakat padakinerja penegak hukum.
GAMBAR 7.1

Presentase Opini Publik Tentang Citra Positif Lembaga Penegak
Hukum (2009-2013)

Sumber: Kompas, 2009-2013.Persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia yang melihatkondisi penegakan hukum yang korup merupakan cerminan realitasaparat penegak hukum maupun penegak hukum yang menjadi mafiaperadilan atau disebut, korupsi yudisial (judicial corruption). Dampakkorupsi yudisial sangat merusak kedaulatan hukum karena
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menghambat bekerjanya prinsip esensial kedaulatan hukum, yaituprinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, akuntabilitashukum, keadilan dalam penerapan hukum, transparansi dalam prosesperadilan, dan kepastian hukum. Korupsi yudisial meruntuhkankepercayaan masyarakat terhadap integritas fungsi peradilan,menghambat administrasi peradilan, dan di atas itu semua,merampas hak-hak warga negara untuk memperoleh keadilanberdasarkan hukum. Sehingga hal ini perlu diatasi segera.Permasalahan dan kendala yang menghambat capaianpembangunan dalam penegakan hukum disebabkan oleh lemahnyadasar hukum yang melandasi penegakan hukum. Lemahnya substansihukum dalam legislasi tercermin dari banyaknya undang-undangyang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana hingga saat inimencapai 640 undang-undang. Kondisi ini dilatarbelakangi olehinkapabilitas pembuat undang-undang maupun substansi sistemhukum nasional yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh sistemhukum yang bercirikan civil law, sehingga substansi hukum yangdituangkan masih berorientasi kolonial. Berdasarkan kondisitersebut, perlu dilakukan pembangunan politik legislasi yang kuat disegala sektor penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi,penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasipenegakan hukum.Permasalahan lainnya meliputi koordinasi antar instansi,khususnya dalam sistem peradilan pidana. Banyaknya peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai mengenai sistemperadilan pidana disamping KUHAP menyebabkan ketidaksinergisandan ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum. Oleh karenaitu, diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar lembaga penegakhukum melalui koordinasi. Pada pelaksanaannya, upaya koordinasisudah dilaksanakan antar aparat penegak hukum namun belumoptimal.Belum optimalnya keterpaduan pemahaman aparatur penegakhukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum menjadisalah satu penyebab lambannya proses penegakan hukum dantimbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalammelaksanakan tugasnya sehingga berpengaruh terhadap kualitaspenegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengatasi disparitaspemahaman tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihanterpadu aparatur penegak hukum.Secara umum, permasalahan belum optimalnya dukungansarana prasarana dalam proses penegakan hukum masih menjadikendala utama yang dihadapi. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan
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kondisi over kapasitas di rutan dan lapas serta biaya operasionalpenegakan hukum yang belum optimal turut mengakibatkanrendahnya kualitas penegakan hukum. Dalam rangka untukmewujudkan sistem peradilan yang moderen, transparan, danakuntabel maka pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalamproses peradilan akan sangat membantu proses koordinasi danmemperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteksketerpaduan, adanya database yang terintegrasi baik internal padamasing-masing lembaga penegak hukum maupun eksternal antarlembaga penegak hukum akan sangat mendukung proses penegakanhukum yang lebih berkualitas. Di samping itu, prioritas pembenahandalam mewujudkan sistem peradilan berkualitas di Indonesia jugaterdapat pada masalah pengawasan aparat penegak hukum yangsangat lemah.Apabila Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengatasipermasalahan penegakan hukum di atas, baik mencakup legislasi,sarana prasarana, mekanisme koordinasi, maupun kapasitassumberdaya manusia, diharapkan penegakan hukum pidana akansemakin baik. Dalam hal ini penegakan hukum pidana mencakuppenegakan atas seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidanapenebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar yang sangatmerugikan kekayaan negara.Di samping itu, upaya-upaya perbaikan di atas dapatberdampak dalam mengatasi kejahatan perbankan dan tindak pidanapencucian uang (TPPU) yang mengancam sistem perekonomianIndonesia. Meskipun dasar hukum kejahatan perbankan dan TPPU diIndonesia telah diatur, namun dasar hukum tersebut sudah tidaksesuai dengan kondisi saat ini dan menimbulkan permasalahankoordinasi antar instansi penegak hukum pada implementasinya.Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkualitas,pelaksanaan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakyang mengedepankan prinsip diversi dan restorative justice dalampenanganan perkara pidana anak, masih membutuhkan banyakdukungan terkait peraturan pelaksana, infrastruktur, sumberdayamanusia, hingga mekanisme pelaksanaan.Di samping pelaksanaan hukum pidana, penegakan hukumperdata juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk dibenahi.Penyelesaian perkara perdata yang relatif sederhana dan cepat masihjauh dari yang diharapkan. Dengan mendorong optimalisasi prosesmediasi di pengadilan dan penyederhanaan prosedur perkaraperdata untuk gugatan sederhana maka diharapkan akan dapatmendorong efisiensi penyelesaian perkara perdata. Hal ini akan dapat
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memberikan kontribusi positif bagi peningkatan daya saingperekonomian nasional. Namun demikian, beberapa aspek lain yangjuga perlu untuk dibenahi antara lain adalah penyesuaian peraturanperundang-undangan yang terkait dengan hukum kontrak.Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyelesaiansengketa perdata berlarut-larut agar biaya perkara lebih murah dankedua belah pihak tidak mengalami kerugian lebih besar. Hasilpenelitian mengenai kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkanbahwa, salah satu faktor hambatan penyelesaian sengketa terkaitkontrak bisnis adalah karena sulitnya proses eksekusi putusan, danpanjangnya proses penyelesaian perkara dengan nilai gugatantertentu di Indonesia adalah tahapan penyelesaian sengketa padapengadilan tingkat pertama yang menimbulkan biaya cukup besar.Proses penyelesaian perkara yang panjang, memakan waktu danbiaya tinggi berakibat kepercayaan masyarakat pada lembagapengadilan melemah ditandai dengan minimnya jumlah perkaraperdata (termasuk di dalamnya sengketa kontrak bisnis) yangdiajukan ke pengadilan kurang lebih dua puluh ribu perkara pertahunnya.Pengembangan SDM, di samping persoalan mekanismeperadilan, kualitas SDM merupakan penentu utama keberhasilanpembangunan hukum secara terpadu. Oleh karenanya, kualitas SDMperlu menjadi prioritas pembenahan dalam mewujudkan sistemperadilan di Indonesia, antara lain melalui pemberian remunerasiuntuk mendorong kualitas kinerja aparat penegak hukum danpegawai di lembaga penegak hukum; perbaikan mekanisme promosidan mutasi aparat penegak hukum; serta sistem rekrutmen yangdilakukan secara transparan dan adanya pengawasan secara efektif.Persoalan kualitas SDM aparat penegak hukum juga sangatterkait dengan budaya taat hukum dan sadar hukum oleh aparatpenegak hukum itu sendiri. Pembangunan budaya hukum merupakanbentuk revolusi mental yang mendesak untuk dilaksanakan. Namun,budaya hukum saat ini menunjukkan degradasi yang ditandai olehgejala semakin maraknya aparat penegak hukum yang melanggarhukum dan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadapsistem dan aktor penegakan hukum. Padahal, keberhasilanpenegakan hukum sangat didukung oleh budaya masyarakat maupunbudaya aparat penegak hukum yang taat hukum.Peran hukum juga tidak hanya meliputi penegakan hukum,melainkan juga pelayanan hukum. Sayangnya, kondisi pelayananhukum saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan yangbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat
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yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yangbaik dan berkualitas baik di pendaftaran atau pengurusan dokumenterkait keimigrasian, maupun hak atas kekayaan intelektual sepertipendaftaran hak cipta dan paten.
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Permasalahanpokok yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian sasaran utamaupaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga tahun 2014adalah rendahnya komitmen di tingkat pusat dan daerah  mengenaiupaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; rendahnya tingkatpermisifitas masyarakat Indonesia dalam mempersepsikan korupsi.Walaupun Indonesia belum memiliki ukuran yang tepat dalammengukur korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survey nasional daninternasional yang ada menunjukkan bahwa korupsi secara umummenghambat daya saing Indonesia. Pasca reformasi digulirkan danotonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi problem utamayang menghambat tujuan pembangunan nasional.Permasalahan utama diawali pada substansi peraturanperundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.Dari total 32 rekomendasi hasil review UNCAC, tercatat 25rekomendasi terkait peraturan perundang-undangan, dan 7rekomendasi terkait kajian dan kegiatan lainnya. Rekomendasi yangterkait dengan substansi RUU Tindak Pidana Korupsi, RUU BantuanHukum Timbal Balik (MLA), RUU Ekstradisi, dan RUU perampasanAset belum terlaksana karena RUU belum disampaikan kepada DPR.Untuk rekomendasi yang terkait dengan RUU Tipikor, RUU KUHP danRUU KUHAP perlu dilakukan harmonisasi sehingga tidak adatumpang tindih pengaturan. Capaian dalam mengimplementasikansubstansi UNCAC ke dalam peraturan perundan-undangan diIndonesia sayangnya tidak diikuti oleh pengetahuan yang sama paraaparat penegak hukum tentang implementasi UNCAC.
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GAMBAR 7.2
Penanganan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan RI (2010-2013)

Sumber : LAKIP Kejaksaan RI Tahun 2013.

GAMBAR 7.3
Penanganan Perkara Korupsi Oleh KPK (2010-2013)

Sumber : ACCH KPKKeterangan : *) Per Februari 2014Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi memilikidampak yang signifikan terhadap pemulihan keuangan negara. Olehkarena itu, sangat penting untuk memperhatikan aspek pemulihan
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keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi, sebab dampaknyasangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, danpembangunan di segala bidang. Namun, sejauh ini, pengembalian asetdi luar negeri paling sulit untuk dilakukan oleh karena kendala utamaketerjangkauan sistem hukum Indonesia dengan negara lain. Olehkarenanya, dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dengan negara lainyang lazimnya dikenal dengan mutual legal assistance in criminal
matters atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia telah merumuskanStrategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (StranasPPK) melalui Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK JangkaPanjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.Adapun strategi yang terdapat dalam Stranas PPK diimplementasikanmelalui berbagai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AksiPPK) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hinggatahun 2011 hingga 2013, telah dilaksanakan Aksi PPK dimana jumlahKementerien Lembaga dan Pemerintah Daerah semakin meningkatdari tahun ke tahun. Adapun titik berat strategi pencegahan danpemberantasan korupsi berbeda-beda dalam Aksi PPK setiaptahunnya.

GAMBAR 7.4
Perbandingantitik Berat Strategi Dalam Aksi Ppk (2012-2013)

Sumber: Stranas PPK, 2012-2013.Dari segi kelembagaan, upaya pencegahan dan pemberantasankorupsi tentunya sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga penegakhukum, khususnya KPK. Lahirnya KPK dimaksudkan untukmendorong agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan
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dengan lebih optimal. Sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menjamin kualitas penanganan kasus korupsi olehKPK. Selain itu, peran KPK dalam melakukan fungsi koordinasi dansupervisi terhadap instansi penegak hukum lain juga akanmendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegakanhukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.Permasalahan utama di bidang HAM terletak pada masih belumharmonisnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasionalmaupun daerah berdasarkan konstitusi dan konvensi HAMinternasional. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya peraturanmaupun kebijakan yang diskriminatif dan bias gender. Adapunkebijakan diskriminatif tersebut tersebar di lebih seratus kabupaten di28 provinsi seluruh Indonesia.

GAMBAR 7.5
Klasifikasi Jenis Pengaduan Ham (2008-2012)

Sumber: Komnas HAM, 2013.Pada tataran penegakan, kondisi penegakan HAM juga belumcukup membaik. Hal ini dapat dilihat dari tren pengaduan pelanggaranHAM yang masuk ke Komnas HAM tidak banyak berkurang dari tahunke tahun. Pihak yang diadukan dalam kasus pelanggaran HAM terdiridari berbagai kalangan mulai dari pihak negara (state actor) dan non-negara (non-state actor). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaranHAM tidak hanya terjadi di ranah negara (publik), namun juga terjadi
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di ranah swasta (privat). Dimana pengaduan pelanggaran HAM palingbanyak diadukan yang terkait dengan hak atas keadilan.Penanganan kasus pelanggaran HAM memerlukan perlakuankhusus dimana penanganan kasus pelanggaran HAM tidak hanyaberfokus pada kasus yang akan terjadi di masa depan, namun jugaterhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Halini dilatarbelakangi oleh asas universal yang berlaku terhadap kasuspelanggaran Ham berat, yakni asas retroaktif dan tidak mengenalbatasan waktu (kadaluarsa). Sehingga, upaya penghormatan negaraterhadap HAM dan tanggung jawab perlindungan negara untukmemproses kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu membutuhkankonsensus nasional dari semua pemangku kepentingan.Pada tataran pencegahan, Pemerintah telah mencanangkankebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)mulai dari periode 1998-2003, 2004-2009, hingga 2011-2014.Namun, pelaksanaan RAN-HAM sampai dengan saat ini belum dapatdikatakan optimal. Dokumen RAN-HAM belum dapatmengkonsolidasikan berbagai upaya yang perlu dilaksanakan olehPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pemangkukepentingan lainnya yang terkait. Di samping itu, masalah koordinasimasih menjadi persoalan dasar dalam pelaksanaan RAN-HAM secaranasional.Di samping itu, kebijakan bantuan hukum bagi masyarakatmiskin semakin dikukuhkan melalui pemberlakuan UU No. 16/2011tentang Bantuan Hukum. Namun, pelaksanaan pemberian bantuanhukum belum berjalan optimal antara lain karena terbatasnyakapasitas administrasi penyelenggaraan bantuan hukum, minimnyajumlah organisasi bantuan hukum yang pada akhirnya berdampakpada terbatasnya akses masyarakat miskin pada bantuan hukum.Dalam upaya mendekatkan akses masyarakat terhadap layananperadilan telah dilaksanakan berbagai kebijakan di antaranya adalahsidang keliling. Namun, masih terdapat permasalahan terkaityurisdiksi wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang sulit,sehingga dilakukan peningkatan efektivitas pelaksanaan sidangkeliling.Secara spesifik, permasalahan HAM terkait hak perempuan jugasangat memprihatinkan yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlahkasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun baik diranah privat, publik, dan dilakukan oleh negara. Kasus kekerasanterhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasanseksual. Setiap dua jam sedikitnya ada tiga perempuan yang menjadikorban kekerasan seksual. Secara statistik, terjadi peningkatan
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kekerasan seksual di ranah privat maupun publik, terutama kasusperkosaan dan pencabulan. Sama halnya seperti perempuan, anak jugamerupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Hal iniditunjukkan oleh maraknya kasus kekerasan terhadap anak, utamanyakasus kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh orang terdekatmaupun orang lain. Hal ini mendorong lahirnya Instruksi PresidenNomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti KejahatanSeksual terhadap Anak yang mencerminkan bahwa saat ini Indonesiaberada pada titik kritis dalam hal perlindungan anak. Oleh karena itu,perlindungan anak dan perempuan sangat urgen dilaksanakan baikkarena kondisi faktual maupun adanya komitmen Pemerintahmengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak baikdalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yangdiratifikasi.
GAMBAR 7.6

Statistik Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (2004-2012)

Sumber: Komnas Perempuan, 2013Maraknya kasus pelanggaran HAM antara lain disebabkan olehbelum memadainya pemahaman HAM yang dimiliki oleh sebagianbesar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dan lemahnyapengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukumkhususnya dalam proses upaya paksa. Hal ini dapat dilihat pada dataKomnas HAM yang menunjukkan cukup tingginya jumlah pengaduanterkait pihak Kepolisian, Peradilan, dan Kejaksaan maupun pihakPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pihak pelanggarHAM. Salah satu upaya untuk mengatasi tingginya pelanggaran HAM
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oleh penyelenggara negara (cq. aparat penegak hukum danpemerintah), adalah melalui pendidikan dan pelatihan HAM bagiaparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
7.1.2 Sub Bidang AparaturPembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yangstrategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanahdan efektif, dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagaibidang. Di tengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologiinformasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraanpemerintahan yang lebih demokratis, resposif dan partisipatif, makaperlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat.Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapatmewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional,berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat.Dalam kaitan ini, birokrasi juga memiliki peranan dalam penciptaanlandasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sertapilar penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunanbidang aparatur negara tidak dapat dilepaskan dan harus merujukpada landasan ideologis dan konstitusionil negara yakni Pancasiladan UUD 1945.Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakanbahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasibirokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara danuntuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun didaerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalamRPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara padaRPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalismeaparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukungpembangunan nasional.Dalam Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil PresidenJokowi-JK, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebutNAWACITA.  Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara konsisten akanmenjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutandengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayananpublik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoringdan supervise atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruangpartisipasi publik melalui citizen charter.
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Reformasi birokrasi merupakan inti dalam pembangunan aparaturnegara. Reformasi birokrasi tidak hanya dalam bentukpenyempurnaan organisasi birokrasi pemerintah, namun mencakupkeseluruhan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan baik padalevel mikro, meso dan makro. Pada RPJMN 2010-2014 telahditetapkan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi salahsatu prioritas dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Meskipunpembangunan bidang aparatur negara selama kurun waktu 2010-2014 telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan, namunternyata kualitas birokrasi Indonesia masih sangat rendah dantertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEANdan negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India, dan Cina). Birokrasibelum dapat berfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkankarena masih ditandai dengan korupsi, buruknya pelayanan, daninefisiensi. Birokrasi di Indonesia masih menjadi bagian daripermasalahan dalam pembangunan daripada sebagai solusi untukmembantu keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan.
Global Competitiveness Report misalnya, dalam lima tahunterakhir menempatkan korupsi dan inefisiensi birokrasi sebagai salahsatu dari the most problematic factors dalam berbisnis di Indonesia.Dilihat dari beberapa parameter atau indikator secara internasionallainnya, kualitas dan daya saing birokrasi Indonesia masih sangatrendah. Antara lain ditunjukkan dengan oleh parameter: (a)peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business; EoDB) tahun2014, Indonesia peringkat 120 dari 189 Negara; (b) parametertingkat korupsi dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption

Peception Index; CPI) tahun 2013, Indonesia peringkat 114 dari 177negara, dengan skor 32 dari skala 0-100; (c) skor Control of
Corruption (CoC) index tahun 2013, -0,62 dari skala -2,5 sampaidengan 2,5; (d) skor Government Effectiveness Index tahun 2013Indonesia, -0,24 dari skala -2,5 sampai dengan 2,5; (e) perangkat dayasaing global secara total (Global Competitiveness Report; GCR) tahun2014-2015, Indonesia peringkat 34 dari 144 negara; sedangkanuntuk variabel institusi (GCR - Institution), Indonesia peringkat 53dari 144 negara; dan (f) peringkat e-Government, Indonesia peringkat106 dari 190 negara.Kualitas birokrasi suatu negara memiliki pengaruh padapencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Hal ini ditunjukkanoleh parameter yang mencerminkan indikator dari hasil-hasilpembangunan suatu negara pada kualitas kehidupan umat manusia,seperti pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human
Development Index (HDI). Pada tahun 2013, menurut hasil penilaian
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UNDP, pencapaian IPM oleh Indonesia menempati peringkat 108 dari187 negara. Gambar 7.7. ini memperlihatkan hubungan antarakualitas birokrasi dengan pencapaian hasil-hasil pembangunan.
GAMBAR 7.7

Hubungan Antara Kualitas Birokrasi Negara Asean Dan Bric
Denganpencapaian Hasil-Hasil Pembangunan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2014

Posisi daya saing birokrasi Indonesia yang masih terbilangrendah kualitas dan kurang kompeten, merupakan pembelajaranyang sangat penting dalam perumusan isu strategis pembangunanbidang aparatur negara pada RPJMN 2015-2019. Perumusan isustrategis juga mempertimbangkan perkembangan konseptualadministrasi publik seperti konsep New Public Management (NPM),
Citizen-Centered Governance, Dynamic Governance dan Whole of
Government (WoG), dan mempertimbangkan pula dinamikalingkungan strategis pada level lokal, nasional dan internasional.Ke depan, secara konseptual pembangunan aparatur negarapada tahun 2015-2019 diorientasikan pada: (a) pemantapan fungsibirokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilarutama pemerintahan, (b) revitalisasi sistem dan manajemen birokrasipublik secara efisien, responsif dan fokus pada pencapaian kinerja,(b) pengembangan organisasi birokrasi yang lincah, inovatif danadaptif melalui penciptaan tata kelola yang dinamis (d)
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pengembangan SDM aparatur sebagai pendorong reformasi; (d)pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dankolaborasi serta keterpaduan dalam manajemen pembangunan.Sedangkan lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan,antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yangmakin mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi,kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dankultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktek KKN,inefisiensi dan rendahnya kapasitas. Berdasarkan uraian hal tersebutdi atas, dirumuskan 3 (tiga) isu strategis untuk tahun 2015-2019,yakni: (1) Pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2)Pemerintahan yang efektif dan efisien; dan, (3) Peningkatan kualitaspelayanan publik.
Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan prasyarat dasarbagi pembentukan birokrasi yang profesional dan pelayanan publikyang prima. Dalam kerangka pengembangan sistem integritasnasional, pada UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),telah dimandatkan bahwa integritas menjadi salah satu nilai dasardalam manajemen ASN. Demikian pula dengan penegakan kode etikdan kode perilaku, termasuk di dalamnya pengaturan tentang konflikkepentingan. Selain itu, inisiatif strategis untuk mendorongpelaksanaan sistem integritas pada birokrasi pemerintah danpenyelenggara negara sudah diinisasi, diimplementasikan dan terusdiperkuat pelaksanaannya seperti: whistleblowing system, pelaporankekayaan pejabat, penanganan benturan kepentingan;penerapanpakta integritas, dan lainnya. Pada instansi pemerintah (K/L/pemda),telah dimulai diintensifkan pengembangan zona integritas menujuwilayah bebas korupsi (WBK). Secara bersamaan, KPK sedangmenyiapkan kebijakan Sistem Integritas Nasional untukPemberantasan Korupsi (SIN-PK). Penerapan SIN yang efektif padaK/L dan pemda diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahankorupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun hingga saat ini,penerapannya masih belum optimal dan efektif.Sistem pengawasan yang independen dan profesional, baikyang bersifat internal maupun eksternal, telah ditata kembali padatahun 2010-2014. Fokus pengawasan tidak hanya pada aspekpengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terusdisempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja. Kedepan, permasalahan yang perlu diselesaikan, diantaranya: tumpangtindih peraturan/kebijakan pengawasan; independensi dan kapasitasAPIP belum memadai; kuantitas dan kapabilitas auditor belummencukupi; sinergi pengawasan intern dan pengawasan eksternal
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serta aparat penegak hukum belum optimal; dan pengawasan darimasyarakat belum diakomodasi dengan efektif.Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerjasecara bertahap ditingkatkan. Hal ini tercermin dari makinmeningkatnya instansi pemerintah yang mendapatkan opini WajarTanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, K/L yang telahmendapatkan opini WTP sebanyak 74 persen, sedangkan instansipemerintah provinsi 52 persen dan instansi pemerintahkabupaten/kota sebanyak 21 persen, sebagaimana disajikan padaGambar 7.8. Pencapaian tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskandari peranan yang makin efektif dari auditor internal. Hingga tahun2014 (Mei), jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) telah mencapai12.755 orang, yang tersebar di 57 APIP Pusat dan 350 APIP Daerah.Jumlah tersebut baru memenuhi 27,39 persen dari kebutuhanformasi auditor sebanyak 46.560 orang.
GAMBAR 7.8

Perkembangan Opini Bpk Atas LKKL Dan LKPD 2007-2013

Sumber: BPK 2014

Berdasarkan capaian tersebut, permasalahan yang masihdihadapi antara lain: pencapaian Opini WTP belum mencerminkanbirokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset barang miliknegara belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum;dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantanganke depan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya peningkatkankualitas dan independensi pemeriksaan keuangan;  pengembangansistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja; memperbaiki
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manajemen pengelolaan aset secara modern berbasis TIK; danpeningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).Pemerintah juga melakukan fokus pembenahan manajemenkinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). ImplementasiSAKIP dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitasakuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja.Setiap tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukanevaluasi atas penyelenggaraan SAKIP. Adapun hasil evaluasi atasakuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah,sebagaimana  Gambar 7.9. Berdasarkan hasil evaluasi atasakuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masih ditemukan berbagaimasalah antara lain: rendahnya signifikasi  input anggaran dengankinerja organisasi; lemahnya orientasi pada pencapaian indikatorhasil (outcome);  lemahnya akuntabilitas kinerja instansikabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pimpinaninstansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.
GAMBAR 7.9

Perkembangan Persentase Instansi Pemerintah Yang Akuntabel
Tahun 2007-2013

Sumber: Kementerian PAN dan RB 2013Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, telahmemperlihatkan kemajuan yang signifikan selama kurun waktu 2010s.d November 2014. Beberapa capaian utama antara lain: telahditerapkannya e-procurement secara luas pada instansi pemerintahpusat dan daerah, yang ditandai dengan telah terbentuknya sebanyak
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610 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 provinsi,yang mampu melayani sebanyak 773 instansi pemerintah dan333.445 penyedia terdaftar. Adapun kinerja dari LPSE terlihat darirealisasi total pengadaan secara elektronik yang terus meningkat dari6.397 paket senilai Rp.13,4 triliun pada tahun 2010 menjadi 344.599paket senilai Rp.698,4 triliun pada November 2014. Untuk tahun2014, data hingga bulan November menunjukkan terdapat 88.654paket pengadaan secara elektronik dengan nilai pagu anggaransebesar Rp.227,4 triliun. Secara bersamaan, guna menyempurnakansistem pengadaan secara efisien maka telah dibangun sistem aplikasi
e-catalogue untuk kendaraan bermotor, internet service provider, alatdan mesin pertanian, obat generik dan alat kesehatan, sarana bahanpabrikasi (hot-mix, ready mix, recycling road), peralatan berat,
busway, sarana penerangan jalan umum, serta buku kurikulumsekolah (buku yang didanai melalui BOS, buku yang didanai melaluiDIPA, buku madrasah). Berbagai langkah tersebut, mampumeningkatkan efisiensi anggaran negara yakni rata-ratapenghematan anggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintahhingga November 2014 mencapai 10,32 persen atau sebesar Rp.55,7triliun.

GAMBAR 7.10
Perkembangan Jumlah Paket Dan Nilai Pagu Pengadaan Melalui LPSE

2008-2013

Sumber: LKPP, Smart Report LPSE, Agustus 2014
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Meskipun kemajuan pesat berhasil dicapai, namunpermasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahmasih terjadi. Data KPK hingga Juli 2014 menunjukkan kasus korupsimasih didominasi oleh kasus penyimpangan dalam pengadaan barangdan jasa dengan jumlah kasus sebanyak 123 kasus, yang disebabkanoleh antara lain: (a) belum seluruh pengadaan dilakukan secaraelektronik, data LKPP hingga 2013 menunjukkan hanya 30 persendari pagu anggaran belanja pengadaan yang dibelanjakan melalui e-
proc; (b) sistem e-proc (e-tendering) yang ada belum seluruhnyaberlangsung secara elektronik; (c) cakupan produk dalam sistem e-
catalogue masih terbatas; (d) integritas dan profesionalisme pejabatpengadaan belum optimal; dan (e) sebagian besar K/L/Pemda belummembentuk unit layanan pengadaan (ULP). Oleh karena itu,tantangan ke depan yang perlu direspon antara lain: peningkatanstandarisasi dan kualitas LPSE, perluasan cakupan produk dalam e-
catalogue, penataan kelembagaan ULP, dan pengembangan JabatanFungsional Pengadaan.

Pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintahan yangmampu berjalan secara efektif, efisien dan produktif,  mensyaratkansosok birokrasi pemerintah yang unggul dan kapabel. Pada aspekkelembagaan instansi pemerintah, UU No. 39/2008 tentangKementerian Negara merupakan basis penataan organisasi K/L.Setelah terwujudnya konsolidasi struktural dan penyempurnaanhubungan kelembagaan diantara K/L yang membidangipendayagunaan aparatur negara (Kemenpan dan RB, LAN dan BKN),maka penataan kelembagaan terus diperluas dan fokus padabidang/sektor yang strategis. Sejalan hal tersebut, telah dibentuk TimPenataan Organisasi K/L, yang tahun 2013 telah melakukan evaluasiterhadap 13 K/L, kemudian dilanjutkan tahun 2014 terhadap 19Kementerian. Evaluasi juga dilakukan pada beberapa LNS, yaknisebanyak 11 LNS direkomendasikan untuk dibubarkan dan 4 LNSuntuk diintegrasikan ke dalam kementerian terkait karena tugas danfungsinya tumpang tindih. Hingga saat ini, kelembagaan birokrasipemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yakniorganisasi gemuk, secara makro maupun mikro; fragmented dantumpang tindih fungsi; dan banyaknya UU yang mewajibkanpembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi overinstitusi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Problem kelembagaantersebut mengakibatkan adanya in-efisiensi, menghambat koordinasidan sinkronisasi, dan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.Sedangkan pada aspek bisnis proses, beberapa kebijakan yangmendasari implementasi penerapan e-government antara lain UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 14/2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik,  dan Inpres No. 3/2003tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Government. Penerapan e-government dalam birokrasi pemerintahsudah dimulai, misalnya dalam bentuk (a) government to citizen(G2C) melalui penerapan e-KTP, e-Immigration; (b) government to
bussiness (G2B) melalui penerapan e-Procurement, Ina Trade, National
Single Windows (NSW); (c) government to government (G2G) melaluipenerapan e-Planning, e-Budgeting, e-Auditing. Inisiatif Open
Government Indonesia (OGI) telah disebarluaskan dandiimplementasikan secara bertahap pada birokrasi pemerintah.Kementerian PAN dan RB telah membentuk Tim Kerja E-Governmentguna meningkatkan sinergi dalam pengembangan kebijakan e-
government, melalui koordinasi dengan Kemkominfo, dan K/L terkaitlainnya.Di bidang kearsipan, dengan berlakunya UU No. 43/2009tentang Kearsipan dan PP No. 28/2012 tentang pelaksanaan UU No.43/2009 tentang Kearsipan, penguatan manajemen kearsipanberbasis TIK melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) danSistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), serta pengembangan SistemInformasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan jaringan InformasiKearsipan Nasional (JIKN) terus dikembangkan. Ke depan, sistemkearsipan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembanganbirokrasi modern melalui peningkatan penyelamatan, pengamanan,dan pemanfaatan arsip. Berwujud tertib administrasi yang didukungdengan tata kelola arsip berbasis TIK.Permasalahan yang masih dihadapi adalah bahwa bisnis prosesbaik pada tingkat makro maupun mikro pada umumnya belumefektif, efisien, transparan, dan partisipatif. Permasalahan lain,penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasipemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belumterintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi sertadalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih seringterjadi.Sebagaimana telah menjadi pemahaman publik, makamanajemen Aparatur Sipil Negara dengan unsur utamanya adalahPegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan lokomotif bergeraknyareformasi birokrasi. Oleh karena itu, pembenahan mendasar dimulaidengan penerbitan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara(ASN). Selama kurun waktu 2010-2014 beberapa kemajuan yangberhasil diwujudkan antara lain: perbaikan sistem rekrutmen danseleksi CPNS secara lebih transparan; standarisasi soal seleksi CPNSyang dirumuskan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri danpemerintah; mulai diterapkannya sistem Computer Asisted Test (CAT),
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dan pemberlakuan passing grade dalam seleksi CPNS. Jumlah pelamarumum yang mengikuti seleksi CPNS tahun 2013 sebanyak 877.215orang pada 324 instansi pemerintah. Sebanyak 73 instansi denganjumlah peserta 261.859 orang, pelaksanaan seleksinya denganmenggunakan sistem CAT.Kemajuan lainnya, antara lain: telah dilakukan pengembangan
assessment center untuk mendukung dan mendata profil kompetensikader-kader birokrasi; penerapan sasaran kinerja pegawai;diterapkannya sistem promosi terbuka bagi jabatan Eselon 1 dan 2 dibeberapa instansi K/L dan pemda, yang pada tahun 2013 sebanyak45 instansi telah menerapkannya; dan pengendalian jumlah dandistribusi PNS melalui kebijakan moratorium penerimaan CPNS.Pemerintah juga telah membangun sistem informasi kepegawaiannasional, agar basis data PNS akurat, valid, dan up-date.Pengembangan kualitas PNS juga dilakukan melalui pembaharuanmodul dan kurikulum diklat mulai dari diklat prajabatan hingga akhirdiklat kepemimpinan tingkat II dan I. Namun demikian, masihterdapat permasalahan utama manajemen kepegawaian yakni: masihrendahnya kompetensi dan belum sesuai dengankebutuhan/penempatan dalam jabatan; kinerja/produktifitas belumoptimal; dan integritas PNS yang masih rendah, serta sistemremunerasi belum layak dan berbasis kinerja.Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional merupakanfaktor penting untuk turut memastikan bahwa pembangunannasional dapat dikelola dengan baik khususnya dalam pencapaiansasaran yang ditetapkan.  Hal ini sejalan dengan amanat UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UUNo. 17/2003 tentang Keuangan Negara, beserta peraturanpelaksanaannya. Disadari bahwa sistem manajemen pembangunannasional belum berjalan secara optimal. Faktor penyebabnya antaralain adalah: penetapan indikator kinerja nasional dan K/L belumdidukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap; sistemperencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monev, danpengawasan belum sinergis dan terintegrasi; dan belum terbangunsistem reward dan punishment yang efektif.Pembenahan dalam manajemen kinerja pembangunan secaralangsung juga turut mendorong penciptaan efisiensi belanjaoperasional birokrasi. Adanya keterbatasan anggaran belanja negara,maka diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalisasi ataumelakukan penghematan pada pos-pos belanja di bidang administrasipemerintahan atau operasional birokrasi. Belanja aparatur ataubelanja birokrasi mencakup antara lain dalam bentuk belanjapegawai dan belanja barang. Sedangkan belanja modal, dapat
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dikatakan sebagai belanja untuk pembangunan, kecuali yangtujuannya untuk operasional birokrasi. Gambaran kondisi saat ini,hubungan antara perkembangan belanja pemerintah pusat danjumlah pegawai, disajikan dalam Gambar 7.11.
GAMBAR 7.11

Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Menurut Jenis Belanja, 2007-2013

Sumber: 1) Data Pokok APBN .2007-2013, Kemenkeu. 2) Data BKN diolah.Pada tahun 2011 ditempuh upaya penghematan, melalui InpresNo. 7/2011 tentang Penghematan Belanja K/L TA 2011. Presidenmenginstruksikan kepada K/L untuk melakukan penghematananggaran minimal 10 persen dari pagu K/L. Demikian juga padatahun berikutnya, penghematan terus didorong untuk memenuhikebutuhan program pembangunan yang strategis dan meningkatkanefisiensi belanja operasional birokrasi.   Namun demikian langkah-langkah penghematan tersebut masih menghadapi permasalahan,antara lain: belum terdapat standarisasi sarana dan prasaranaaparatur yang komprehensif; dan sistem dan budaya yangmendorong efisiensi belum terbangun, serta selama ini tidak ada yangmempermasalahkan besarnya biaya operasional.Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif,dipengaruhi pula oleh kepemimpinan dalam birokrasi.Kepemimpinan yang unggul dalam birokrasi, selain harus memilikikecakapan dan kompetensi, dituntut pula memiliki karaktermelayani, responsif dan inovatif, serta memiliki integritas dansensitivitas terhadap persoalan publik serta berjiwa nasionalismeyang tinggi sebagai perekat bangsa dan negara. Untuk mendorong
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kepemimpinan yang unggul dalam birokrasi, telah dilakukan melaluiimplementasi sistem promosi terbuka untuk menjaring kader-kaderbirokrat unggul; penyempurnaan kurikulum dan metodepembelajaran Diklatpim; pengembangan diklat Reform Leader
Academy (RLA); dan di dalam UU tentang ASN diperkenalkan adanyaJabatan Pimpinan Tinggi dengan sistem pembinaan secara khusus.Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalamkepemimpinan birokrasi, bahwa kepemimpinan birokrasi belummampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melaluireformasi birokrasi.Pemerintah secara intensif terus memantapkan pelaksanaanReformasi Birokrasi Instansi (RBI). Sebagai landasan kebijakanpelaksanaannya, pemerintah menetapkan Grand Design ReformasiBirokrasi 2005-2025 dengan Perpres No. 81/2010, yang kemudiandijabarkan ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yangditetapkan dengan Permen PAN dan RB No. 20/2010. Secarabersamaan, telah dibentuk pula lembaga pengelola pelaksanaanReformasi Birokrasi Nasional (RBN), yang terdiri dari KomitePengarah, Tim RBN, Tim Independen, Tim Penjaminan Kualitas, danUnit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).Pelaksanaan RBN terus diperluas dan diakselerasi sehinggasampai dengan bulan Juni tahun 2014, sebanyak 75 K/L telahmelaksanakan RB. Berdasarkan pelaksanaan RB tersebut, sebanyak64 K/L telah menerapkan tunjangan kinerja. Pelaksanaan reformasibirokrasi juga terlu diperluas pada instansi pemerintah daerah.Kualitas dan efektivitas pelaksanaan RB terus ditingkatkan,diantaranya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalamrangka penerapan instrumen Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi (PMPRB), survei kepuasan internal dan eksternalK/L dan mendorong penerapan quick wins.
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GAMBAR 7.12
Perkembangan Jumlah K/L Yang Telah Melaksanakan Reformasi

Birokrasitahun 2008-2014

Sumber: Kementerian PAN dan RB 2014Permasalahan yang masih dihadapi sebagai tantangan ke depanantara lain: pelaksanaan RBI dinilai belum berorientasi pada hasil(outcome) karena masih menekankan pada aspek proses; sistemmonev dan penilaian kualitas pelaksanaan RBI masih belum utuh dankomprehensif; sistem pemberian tunjangan kinerja bagi instansiyang telah melaksanakan RBI belum ditempuh secara fair danberbasis kinerja; penetapan prioritas terhadap lokus (misalnyadalam menetapkan instansi/daerah mana yang harus diakselerasi)maupun fokus perubahan (misalnya dalam hal quick wins) masihkurang tajam; dan pelaksanaan RBI masih bersifat individual instansiK/L (sektoral), belum mencerminkan kerangka area reformasibirokrasi secara luas, lintas bidang dan lintas daerah. Hal ini,tentunya perlu di perbaiki dan disempurnakan kembali pada periodeRPJMN 2015-2019, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerjabirokrasi, kinerja pelayanan dan meraih kepercayaan masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yangberkualitas merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi hak bagisetiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban memberikanpelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Dalam kurun waktu 2010-2014, upaya yang ditempuh oleh pemerintah difokuskan padaimplementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai
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dasar bagi penyelenggaraan pelayanan agar dapat memenuhiharapan masyarakat; pengembangan manajemen dan sistempelayanan publik nasional; penerapan standar pelayanan padaseluruh penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangansistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.Disamping itu, kelembagaan pelayanan perizinan juga menjadifokus pengembangan, melalui penerapan sistem Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PTSP)/One Stop Services (OSS); dan penerapan StandarPelayanan Minimum (SPM) di berbagai bidang, utamanya dibidang/sektor pelayanan dasar. Hal ini telah ditunjukkan denganpembentukan kelembagaan PTSP yang meningkat secara signifikanyaitu dari 6 unit pada tahun 2005, menjadi 360 unit pada tahun 2009dan 476 unit pada tahun 2013.  Kemajuan lainnya adalah makinmeningkatnya kompetensi SDM pelayanan, meningkatnyapemanfaatan TIK dalam pelayanan, dan diterapkannya penerapanstandar dan maklumat pelayanan.Sedangkan untuk memastikan kualitas pelayanan pada beberapabidang yang didelegasikan kewenangan dan urusannya kepadadaerah, telah diterbitkan PP No. 65/2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).Pencapaiannya, dalam rangka melaksanakan urusan wajib daerahyang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, telah ditetapkan 15Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas 65 jenispelayanan dan 174 indikator.  Dalam penerapan SPM ini, diperlukanimplementasi secara konsisten sesuai dengan ketetapan SPM dankomitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mengalokasikananggarannya melalui APBD. Disamping itu, tantangan ke depandiperlukan adanya integrasi implementasi dalam sistem perencanaandan penganggaran daerah, dan pembinaan oleh instansi pusat(instansi sektoral).Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi antara lain:praktek pungli dalam pelayanan perizinan masih terjadi sehinggamenghambat iklim usaha dan investasi; standar pelayanan danmaklumat pelayanan belum secara konsisten diimplementasikan;rendahnya kompetensi, inovasi dan budaya pelayanan bermutu;penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraanpelayanan belum merata; serta masih terdapat fragmented dantumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.Pada aspek pengendalian kinerja pelayanan publik,pembentukan Ombudsman RI diharapkan dapat memperkuatpengawasan pelayanan publik. Selain itu, setiap instansipenyelenggara pelayanan harus menyediakan unit atau sistem
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pengaduan yang efektif, untuk menjamin kualitas pelayanan dan tidakmengurangi hak-hak masyarakat atas pelayanan terbaik. Penilaiankinerja pelayanan publik yang telah berjalan antara lain melaluipenerapan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) danpemeringkatan penyelenggara pelayanan terbaik oleh KementerianPAN dan RB, serta pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publikoleh KPK. Secara bersamaan, penilaian kinerja tersebut juga diikutidengan pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yangberkinerja baik.Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) padaseluruh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bertujuan untukmendapatkan umpan balik dari masyarakat atas kualitas pelayananyang diberikan. Data tahun 2013 menyebutkan Skor IKM rata-ratanasional adalah 77,69 dari 119 unit pelayanan meningkat dari tahun2012 sebesar 75. Sedangkan hasil survey integritas pelayanan publikyang diselenggarakan oleh KPK, hasilnya disajikan dalam bentuk SkorIntegritas Pelayanan Publik sebagaimana Gambar 7.13.
GAMBAR 7.13

Perkembangan Skor Integritas Pelayanan Publik
2007-2013

Sumber: KPK, Itegritas Sektor Publik 2007-2013Berdasarkan capaian dan penilaian kinerja pelayanan publik,maka dapat digarisbawahi bahwa komponen integritas sangatpenting untuk diperhatikan dalam manajemen pelayanan, dan perludibangun mekanisme yang dapat memastikan seluruh proses
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pelayanan, prosedur administrasi dan SOP dapat berjalan secarakonsisten, sehingga menghasilkan mutu pelayanan terbaik. Aspekinilah yang masih menjadi permasalahan dan menjadi tantanganperbaikan ke depan.
7.2 Sasaran Bidang

7.2.1 Sub Bidang Hukum

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaranpembangunan hukum adalah berikut ini:
1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan,akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat,sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan olehSDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasaranayang memadai dan sistem informasi manajemen penangananperkara pidana terpadu di segala sektor, serta pelayanan hukumyang baik dan berkualitas;
2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan

korupsi, yang didukung peraturan perundang-undangannasional, terlaksananya kebijakan anti korupsi yang optimalmelalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi,pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatankelembagaan anti korupsi, serta peningkatan upaya pencegahantindak pidana korupsi;3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
HAM, melalui peraturan perundang-undangan, penegakanhukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum danlayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM danresponsif gender.Adapun indikator kinerja untuk mengukur capaianpembangunan bidang aparatur negara dalam RPJMN 2015-2019adalah sebagai berikut:
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TABEL 7.1
Indikator Kinerja Rpjmn 2015-2019 Bidang Aparatur Negara

No Indikator Satuan Baseline Target
2019 Sumber

A Sasaran 1:Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

1. Opini WTP atasLaporanKeuangana. Kementerian/Lembaga % 74 95 BPKb.Provinsi % 52 85 BPKc.Kabupaten % 18 60 BPKd.Kota % 33 65 BPK2. Tingkat Kapabilitas APIP Skor 1-5 1 3 BPKP
3. Tingkat KematanganImplementasi SPIP Skor 1-5 1 3 BPKP
4. Instansi Pemerintah ygAkuntabel (Skor B atas LAKIP)a.Kementerian/Lembaga % 39,3 85 Kemenpan dan RBb.Provinsi % 27,3 75 Kemenpan dan RBc.Kabupaten/Kota % 0,8 50 Kemenpan dan RB
5. Penggunaan E-Procurementterhadap Belanja Pengadaan % 30(2013) 80 LKPP
B Sasaan 2: Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

1. Indeks Reformasi BirokrasiRata-Rata Nasional Skor 1-100 33,48 83,48 Kemenpan dan RB
a.Kementerian/Lembaga Skor 1-100 50 100 Kemenpan dan RBb.Provinsi Skor 1-100 38.33 88.33 Kemenpan dan RBc.Kabupaten/Kota Skor 1-100 28.33 78.33 Kemenpan dan RB2. Indeks Profesionalitas ASN Skor 1-100 76 86 BKN
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No Indikator Satuan Baseline Target
2019 Sumber3. Indeks e-Government Nasional Kemen Kominfo

a.Kementerian/Lembaga Skor 0-4 2,66(2013)
3,4b.Provinsi Skor 0-4 2,2(2012)

c.Kabupaten/kota Skor 0-4 2,2(2012)
C Sasaran 3: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik1 Indeks Integritas Nasionala. Integritas Pelayanan Publik(Pusat) Skor 0-10 6,80 9 KPK

b. Integritas Pelayanan Publik(Daerah) Skor 0-10 6,75 8,5 KPK
2 Survey Kepuasan Masyarakat(SKM) % 80 95 Kemenpan dan RB

Berdasarkan Isu Strategi dan Sasaran Bidang PembangunanAparatur Negara, maka selanjutnya dapat digambarkan kerangkapikir pembangunan sebagai berikut.
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GAMBAR 7.14
KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019: PEMBANGUNAN

BIDANG APARATUR NEGARA

Kerangka pikir tersebut mendiskripsikan bahwa denganmempertimbangkan berbagai capaian dan perkembangan lingkunganstrategis baik internal maupun eksternal, maka penetapan isustrategis dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktuperiode 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan peran birokrasisebagai faktor pendorong peningkatan daya saing nasional,peningkatan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat. Konsepsipembangunan aparatur tidak dapat dilepaskan dari peran vitalbirokrasi dalam penyelenggaaan pembangunan dan pemerintahan.
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7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

7.3.1 Sub Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalamkerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkandapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkandaya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapatberkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas;pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; sertapenghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaranini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari SistemPeradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; SistemHukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM AparatPenegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan BidangAnti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi;Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; PenegakanHAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; PenangananKekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusiarah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum inibersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilarinstitusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.
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GAMBAR 7.15
Kerangka Pikir Rencana Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019

7.3.1.1 Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukumdilaksanakan melalui:1. Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan
Pidana, yang dilakukan melalui pelibatan masyarakat danpenguatan proses penyusunan legislasi nasional  khususnyaketerpaduan substansi KUHAP maupun peraturanperundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaanmelalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forumkomunikasi; pendidikan aparat penegak hukum;pembangunan sarana dan prasarana sistem informasimanajemen penanganan perkara pidana terpadu besertakapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan RumahPenyimpanan Barang Sitaan, optimalisasi sistem
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pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkanlembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel,serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum danpembentukan tim khusus dalam penanganan tindak pidanakhusus lainnya seperti illegal logging, illegal mining, illegal
fishing, kejahatan perbankan, dan TPPU;2. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaibentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yangberhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip
restorative justice yang merupakan hal baru dalam sistemperadilan pidana di Indonesia, dibutuhkan peningkatankoordinasi antar kementerian/lembaga; peningkatankemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders;penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana danprasarana; serta pengembangan restorative justice;3. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan
Cepat, diarahkan untuk mengatur permasalahan yangberkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha danindustri; serta menciptakan kepastian investasi, terutamapenegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, diperlukanstrategi revisi peraturan perundang-undangan di bidanghukum perdata secara umum maupun khusus terkaithukum kontrak, perlindungan HaKI, pembentukanpenyelesaian sengketa acara cepat (small claim court), danpeningkatan utilisasi lembaga mediasi;4. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum,merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dankapasitas aparat penegak hukum melalui strategipeningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum,penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, sertarekrutmen aparat penegak hukum, serta meningkatkankesadaran dan ketaatan hukum aparat penegak hukum;5. Pelayanan Hukum, dalam hal peningkatan kualitaspelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi pilot
project pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hakcipta, dan paten.
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7.3.1.2 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan
KorupsiUpaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan danpemberantasan korupsi dilaksanakan melalui:

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang
korupsi, upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan danpemberantasan korupsi dilaksanakan melalui harmonisasiperaturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsidengan mengacu pada ketentuan United Nations Convention
Against Corruption yang telah diratifikasi oleh Indonesia, namunmasih perlu dilakukan penyelarasan beberapa ketentuanperaturan perundang-undangan melalui strategi revisi maupunpembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindakpidana korupsi.

2. Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi, pada tataranimplementasi kebijakan, diperlukan upaya peningkatanefektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi, melaluioptimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, penguatanfungsi koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi,penguatan kelembagaan anti korupsi, pelaksanaan kerjasamaluar negeri (mutual legal assistance) dalam pengembalian asethasil tindak pidana korupsi serta pembangunan kelembagaan danmekanisme penyimpanan aset hasil tindak pidana korupsi, sertapenguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasiStrategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Pencegahan korupsi, pada aspek preventif, diperlukanpeningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkankesadaran dan pemahaman anti-korupsi masyarakat danpenyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupunpendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggaranegara.

7.3.1.3 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, danpemenuhan HAM dilaksanakan melalui:1. Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, melaluistrategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan
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prinsip HAM dan kesetaraan gender;2. Penegakan HAM, dilatarbelakangi oleh kondisi pengaduan HAMbelum cukup membaik jika melihat tren pengaduan pelanggaranHAM tidak banyak berkurang dari tahun ke tahun. Permasalahanini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan,evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penangananpengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan komisi ad hocuntuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM dimasa lalu;3. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi
Masyarakat, melalui strategi sosialisasi, penguatan institusipenyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuanhukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah  dalam pelaksanaanbantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling,pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, sertapeningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan;4. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparatpenegak hukum  dalam penanganan kasus kekerasan terhadapperempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksualterhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanismetindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuandan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma;5. Pendidikan HAM, melalui strategi pendidikan HAM aparatpenegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian,pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi,masyarakat sipil dan swasta.

7.3.2 Sub Bidang Aparatur Negara

7.3.2.1 Sasaran Pertama: Terwujudnya Pemerintahan yang
Bersih dan AkuntabelArah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akandilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusibirokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yangtransparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahankorupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan
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menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistempenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuatdan memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secaraefektif.  Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain:internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untukmembentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih;penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negaradan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingandengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai;penerapan sistem whistleblowing; penerapan penanganangratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritasdi K/L/pemda.
b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan

sinergis.Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagaikebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU SistemPengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitaspengawasan melalui peningkatan independensi APIP, danpeningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor interndan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatansinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern,pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; peningkatkantransparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjuthasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan internnasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritaspembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakatyang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasimasyarakat dalam pengawasan pembangunan.
c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara

sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain:percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis
accrual (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangannegara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran,pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapanimplementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakandan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya.Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melaluipeningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkunganinstansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah denganmewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk
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membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publikseperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008
d. Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme

dalam pengadaan barang dan jasa.Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaandan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah,termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan danpenguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem e-
procurement dan peningkatan kualitas implementasinya,termasuk perluasan cakupan produk dalam e-catalog;peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan,termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan;pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksanamelalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitaspelaksanaan fungsinya; dan penerapan SPIP khusus padapengadaan besar dan pelaksanaan probity audit.

7.3.2.2 Sasaran Kedua: Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien
dan Produktif.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akandilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Penguatan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan

peningkatan kualitas implementasinya.Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secaraberkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah danditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastiandan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategidan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu,langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penetapanpayung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agendareformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidangaparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan tatakelolapengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaankebijakan reformasi birokrasi nasional (Grand Design dan Road
Map); (5) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansipemerintah pusat dan daerah; (6) Penyempurnaan kebijakanoperasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan (7)Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media,dan akademia.
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b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat
ukuran, tepat fungsi dan sinergis.Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan strukturketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampumelaksanakan good and clean governance, dan terwujudmekanisme check and balances antar lembaga. Selanjutnyapenataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategiantara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah(Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUUKelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan internalpemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas,fungsi, dan kewenangan; penyederhanaan struktur, secaravertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsisebagai central agencies dan koordinasi; dan mengedepankanpendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaannasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di pusatmaupun di daerah (well interconnected governance system), agarterwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satukesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pulastrategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuklebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagidaerah otonom secara lebih maksimal.Adapun fokus substansi penataan kelembagaan sejalan denganAgenda Prioritas dalam NAWACITA dan Program Quick Wins,untuk bidang polhukhankam meliputi antara lain penguatankelembagaan penegakan hukum di wilayah jurisdiksi laut;pengembangan sistem keamanan yang integratif dankomprehensif; penguatan kelembagaan dan terapi penanganannarkoba; penguatan sistem Presidensial; peningkatan kapasitaslembaga-lembaga perwakilan; penguatan kelembagaanpengelolaan reformasi birokrasi nasional; penguatankelembagaan manajemen aparatur sipil negara; peningkatankelembagaan APIP untuk mendukung implementasi SPIP;peningkatan efektivitas keterpaduan Sistem Peradilan Pidana;penguatan kelembagaan penegakan hukum; serta peningkatankapasitas dalam merumuskan peraturan perundangan yangefektif dan sinergis.Sedangkan fokus penataan kelembagaan pada bidangperekonomian meliputi antara lain: optimalisasi penerimaannegara dari sektor pajak, pabean, dan penerimaan bukan pajak;peningkatan keterpaduan dan efektivitas kebijakan perencanaandan penganggaran; penguatan kelembagaan pelayanan perijinan
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terpadu nasional; penguatan kelembagaan pengendalianpembangunan; penguatan kelembagaan pengelolaan krisisekonomi nasional; penguatan kelembagaan kerja samapembangunan internasional; dan penguatan kelembagaanpencegahan persaingan usaha tidak sehat (KPPU).Selanjutnya untuk bidang kesejahteraan rakyat, penataankelembagaan meliputi antara lain: penguatan kelembagaankoordinasi pengelolaan program penanggulangan kemiskinan;penguatan kelembagaan pendataan dan layanan terpadupenduduk miskin dan rentan;  penguatan kelembagaanpengelolaan kebijakan pengendalian penduduk; penguatankelembagaan dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN); Penguatan kelembagaan koordinasi pembangunan dibidang pangan dan gizi; Penguatan kelembagaan dalampelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) holistik danintergratif; Penguatan kelembagaan di pusat dan daerah yangterkait dengan upaya peningkatan mutu guru; Mempercepatimplementasi sistem pelatihan kerja; percepatan pelaksanaanPUG serta upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasantermasuk pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;Mewujudkan keterpaduan dan efektifitas kebijakan risetnasional; Penguatan kelembagaan pengelola sarana danprasarana dasar di daerah; Penguatan kelembagaan pengelolasumber daya air; meningkatkan keterpaduan dan efektivitaskebijakan pembangunan kelautan yang bersifat lintas sektor;Penguatan tatakelola perikanan, kehutanan, konservasisumberdaya alam dan keanekaragaman hayati;meningkatkanefektivitas pengamanan ketahanan pangan dan ketahananenergi;28. Penguatan kelembagaan pengelola pembangunandaerah tertinggal;38. Penguatan peran BUMN terkait penyediaanperumahan rakyat.
c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan,

partisipatif, dan berbasis e-Government.Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses,antara lain: (1) review dan penyederhanaan tatalaksanapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehinggaterwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;(2)peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah(RUU); (3) akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melaluipenguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatanprofesionalisme SDM,  sertapenguatan infrastruktur e-
government, serta pengendalian belanja sistem dan
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insfrastruktur e-government; dan (4) penguatan keterbukaanpemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.
d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif,

dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional
dan bermartabat.Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagaiupaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yangakan ditempuh antara lain: peningkatan kualitas perencanaankebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlahASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasibirokrasi; penguatan kebijakan dan implementasi sistemrekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasiskompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelolaseleksi dan perluasan implementasi CAT system; penguatankebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasukpemanfaatan assesment center; dan penguatan kebijakan danimplementasi manajemen kinerja pegawai, termasukpengembangan kebijakan reward and punishment berbasiskinerja.Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melaluidukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangandatabase profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatandan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yangmencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dankurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat,kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikutidiklat, training plan setiap K/L/pemda. Secara bersamaan,berupaya mewujudkan aparatur pemerintah untuk menganut‘techno-ideology’ melalui pendidikan penguasaan teknologi agarbangkit dari ‘amnesia sejarah’ dan ‘amnesia ideologi’.Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upayapenyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak,dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosialbagi ASN. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatansupervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemenASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan kelembagaanperlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagaioperasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan danimplementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik,dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan
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budaya pelayanan.
e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.Strategi penerapan sistem manajemen kiinerja nasionaldilakukan melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatankebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerjapembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemenkinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengaturpenetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/Ldan Pemda; (3) pengembangan logframe pembangunan nasionaldan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dankoordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4)penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan,penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasiterhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem

reward and punishment. Langkah lainnya adalah: penguatanintegrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional danmanajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakanpengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaranpembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasipenerapan e-Government yang terintegrasi untuk mendukungpengembangan manajemen data kinerja pembangunan,pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannyasecara terpadu dan on-line, sehingga memudahkan prosespengambilan keputusan secara cepat.
f. Peningkatan kualitas kebijakan publik.Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitaskebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukanstrategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakanpublik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1)penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalamperumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensiSDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan evidence based

policy. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akanterus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkandapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungandari masyarakat dalam implementasinya.
g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam

birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner,
berkomitmen tinggi, dan transformatifLangkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangankepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: (1)
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pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2)penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, danberbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi; (3)penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatanpimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim;pembentukan Akademi ASN dan pemantapan Diklatkepemimpinan perubahan Reform Leaders Academy (RLA).
h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan

birokrasi.Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukanpengurangan overhead cost (biaya rutin) sehingga terwujudefektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi danmengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayananpublik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1)pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunankebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; review dan
assessment proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaanbelanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanjaoperasional kantor, yang mencakup langkah-langkah review danassessment belanja operasional kantor dan penerapan Reward
and punishment untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnyaadalah:  pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur,dan pengendalian komponen belanja administrasi dalamkegiatan pembangunan.

i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal,
komprehensif, dan terpadu.Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasipemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yanghandal dan komprehensif yang berbasis pada TIK.  Untuk itu,akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antaralain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjaminakuntabilitas, tranparansi, produktivitas, perlindungankepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat sertapeningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatanpenyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagaibahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, asetnasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan danpeningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional(SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
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7.3.2.3 Sasaran Ketiga: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhanterhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antarapemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayananpublik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik(pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakanlayanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnismenjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasiyang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi; danmembantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahanbelum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publikmelalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemenpelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedurpelayanan dan percepatan penerapan ICT (e-gov); peningkatankualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahanmentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standarpelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategilainnya adalah penetapan quick wins nasional pelayanan publik;penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasipelayanan publik terbaik (best practices).  Langkah reformasipelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa,kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayananpublik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secarasistematis konsisten dan berkelanjutan.
b. Penguatan pengendalian kinerja pelayanan publik.Strategi dalam pengendalian kinerja pelayanan publikdilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatanmonev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB;peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI;penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayananpublik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem mystery shoppers(pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membukaruang partisipasi publik melalui penerapan citizen charter;penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif danterintegrasi secara nasional; dan penerapan reward and

punishment terhadap kinerja pelayanan publik.
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7.4 Kerangka Pendanaan

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunanbidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN).
7.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

7.5.1 Sub Bidang Hukum

Kerangka Regulasi.Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategipembangunan bidang hukum dan HAM, maka dibutuhkan kerangaregulasi beberapa pembentukan maupun perubahan peraturanperundang-undangan sebagai berikut ini:
a. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Ketentuan KUHP dan KUHAP sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan masyarakat saat ini. Sehingga, diperlukanpembahasan revisi KUHAP dalam rangka pelaksanaan sistemperadilan pidana yang terpadu yang memuat substansiharmonisasi tumpang tindih kewenangan penyelidikan danpenyidikan; mekanisme peradilan pidana terintegrasi danmengakomodir perkembangan teknologi; maupun mekanismepembuktian yang mengakomodir perkembangan teknologi.
b. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)Dibutuhkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPerdata (KUHAPer) yang memperhitungkan tuntutan aktifitasekonomi di regional dan internasional serta perlu pula dilakukanharmonisasi komponen/prinsip hukum kontrak negara-negaraASEAN dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.
c. Revisi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

mengenai Aparat Penegak HukumDibutuhkan revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan dan koordinasiyang harmonis antar aparat penegak hukum serta penguatan



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 7-45

kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum sepertiKepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukumdan HAM, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya.
d. Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agendaprioritas penegakan hukum yang perlu didukung oleh peraturanperundang-undangan di bidang korupsi yang memadai. Sehingga,dibutuhkan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang sesuai dengan ketentuan UNCAC.
e. Pembentukan Peraturan Pelaksana UU SPPAPemberlakuan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak membutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan yangmengatur teknis operasional pelaksanaan SPPA. Oleh karenanya,dibutuhkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yangmengatur pelaksanaan UU tentang SPPA.

Kerangka Kelembagaan.Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bidanghukum dan hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan di atas, makadiperlukan dukungan kerangka kelembagaan, antara lain:
a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem

Peradilan Pidana TerpaduSistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan amanat KUHAPyang menghendaki adanya keterpaduan sistem peradilan pidanadari hulu sampai hilir agar tercipta kepastian hukum. Namun,pada prakteknya terjadi banyak ketidakterpaduan antar aparatpenegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut,dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibatdalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana melalui perbaikanmekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungansarana prasarana, dan pengembangan sistem jaringankomunikasi dan informasi, serta optimalisasi pengawasaninternal dan eksternal.
b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem

Peradilan Pidana AnakDibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibatdalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Kejaksaan,Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal (i)peningkatan kuantitas sumberdaya manusia Sistem PeradilanPidana Anak yakni, jaksa anak, hakim anak, serta petugas LPKA
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dan LPAS; (ii) penguatan kualitas SDM sumberdaya manusiaSistem Peradilan Pidana Anak melalui pendidikan terpadu; dan(iii) pembangunan dan pengembangan sarana prasana beruparuang pemeriksaan dan persidangan khusus anak, sertapembangunan LPKA dan LPAS.
c. Penguatan Kapasitas Rumah Penyimpanan Barang Sitaan

(Rupbasan)Peran Rupbasan sangat penting dalam membantu pemulihankeuangan negara. Namun, pemeliharaan barang  sitaan sejauh inijustru hanya menyebabkan kerusakan dan turunnya nilaiekonomis barang sitaan. Sehingga dibutuhkan penguatankapasitas kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum danHAM dalam hal pengembangan sarana prasarana ruang danbiaya pemeliharaan serta membangun sistem administrasipengelolaan barang sitaan. Dalam penguatan kapasitas ini jugaperlu dilakukan pengaturan percepatan lelang barang sitaanmelalui peraturan perundang-undangan.
7.5.2 Sub Bidang Aparatur

Kerangka RegulasiDalam pelaksanaan pembangunan bidang aparatur negara,langkah-langkah penataan regulasi yang akan dilakukan meliputi:
a. Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai

implementasi UU Administrasi Pemerintahan.Penyusunan UU Administrasi Pemerintahan bertujuan untukmemberikan landasan dan pedoman bagi pejabat pemerintahandalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan; dandidalamnya juga mengatur ruang bagi warga masyarakat untukmengajukan keberatan dan banding terhadap keputusandan/atau tindakan pemerintahan, kepada Badan atau PejabatPemerintahan yang bersangkutan. Melalui pengaturan ini,diharapkankan dapat menciptakan tertib penyelenggaraanadministrasi pemerintahan dan kepastian hukum; mencegahterjadinya penyalahgunaan wewenang; dan menjaminakuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Padatanggal 26 September 2014, Rapat Paripurna DPR telahmensahkan RUU Administrasi Pemerintahan menjadi UU. Olehkarena itu, diperlukan segera penyiapan berbagai peraturanperundang-undangan sebagai implementasi UU Administrasi
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Pemerintahan.
b. Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Inten Pemerintahdilatarbelakangi oleh permasalahan belum sinkronnyapengaturan kewenangan pada masing-masing jenjang APIPdanbelum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian intern diinstansi.Diharapkan melalui pengaturan dalam RUU SPIP inidapat tercapai tujuan yakni  terwujudnya koordinasi,sinkronisasi dan sinergitas lembaga pengawasan internalpemerintah dengan sasaran peningkatan independensi danprofesionalisme APIP; dan mendorong implementasi SistemPengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
c. Penyusunan Kebijakan (RPP/RPerpres) E-Government.Penyusunan kebijakan yang mengatur pengembangan danpenerapan e-government ini dengan tujuan untuk menciptakanlandasan hukum yang lebih baik dan mengatur penyelenggaraan

e-government secara nasional dengan memperhatikan efisiensi,efektivitas, keamanan, dan kemandirian; dan  memberi acuandalam penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur,penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data daninformasi, pengembangan sumber daya manusia, sertapenyelenggaraan kelembagaan e-government.
d. Penyempurnaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (RPP PBJP).Penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasapemerintah (RPP-PBJP) dimaksudkan untuk perbaikan darikebijakan yang telah ada. Secara hirarki Perpres No. 54/2010sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres No.70/2012 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah memilikibeberapa level peraturan perundang-undangan di atasnya(misalnya PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah). Hal ini mengakibatkan ketentuan yang ada saat ini tidakdapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan, karena tidakdapat menganulir ketentuan yang tidak sesuai, meskipunperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebutbertentangan dan tidak  mendukung penerapan prinsippengadaan. Melalui penyempurnaan kebijakan ini, untukmengatur tentang kebijakan dan implementasi sistem/tata kelolapengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup prinsip, tatanilai dalam pengadaan barang dan jasa, metode dalam pemilihanPenyedia, kewajiban para pihak, kelembagaan, penyelesaian
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sengketa, serta larangan dan sanksi.
Kerangka KelembagaanPelaksanaan program pembangunan bidang aparatur negarasebagaimana dirumuskan di atas, memerlukan dukungan kerangkakelembagaan melalui penataan organisasi; penajaman dan penguatanfungsi; serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah-langkahpenataan kerangka kelembagaan yang akan dilakukan, antara lain:

a. Penguatan kapasitas organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN).Pembentukan KASN merupakan mandat dari UU No. 5/2013tentang Aparatur Sipil Negara. Presiden telah menerbitkanPerpres No. 118/2014 tentang Sekretariat, Sistem danManajeman SDM serta Tanggung Jawab dan PengelolalaanKeuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang ditandatangani 18 September 2014. Selanjutnya diterbitkan pula KeppresNo. 141/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota KASN.Melalui pembentukan kelembagaan ini, diharapkan KASN dapatmenjalankan kewenangan secara efektif dalam monitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untukmenjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadappenerapan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN.Atas hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaanKASN sehingga dapat menjalankan tugas dan kewenangannyasecara efektif dan efisien.

b. Penguatan independensi Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).Penguatan independensi APIP dilatarbelakangi masih kerapterjadi penyalahgunaan wewenang dan praktek bad governancepada instansi pemerintah yang ditutupi oleh pimpinan organisasi;dan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasanbelum berjalan efektif dan independen. Penguatan kelembagaanAPIP bertujuan untuk Memperkuat fungsi pengawasan APIPsecara independen dan profesional terhadap efisiensi danakuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara danprogram/kegiatan pada instansi pemerintah (K/L/Pemda).

c. Penguatan kapasitas pengelolaan Tim Reformasi Birokrasi
Nasional.Penguatan kapasitas pengelolaan Tim RBN didasarkanpertimbangan bahwa Tim RBN sebagai institusi yang mengawalkeberhasil pelaksanaan RBN; pelaksanaan RBN belum
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berorientasi pada kinerja hasil khususnya outcome, masihditekankan pada proses; dan sistem monev belum menjaminpengendalian terhadap kualitas pelaksanaan RB. Oleh karena itu,penguatan kapasitas pengelolaan RBN bertujuan untukmeningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi padainstansi pusat dan daerah yang tidak hanya pada aspek prosesnamun juga pada aspek outcome dan impact.

d. Penguatan Koordinasi Penataan Kelembagaan.Pemantapan dan penguatan koordinasi kelembagaan merupakanuntuk mendukung langkah-langkah penataan kelembagaan yangsejalan dengan RPJMN 2015-2019. Penguatan koordinasidilakukan sebagai proses penataan kelembagaan secarasistematis, mendasar, dan terukur agar setting kelembagaandapat segera berfungsi untuk mendukung implementasipembangunan dengan efektif dan efisien. Disamping itu, jugamengarahkan setting kelembagaan yang sejalan dengankebutuhan pembangunan, kebijakan desentralisasi/otonomidaerah, dan sesuai dengan kapasitas fiskal.
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BAB 8
PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANGIsu utama pembangunan wilayah nasional1 saat ini adalahmasih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjanganpembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KawasanTimur Indonesia (KTI). Sehubungan dengan hal tersebut, arahkebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untukmempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapatmendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI,yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengantetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali danSumatera.Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebutdilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensikewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensikewilayahan (strategic development regions) dilakukan denganmendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhanekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), dimasing-masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, denganmenggali potensi dan keunggulan daerah. Upaya tersebut didorongjuga dengan kebijakan industrialisasi pengolahan bahan mentah, agardapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerjabaru, dan optimalisasi investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swastapada klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya(multiplier effect) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayahtertinggal. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusatpertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata RuangWilayah (RTRW). Di sisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yangkondusif bagi investor, dilakukan upaya peningkatkan dan penguatankapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasanpembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsidan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur,kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah.Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antarawilayah

1 Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmeliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumiberdasarkan peraturan perundang-undangan (PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional)
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koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, dilakukanjuga upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaanakses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatanpemenuhan infrastruktur dasar pada daerah tertinggal, termasuk desatertinggal. Pada saat yang bersamaan dilakukan upaya percepatanpeningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkankota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklimdan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Di samping itu,untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial,ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomikota-desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasanperdesaan.Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintahsecara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi,sinkronisasi, dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga danantara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah sehinggapelaksanaan pembangunan wilayah dalam pembangunan nasionaldapat mencapai tujuan utama yaitu keseimbangan antarwilayah danpemerataan kualitas kehidupan masyarakat.
8.1 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Wilayah dan Tata

Ruang

8.1.1 Informasi GeospasialUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pasal 28 F dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasialmengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memperolehinformasi, termasuk Informasi Geospasial. UU No. 17/2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan kedalam dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan disemua aras pemerintahan. UU No. 25/2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwaperencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasiyang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk di dalamnyadata dan informasi geospasial. UU No. 26/2007 tentang PenataanRuang mengamanatkan perlunya data dan informasi geospasial dalampenentuan tata ruang, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.Selain itu, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah jugamengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harusberdasarkan pada data dan informasi yang dapat



dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal ini data dan informasigeospasial.Berdasarkan visi dan misi Presiden, serta agenda prioritaspembangunan nasional (Nawa Cita) sebagai arah pembangunannasional ke depan, peran Informasi Geospasial menjadi sangat pentingdalam mendukung upaya pemerataan pembangunan antar wilayah,penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar bagi masyarakat,serta pembangunan ekonomi yang difokuskan pada sektor pangan,energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata, antara lain dalambentuk pemetaan rupabumi, pemetaan tata ruang, pemetaan bataswilayah, pemetaan tematik, serta pemetaan kelautan dan lingkunganpantai. Tingginya kebutuhan akan data dan informasi geospasial perludiantisipasi dengan jaminan ketersediaan data dan informasigeospasial nasional yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, sertasesuai dengan standar. Namun saat ini pemanfaatan data dan informasigeospasial pada proses penyusunan rencana pembangunan dankebijakan publik masih belum optimal. Hal ini terkait dengan beberapaaspek, yaitu (1) koordinasi; (2) produksi; (3) distribusi; (4)pemanfaatan; serta (5) sumber daya manusia, kelembagaan, IPTEK,dan industri Informasi Geospasial.Berdasarkan permasalahan tersebut, isu strategis bidangInformasi Geospasial untuk lima tahun ke depan adalah:1. Koordinasi dalam penyelenggaraan Informasi GeospasialSaat ini terdapat beberapa instansi Pemerintah yang berwenangdan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasigeospasial. Hal tersebut dapat menyebabkan pengelolaan data daninformasi yang tidak efektif dan efisien, sehingga dapat terjadipengelolaan yang tumpang tindih, atau tidak dilakukan pengelolaansama sekali.  Upaya melakukan penguatan koordinasi antar instansiPemerintah, pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta duniausaha telah dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat KoordinasiNasional (Rakornas) bidang Informasi Geospasial yangdiselenggarakan setiap tahun. Rakornas tersebut menghasilkankesepakatan berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) di bidangpenyelenggaraan Informasi Geospasial.2. Produksi data dan informasi geospasialUpaya percepatan produksi yang selama ini dilakukan tidaksebanding dengan perkembangan kebutuhan akan data daninformasi geospasial bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan
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publik. Selain itu, data dan informasi geospasial yang dihasilkanseringkali belum mengacu pada satu standar nasional, serta banyakyang belum dimutakhirkan dan divalidasi. Lebih lanjut, penyediaanpeta dasar dan tematik yang memadai sangat diperlukan dalammendukung kedaulatan maritim Indonesia, upaya pemerataanpembangunan antar wilayah, pembangunan sektor ekonomi, danpenyediaan layanan sosial dasar masyarakat.3. Jaringan distribusi data dan informasi geospasialUpaya penguatan distribusi data dan informasi geospasial telahdilakukan melalui pembangunan Jaringan Informasi GeospasialNasional (JIGN) yang dapat diakses oleh semua stakeholder melaluijaringan internet.  Namun simpul jaringan yang terkoneksi masihterbatas dan belum terjadinya pertukaran data yang signifikan antarsimpul jaringan yang telah terkoneksi.  Hal ini dikarenakaninformasi yang dipertukarkan baru sebatas katalog data danbeberapa metadata, belum langsung berupa fisik data dan informasiterkait.4. Pemanfaatan data dan informasi geospasialSaat ini, data dan informasi geospasial yang telah dihasilkan olehKementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masih dimanfaatkansecara parsial/sektoral oleh instansi pembuatnya. Di sisi lain, datadan informasi geospasial dapat diintegrasikan untuk keperluantertentu, antara lain perencanaan pembangunan nasional,kebencanaan, eco-region, Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB),dan sebagainya, melalui One Map Policy. Dalam langkah konkret,kelompok-kelompok kerja di bidang penyelenggaraan informasigeospasial tematik yang telah terbentuk perlu dioptimalkan gunamendukung One Map Policy tersebut.5. Sumber Daya Manusia, kelembagaan, IPTEK dan industri InformasiGeospasialDi bidang sumber daya manusia, dari sisi penyedia, tenaga surveyorbagi pengadaan data dan informasi geospasial dan tenaga ahli dibidang pengolahan data geospasial masih terbatas. Sementara di sisipengguna, selain kurangnya tenaga ahli di bidang data daninformasi geospasial, pengetahuan tentang bagaimanamenggunakan dan pentingnya data dan informasi geospasial dalamsebuah proses perencanaan dan penyusunan kebijakan juga masihterbatas. Di bidang kelembagaan, kelembagaan di daerah yangmempunyai tugas dan fungsi khususnya di bidang InformasiGeospasial masih belum jelas. Penguatan simpul jaringan yang tidakhanya sebagai unit kliring, namun juga sebagai pengelola data dan



informasi geospasial di daerah perlu terus diperkuat perannya.Di bidang IPTEK, penguasaan teknologi di bidang data dan informasigeospasial nasional masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju, sehingga sangat berpengaruh terhadap kecepatanpengadaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial.Sementara itu, terkait industri Informasi Geospasial, jumlahpenyedia barang dan jasa di bidang Informasi Geospasial tidaksebanding dengan tuntutan penyediaan Informasi Geospasial yangdiamanatkan di dalam UU Informasi Geospasial. Selain itu, jenisusaha dari penyedia jasa juga masih terbatas. Hal ini akanmengakibatkan peluang masuknya penyedia barang dan jasa darimancanegara. Peningkatan kapasitas industri tersebut harusdidukung dengan ketersediaan SDM di bidang Informasi Geospasialyang kompeten dan terakreditasi. Lembaga yang mempunyaikewenangan untuk memberikan akreditasi yang sudah terbentuk,yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial (LPJIG),perlu dioptimalkan perannya.
8.1.2 Tata RuangSesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (UUPR), penyelenggaraan penataan ruangbertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan WawasanNusantara dan Ketahanan Nasional melalui: (i) harmonisasi antaralingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalampenggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan denganmemperhatikan sumber daya manusia; dan (iii) pelindungan fungsiruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibatpemanfaatan ruang. Ruang di dalam UUPR didefisinikan sebagai wadahyang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasukruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah.Dalam konteks perencanaan pembangunan, Undang-UndangNo. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) menyatakan Rencana Tata Ruang (RTR) menjadipedoman bagi pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal dan lestaridengan memperhatikan resiko bencana serta menjadi dasar bagipembangunan sarana dan prasarana pembentuk struktur ruangnasional.Di dalam visi dan misi pembangunan nasional, sebagaimanadiuraikan oleh RPJPN, dari delapan misi yang ada, dua misimemberikan arahan bagi pembangunan Bidang Tata Ruang, yaitu misikelima (mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan) dan
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misi keenam (mewujudkan Indonesia asri dan lestari). Kedua misitersebut memberi penekanan khusus pada: (1) keserasian rencanapembangunan dengan RTR; dan (2) peran kunci RTR sebagai acuankebijakan spasial lintas sektor. Dalam RPJPN juga dinyatakan bahwauntuk mencapai kedua hal tersebut, maka perlu ditingkatkan (1)kompetensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di Bidang TataRuang; (2) kualitas RTR; dan (3) efektivitas penerapan dan penegakanhukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalianpemanfaatan ruang.Dalam rentang waktu lima tahun, yang merupakan periodeRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJPNmemberikan kata kunci dalam mengarahkan pembangunan BidangTata Ruang untuk setiap periode perencanaan jangka menengah(Gambar 8.1). Kata kunci untuk periode RPJMN 2015-2019 adalah“kapasitas kelembagaan penataan ruang yang mantap” dan“ketersediaan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang”.
GAMBAR 8.22

ARAHAN RPJPN UNTUK BIDANG TATA RUANG

Dalam pembangunan Bidang Tata Ruang diidentifikasi tiga isustrategis sebagai berikut:1. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Siklus pelaksanaan penataan ruang, sebagaimana diatur oleh UUPR,terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalianpemanfaatan ruang. Mempertimbangkan masih ada RTR danRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K)yang belum selesai, maka tahapan pemanfaatan dan pengendalianpemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan secara efektif. Salahsatu faktor penyebab belum seluruh daerah memiliki RTR danRZWP-3-K adalah belum tersedianya peta berskala besar. Untukmendukung pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,dibutuhkan juga skema insentif sebagaimana tercantum dalam PPNo. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.2. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan RuangPermasalahan kelembagaan mencakup masih belum memadainyakualitas, kuantitas dan kompetensi SDM Bidang Tata Ruang, yangberdampak pada cenderung rendahnya kualitas RTR. UntukPenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang, selainkualitas dan kuantitas yang masih harus ditingkatkan, wadah dantata kerjanya belum terdefinisikan dengan baik untuk menunjangkinerjanya. Selain itu, masyarakat pengguna ruang juga belumberperan aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang. Minimnyapedoman yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerahdalam penyelenggaraan penataan ruang juga menimbulkan banyakkendala.3. RTR sebagai acuan pembangunan berbagai sektorSebagai peraturan perundangan yang mewadahi Bidang Tata Ruang,seluruh amanat UUPR harus dilengkapi dan selaras dengan aturansektoral lain. Namun saat ini RTR belum menjadi pedoman bagipembangunan sektoral. Selain itu, RTR juga belum selaras denganrencana pembangunan yang menjadi acuan pembiayaanpembangunan.Dalam rangka mendukung visi misi dan program aksi “JalanPerubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri danBerkepribadian”, isu strategis utama Bidang Tata Ruangterkait eratdengan Agenda Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutamaDesa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan. Namunselain itu, Bidang Tata Ruang juga berkaitan erat dengan berbagaiagenda pembangunan lainnya, termasuk di dalamnya Agenda: (1)Memperkuat sistem pertahanan melalui penyusunan peraturanperundangan tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN); (2)Memperkuat jati diri sebagai negara maritim, salah satunya denganpenetapan RTR Laut Nasional; (3) Membangun transparansi dan tatakelola pemerintahan dengan pembangunan sistem informasi tata ruang
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yang handal; (4) Menjalankan reformasi birokrasi yang dapatmendukung kelembagaan PPNS Bidang Tata Ruang yang Handal; (5)Membuka partisipasi Publik dengan melibatkan masyarakat dan duniausaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; serta (6)Mewujudkan kedaulatan pangan dengan integrasi perencanaanKawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan RTR WilayahProvinsi yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturanturunannya.
8.1.3 PertanahanAmanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 TentangPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatanbumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandungdidalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yangdijabarkan dalam perencanaan nasional sebagaimana diatur dalam UUNo. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJPN) 2005-2025. Untuk bidang pertanahan, yang dijabarkan dalamMisi 5 – Mewujudkan pembangunan yang lebih merata danberkeadilan; arah pengelolaan pertanahan meliputi: (i) menerapkansistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif; (ii)melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah denganmenerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi;(iii) penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan
landreform, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebihmudah mendapatkan hak atas tanah; (iv) penyempurnaan sistemhukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturanperundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturanmasyarakat adat; (v) peningkatan upaya penyelesaian sengketapertanahan; dan (vi) penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuaidengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan denganpeningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan didaerah.Terkait arah pengelolaan pertanahan di atas terdapat 4 (empat)isu strategis bidang pertanahan sebagai berikut.1. Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas TanahJaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masihmenjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yangmempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum



dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud,antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanahan(14,58 persen), rendahnya jumlah bidang tanah yang telahbersertipikat (51,8 persen), rendahnya kepastian batas kawasanhutan dan non hutan (49,96 persen), rendahnya tingkatpenyelesaian kasus pertanahan, dan rendahnya penetapan batastanah adat/ulayat (hingga saat ini baru 1 tanah adat/ulayat yangditetapkan yaitu Tanah Adat Badui, Provinsi Banten).Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak ataulebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyarawah, makapenyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi denganberperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenispengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusanpengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastianhukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjaminbahkan oleh lembaga peradilan yang ada.2. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, danPemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan MasyarakatKetimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, danPemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah, terlihat dariluas wilayah darat nasional di luar kawasan hutan seluas  65 jutaHa, hanya sekitar 39,6 juta Ha yang dikuasai oleh petani. Sensuspertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tanihanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar (Ha) dan 14,25 jutarumah tangga tani hanya mengusai lahan kurang dari 0,5 Ha perkeluarga. Meskipun secara menerus telah diupayakan redistribusitanah dari berbagai sumber tanah, namun disadari bahwasumber tanah untuk kegiatan redistribusi hanya tinggal berasaldari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan. Sepanjang tahun2004 hingga tahun 2013 hanya berhasil ditetapkan seluas68.953,21 hektar tanah terlantar.Dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya bagipetani amat miskin, disadari bahwa pemberian sebidang tanahmelalui kegiatan redistribusi tanah belum dapat efektifmeningkatkan kesejahteraannya sehingga perlu dilengkapidengan pemberian bantuan lain yang dapat meningkatkan
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kemampuan penerima bidang tanah dalam mengolah danmemanfaatkan bidang tanah tersebut. Terkait dengan haltersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tidakmemiliki program dan kegiatan pemberdayaan. Sementara K/Llainnya memiliki program pemberdayaan masyarakat yang dapatdigunakan sebagai bantuan pendukung redistribusi tanah.3. Kinerja Pelayanan PertanahanUpaya terus menerus yang dilakukan Pemerintah dalammemperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain denganmembangun dan mengembangkan sistem informasi manajemenpertanahan nasional (Simtanas). Sepanjang tahun 2010-2014telah dilakukan aplikasi simtanas pada seluruh Kantor WilayahPertanahan. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayananpertanahan belum optimal.Kemudian, teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayananpertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lamauntuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagaiakibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan.  Data tahun 2014menunjukkan komposisi perbandingan Juru Ukur padakeseluruhan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNhanya mencapai 15 persen atau 3.013 orang untuk melayanipelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Sementarakeseluruhan jumlah pegawai BPN tahun 2014 berjumlah 19.493orang. Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsiyang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juruukur sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan pertanahanmenjadi tidak optimal.4. Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk KepentinganUmumKetersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umummenjadi permasalahan bidang pertanahan terlihat daripembebasan tanah yang berlarut-larut dan dalam waktu yangtidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012 tentang PengadaaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No.40/2014 tentang Perubahan Perpres No. 71/2012 tentang



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, serta perangkat hukum turunannya,memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melaluipembatasan waktu maksimal pengadaan tanah. Namun demikian,peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahankepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pengadaantanah.Dalam rangka mendukung visi misi dan program aksi “JalanPerubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri danBerkepribadian”, isu strategis utama bidang pertanahan terkait eratdengan agenda Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang BebasKorupsi, Bermartabat dan Terpercaya dengan menjamin kepastianhukum hak kepemilikan tanah dan melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat. Agenda lain yang terkait dengan bidangpertanahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesiamelalui komitmen untuk implementasi reforma agraria melalui: a).pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanahpetani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petanidan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta Ha; b)meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahanpertanian dari rata-rata 0,3 Ha menjadi 2,0 Ha per KK tani, danpembukaan 1 juta Ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.Selain itu, bidang pertanahan juga berkaitan erat denganberbagai agenda pembangunan lainnya, termasuk di dalamnya agenda:(1) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,Demokratis, dan Terpercaya melalui pengelolaan pelayanan TeknologiInformasi dan Komputerisasi (TIK) dalam pelayanan pertanahan untukmenghasilkan layanan informasi yang berkualitas; (2) ReformasiBirokrasi dan Pelayanan Publik melalui perbaikan proporsipenerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan untuk perbaikan kualitaspelayanan publik; dan (3) Membangun Indonesia dari pinggirandengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NegaraKesatuan.
8.1.4 PerkotaanKota dan kawasan perkotaan memiliki pembangunan yangcepat. Pertumbuhan tersebut menghasilkan daya tarik bagi pendudukdi perdesaan untuk berpindah dan berkegiatan di kota dan kawasanperkotaan (urbanisasi). Berdasarkan data dari BPS (2012),perpindahan tersebut terlihat dari komposisi penduduk perkotaan diIndonesia yang telah mencapai lebih dari 50 persen, dengan tingkatpertumbuhan penduduk 2,75 persen pertahun yang melebihi rata-rata
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pertumbuhan penduduk nasional (1,17 persen pertahun). Tingkaturbanisasi dan jumlah penduduk perkotaan akan meningkat tajampada tahun-tahun mendatang yang diperkirakan mencapai 70 persenpada Tahun 2025 dan mencapai 85 persen pada Tahun 2050.Urbanisasi dapat menjadi ancaman bila tidak ditangani sertadiantisipasi perkembangannya di masa mendatang. DalamPembangunan kota dan kawasan perkotaan saat ini terdapat isu-isustrategis pembangunan wilayah perkotaan sebagai berikut:1. Kesenjangan yang tinggi antar kota dan pusat pertumbuhanantara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur serta antarakota-kota di Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali;2. Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP);3. Rendahnya daya saing kota dan ketahanan sosial, ekonomi, danlingkungan kota terhadap perubahan iklim dan bencana; serta
4. Belum optimalnya pengelolaan perkotaan.Berdasarkan isu strategis di atas, pada tahun 2015-2019,pembangunan perkotaan menghadapi tantangan besar, yaituPembangunan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan diarahkanuntuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melaluipemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligusmengembangkan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklimdan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensiekonomi, dan budaya lokal.

8.1.5 Pembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanPembangunan perdesaan sebagaimana disebutkan dalamRPJPN 2005–2025, diarahkan untuk mewujudkan Misi PembangunanYang Lebih Merata Dan Berkeadilan melalui pengembanganagroindustri berbasis pertanian dan kelautan, didukung kapasitassumber daya manusia dan modal sosial perdesaan, pengembanganjaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasanperdesaan, akses kepada informasi, pemasaran, lembaga keuangan,kesempatan kerja, dan teknologi, serta intervensi kebijakan yangberpihak kepada produk pertanian perdesaan nasional. Pembangunanperdesaan dalam pembangunan jangka panjang juga diarahkan untukmewujudkan Misi Bangsa yang Berdaya Saing, melalui modernisasi danpeningkatan nilai tambah produk pertanian, kelautan danpertambangan, yang didukung dengan pelayanan transportasi perintisdi daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan; pengembangan jasainfrastruktur dan keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yang



berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses pendanaan bagikeluarga miskin di perdesaan.Lebih rinci, arah pembangunan Desa sebagaimana ditetapkanmelalui UU No. 6/2014 tentang Desa, menyebutkan bahwapembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangankemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunansarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secaraberkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaanperdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Kawasan Perdesaanyang merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota, diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkankualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakatdesa, melalui penetapan dan pemanfaatan wilayah pembangunan desasesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; peningkatan pelayananmasyarakat perdesaan; pembangunan infrastruktur, ekonomiperdesaan, dan teknologi tepat guna; serta peningkatan akses terhadappelayanan dan kegiatan ekonomi.Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secarakomprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah,pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dengan trenpertumbuhan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 jumlah desasebesar 61.409 desa, kemudian menjadi 67.211 desa di 2008, dan padatahun 2014 meningkat menjadi sekitar 73.000 desa. Adapun isu-isustrategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah:1. Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaanKemiskinan di perdesaan dapat disebabkan oleh keterisolasianwilayah manakala terdapat keterbatasan akses mobilitastransportasi, terutama di desa-desa kepulauan dan perbatasan;rendahnya nilai tukar petani maupun upah penduduk desa yangbekerja sebagai petani/nelayan gurem maupun buruh di sektorpertanian, perikanan/kelautan, perkebunan dan pertambangan;bencana alam dan perubahan iklim yang menghambat pendudukdesa untuk mencari nafkah; serta ketidakmampuan sebagianmasyarakat perdesaan untuk menabung; konflik kewilayahan danpolitik yang menyebabkan tingginya friksi di masyarakat.



14 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Selain itu, penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian yaitusekitar 57 persen pada Tahun 2012 dihadapkan pada upah bulananyang masih sangat rendah. Hal ini memicu semakin meningkatnyaperalihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah nonpertanian dan semakin mendorong migrasi penduduk keperkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak.2. Pembangunan sarana dan prasarana di desa dan kawasanperdesaanKeterbatasan dan penyediaan sarana prasarana dan tenagapendidikan dan kesehatan yang belum memadai menyebabkankualitas sumber daya manusia perdesaan rendah. Selain itu,ketersediaan lingkungan permukiman perdesaan seperti air bersih,perumahan, sanitasi dan drainase juga masih belum memadaisehingga sebagian besar masyarakat perdesaan terutama di desa-desa perbatasan, terpencil dan kepulauan hidup dalam kondisiyang tidak layak. Akses terhadap listrik, transportasi dantelekomunikasi juga masih rendah terutama di desa-desaperbatasan, terpencil dan kepulauan.3. Keberdayaan dan kemandirian masyarakat perdesaan.Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan dapat disebabkan olehfaktor ekonomi maupun non ekonomi. Masih rendahnyakeberlanjutan pembangunan di desa, disebabkan karena tingkatkemandirian masyarakat masih rendah. Masyarakat adat dan desaadat juga belum optimal direkognisi dan rendahnya integrasibudaya dan adat istiadat masyarakat adat dalam pembangunan.Hal tersebut utamanya disebabkan kurangnya pendampingan padamasyarakat dalam pengelolaan desa dan pelaksanaanpembangunan.4. Tata kelola pemerintahan Desa dan Lembaga KemasyarakatanDengan disahkannya UU 6/2014 tentang Desa, pemerintah desasemakin dituntut untuk semakin efektif, efisien dan akuntabel.Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pelayanan yangsemakin baik bagi masyarakat desanya serta mampu menjalankankewenangan desa sesuai dengan peraturan perundangan. Namundemikian, kondisi desa yang sangat beragam dan juga kapasitassumber daya manusia pemerintahan desa dan kelembagaan



masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan Desa masihsangat bervariasai dan pada umumnya dinilai masih rendah.Dengan adanya  UU Desa, kualitas tata kelola Pemerintah Desamenjadi penting, mengingat bahwa Pemerintah Desa harus dapatmembuat perencanaan Desa dan mengelola keuangan Desa secaramandiri dan akuntabel. Kualitas sumber daya manusia turutdipengaruhi oleh motivasi dan tingkat pendidikan kepala desa danperangkatnya, terutama di desa-desa yang terpencil dan sebagiandi wilayah Papua. Dalam beberapa kasus, sumber daya manusiayang kompeten lebih memilih untuk merantau dan mencaripenghidupan yang lebih baik di luar desanya daripada tinggal danmembangun desanya.5. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secaraberkelanjutanIsu strategis terkait penggunaan lahan di desa-desa adalahtingginya konversi lahan produktif menjadi lahan terbangun.Pengaruh dari aktifitas perkotaan turut mengubah matapencaharian masyarakat desa dari pertanian menjadi jasa danperdagangan. Penataan ruang kawasan perdesaan yang masihbelum optimal memberikan peluang bagi kawasan-kawasan yangseharusnya menjadi daerah resapan juga harus terkonversi,sehingga menimbulkan dampak berkurangnya sumber daya air.Selain itu, isu menurunnya kualitas sumber daya alam danlingkungan hidup desa-desa di luar Pulau Jawa disebabkanekspansi dari perusahaan-perusahaan tambang dan sejenisnyayang mengubah lingkungan hidup menjadi area tambang sehinggamenimbulkan konflik sumber daya alam. Contoh dari penurunankualitas lingkungan hidup tersebut adalah adanya HPH (HakPengelolaan Hutan) melenyapkan hutan di Kalimantan denganeksploitasi hutan secara masif. Alih fungsi lahan laut yangdigunakan untuk pertambangan, pariwisata, maupun pembangkitlistrik juga menyebabkan berkurangnya sumber daya laut disekitarnya. Hal tersebut menyebabkan kualitas lingkungan hidupmasyarakat desa memburuk dan sumber pangan menjadiberkurang.6. Pengembangan potensi ekonomi lokalPermasalahan yang selalu terjadi di desa, terutama di desa-desa
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terpencil adalah keterbatasan infrastruktur. Jalan-jalan dari danmenuju desa masih banyak yang berupa jalan setapak yang sulitdilalui oleh kendaraan. Kondisi geografis juga turut mempengaruhiakses masyarakat desa ke kota menjadi terbatas, padahal akses inisangat diperlukan untuk membangun keterkaitan antara desa-kota.Ketersediaan sumber daya di perdesaan tidak diikuti denganadanya infrastruktur transportasi yang baik sehingga menyulitkanmasyarakat desa untuk memasarkan hasil produksinya. Kualitaspendidikan dan kesehatan masyarakat desa yang rendah jugadipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur di desa. Aksesmasyarakat ke pusat layanan kesehatan relatif jauh denganinfrastruktur yang buruk menyulitkan masyarakat mendapatkanpelayanan kesehatan yang baik.Dari segi ketersediaan infrastruktur listrik dan telekomunikasi,kondisinya tidak jauh berbeda. Belum semua desa teraliri listrik,pada tahun 2012 tercatat 76,6 persen rumah tangga di desa yangtelah menggunakan listrik. Terkait jaringan telekomunikasi,sambungan telepon kabel maupun sinyal telepon nirkabel masihsangat terbatas di perdesaan. Segala keterbatasan ini membuatmasyarakat desa tidak memiliki akses yang cukup untukmelakukan proses produksi, pengolahan, maupun pemasarandengan optimal sehingga interaksi ekonomi dari desa ke kotamenjadi terhambat.
8.1.6 Kawasan TransmigrasiPembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasimerupakan salah satu upaya mendorong pembangunan desa melaluipemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dankawasan perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, sertapengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yangdipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau KotaTerpadu Mandiri (KTM). Berdasarkan UU No. 29/2009 TentangPerubahan atas Undang-Undang No. 15/1997 TentangKetransmigrasian, pembangunan kawasan transmigrasi diarahkanuntuk pembangunan dan pengembangan kawasan, serta memilikiketerkaitan dengan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, diperlukanpenataan kembali kawasan perdesaan, termasuk melalui kegiatanpenempatan transmigran, baik transmigran penduduk setempat,maupun transmigran yang berasal dari daerah lain. Selain itu,



pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor sehinggamembutuhkan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupundi tingkat daerah, sehingga dapat segera memenuhi pelayanan dasardan pemerataan kesejahteraan.Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasantransmigrasi yang merupakan salah satu instrumen pembangunan desadan kawasan perdesaan diharapkan mampu menjadi pengungkitpengembangan ekonomi wilayah di sekitarnya. Satuan Permukiman(SP) atau desa dari Program Transmigrasi Baru dibangun pada lokasiyang dekat dengan desa yang sudah berkembang sebelumnya untukmembentuk Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi ataukawasan perdesaan. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomiwilayah, desa-desa tersebut berfungsi sebagai pusat produksi primerdan industri pengolahan ringan yang terbagi menjadi 2 jenis desa yaitudesa pendukung sebagai pusat produksi primer dan desa utamasebagai pusat industri pengolahan ringan dan pusat pelayanankawasan perdesaan. Pada suatu kawasan transmigrasi yang terdiri daribeberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi, dapatdiarahkan menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai pusatkegiatan lokal dan embrio kota kecil yang mempunyai karakteristikperkotaan, seperti berkembangnya industri pengolahan sekunder danperdagangan. Dalam upaya meningkatkan hulu dan hilir, KPB tersebutakan memasarkan hasil-hasil produksi di wilayahnya di kota kecil/kota menengah di sekitarnya. Konsep pembangunan danpengembangan kawasan transmigrasi tersebut dapat dilihat padagambar di bawah ini.
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GAMBAR 8.2
KETERKAITAN ANTARA DESA DAN KOTA

Dalam pelaksanaannya, pembangunan transmigrasi masihmenghadapi permasalahan: (a) Belum terpenuhinya Standar PelayananMinimum (SPM) dalam pembangunan sarana dan prasaranapermukiman di kawasan transmigrasi, sebagai akibat dari belumadanya SPM di kawasan transmigrasi yang sesuai dengan SPM sektornasional, dan belum adanya aturan teknis tentang pelaksanaan SPM ditingkat Satuan Permukiman (SP), Satuan Kawasan Pengembangan(SKP), dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB); (b) Semakin terbatasnyaketersediaan lahan yang memenuhi 2C (clear and clean) dan 3 L (layakhuni, layak usaha, dan layak berkembang,); (c) Belum optimalnyaperencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembanganketransmigrasian secara lintas sektor; (d) Kualitas dan kuantitasaparatur pengelola program transmigrasi belum memadai untukpembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; (e) Masihterbatasnya kontribusi kawasan transmigrasi dalam mewujudkankemandirian pangan; dan (f) Belum optimalnya pengelolaan data daninformasi, serta hasil penelitian dan pengembangan yang sesuaidengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan transmigrasi.Pada tahun 2015, pembangunan ketransmigrasian menghadapidua tantangan besar, yaitu perlu dipercepatnya pemenuhan StandarPelayanan Minimum (SPM) pada lokasi-lokasi transmigrasi yang belummemenuhi pelayanan minimum, khususnya di daerah tertinggal danperbatasan, dalam upaya penyelesaian pemenuhan SPM pada akhir



tahun 2019 secara nasional dan perlunya penyiapan kawasantransmigrasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa untukmelaksanakan perencanaan dan pembangunan desa dengan dukunganDana Desa. Terkait dengan hal tersebut, maka isu strategispembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang perludiselesaikan pada Tahun 2015 adalah:1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) prasarana dansarana kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk,fasilitasi penyediaan dan sertifikasi bidang tanah pada lokasi-lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, sertaKawasan Perkotaan Baru (KPB);2. Pembangunan sosial ekonomi, termasuk kemandirian pangan,yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi didaerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan PerkotaanBaru (KPB); dan3. Penyediaan data dan informasi potensi desa dan kawasantransmigrasi, serta hasil penelitian dan pengembangantransmigrasi dalam pembangunan dan pengembangankawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan,serta Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
8.1.7 Kawasan StrategisKebijakan pengembangan kawasan strategis bidang ekonomimerupakan upaya untuk memacu pusat-pusat pertumbuhan dalamrangka meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan yangberasal dari desa-desa, wilayah-wilayah tertinggal, dan kawasanperbatasan; serta melancarkan distribusi pemasaran baik nasionalmaupun global. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut yaitu KawasanPembangunan Ekonomi Terpadu, Kawasan Ekonomi Khusus, KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan kawasan industrilainnya.Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu merupakan salahsatu kawasan pengembangan ekonomi yang dibentuk sebagai upayauntuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalammengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengankompetensi sumber daya lokal yang dimiliki terutama sebagai sentraproduksi pangan, perkebunan dan perikanan/kelautan serta sebagaipenggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang masihtertinggal. Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dengan tujuan untuk



20 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia melaluipeningkatan nilai tambah tinggi komoditas unggulan, sertamemberikan dampak besar terhadap pembukaan lapangan pekerjaandalam negeri. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasdikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengembanganindustri manufaktur dan industri logistik memanfaatkan kawasan alurperdagangan internasional, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatankawasan pelabuhan laut dan udara sebagai sarana pendukungtransportasi orang dan barang.
GAMBAR 8.3

PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KAPET, KEK, DAN
KPBPB)

Sumber: Bappenas, 2014.Dalam Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidangekonomi beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama, antaralain:1. Nilai tambah potensi unggulan daerah;Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah danPemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kuantitas dannilai tambah potensi unggulan daerah masih belum optimal. Hal inidisebabkan masih minimnya permodalan dan pelatihan terkaitupaya peningkatan mutu kualitas komoditas daerah maupun



peningkatan kapasitas produksi unggulan di daerah, sehinggamasyarakat pengusaha kecil maupun menengah khususnya petani,nelayan, peternak, industri pengrajin, produknya belum mampumemenuhi kebutuhan nasional maupun kualitas produk yangditetapkan oleh industri di tingkat nasional maupun global.2. Konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasanpenyangga;
3. Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnyainvestasi industri; sulitnya masyarakat petani, nelayan, peternak,pengrajin memasarkan produknya; serta rendahnya kuantitasproduk yang dihasilkan. Keterbatasan infrastruktur di KawasanPegembangan Ekonomi Terpadu khusunya adalah infrastrukturyang dibutuhkan untuk menunjang usaha petani, nelayan,peternak, pengajin terutama yaitu jalan, listrik, pasokan BBM,telekomunikasi, air bersih. Infrastruktur yang dibutuhkan diKawasan Ekonomi Khusus adalah jaringan konektivitastransportasi yang menghubungkan kawasan industri pengolahandengan pusat-pusat bahan baku sekitarnya. Sementarainfrastruktur yang dibutuhkan di Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, danKarimun adalah sarana dan prasarana penunjang kawasan danindustri manufaktur. Sarana prasarana penghubung ini difungsikanuntuk memaksimalkan konektivitas logistik kawasan-kawasanpenghasil bahan baku (hulu) melalui jaringan transportasi menujupusat industri/perdagangan/pasar sebagai hilir. Pola keterkaitankonektivitas antar pusat-pusat produksi dengan pusatpertumbuhan sebagaimana pada Gambar 8.4.
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GAMBAR 8.4
KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI

Sumber: Bappenas, 20144. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan danTeknologi;Sumber daya manusia pelaku usaha pertanian, nelayan,peternakan, dan industri di kawasan strategis masih rendahkapasitasnya sehingga produk yang dihasilkan masih belummemenuhi kualitas dan kuantitas pasar nasional maupuninternasional. Di samping itu permasalahan pengelolaankawasan masih menemui kendala: (i) masih rendahnyaprofesionalisme kelembagaan pengelola kawasanpengembangan ekonomi terpadu; (ii) belum efektifnya perankelembagaan pengelola kawasan ekonomi khusus; (iii) masihrendahnya tata kelola kelembagaan pengelola perdaganganbebas dan pelabuhan bebas; (iv) masih rendahnya kualitastenaga kerja dalam menunjang pengembangan kawasan; dan(v) belum efektifnya pemanfaatan inovasi ilmu pengetahuandan teknologi dalam proses penciptaan nilai tambah dalamkawasan.



5. Debottlenecking regulasi untuk peningkatan iklim investasi daniklim usaha.Permasalahan debottlenecking regulasi menyebabkanterhambatnya iklim investasi dan iklim usaha yang meliputi:(i) hubungan industrial antara pengusaha, serikat pekerja,dan tenaga kerja yang belum harmonis; (ii) belum seluruhkewenangan dilimpahkan kepada pengelola kawasanterutama KPBPB dan KEK; dan (iii) beberapa kawasanstrategis masih ditetapkan sebagai holding zone (hutanlindung). Selain potensi SDA yang melimpah, pengembangankawasan juga terkait dengan keadaan/kondisi iklim investasiyang ada di Indonesia.Hal yang dipengaruhi oleh masih tingginya tumpang tindihregulasi terkait iklim investasi di Indonesia, ditunjukkanmelalui hasil survey dari BKPM (2014), bahwa pada tahun2014 seluruh komponen faktor yang mempengaruhi ikiminvestasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas karenakebijakan yang belum satu pintu. Faktor pelayanan perizinanberinvestasi menjadi faktor yang paling besar mengalamipenurunan dari semula peringkat 77 menjadi peringkat 88atau menurun 11 peringkat. Selain itu, kepatuhan terhadapkontrak menjadi faktor yang mendapat peringkat terburukdalam penilaian, yaitu peringkat 147.
TABEL 8.1

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IKLIM INVESTASI DI INDONESIA
TAHUN 2014

Faktor-Faktor Peringkat Tahun
2013

Peringkat Tahun
2014

Perubahan
PeringkatMemulai Bisnis 171 175 -4Kemudahan Perizinan 77 88 -11Kelistrikan 121 121 -Mendaftarkan Properti 97 101 -4Kemudahan MendapatPinjaman 82 86 -4
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Faktor-Faktor Peringkat Tahun
2013

Peringkat Tahun
2014

Perubahan
PeringkatPerlindungan Investor 51 52 -1Pembayaran Pajak 132 137 -5Perdagangan LintasWilayah 52 54 -2

Kepatuhan TerhadapKontrak 146 147 -1
Penyelesaian Kepailitan 142 144 -2

Sumber: BKPM, 2014.

8.1.8 Kawasan PerbatasanPerwujudan kawasan perbatasan negara menjadi halamandepan negara masih menghadapi kendala terutama dari dalam negerisendiri, sedangkan dari negara tetangga merupakan tantangan yangharus kita antisipasi. Isu strategis pengembangan kawasan perbatasannegara yang dihadapi pada periode 2015-2019 adalah:1. Keterisolasian kawasan perbatasan negaraLokasi kawasan perbatasan negara yang berbasis kecamatanmenjadi suatu kendala tersendiri dalam peningkatan aksesinfrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasanperbatasan. Minimnya akses ke kawasan perbatasan jugadisebabkan minimnya anggaran pemerintah pusat danpemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan perbatasanyang lokasinya terpencil dan terluar. Selama ini, aksesinfrastruktur minim sekali yang dibangun di kecamatan-kecamatan perbatasan. Keterbatasan akses infrastrukturperbatasan terutama yaitu transportasi, energi (listrik danBBM),  komunikasi dan informasi, serta minimnya pelayanansosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan;2. Belum ada sistem untuk mendorong akselerasi pertumbuhanekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupunperdagangan berbasis potensi sumber daya kawasanperbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakatperbatasan;



3. Terdapat overlapping claim areas segmen-segmen batas wilayahnegara Indonesia dengan negara tetangga;4. Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, danudara di kawasan perbatasan negara;
5. Integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasannegara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.Permasalahan kawasan perbatasan negara sangat kompleksdari berbagai dimensi baik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dankeamanan. Kondisi ini memerlukan dukungan program lintas sektorsecara terpadu. Berbagai upaya untuk menterpadukan pembangunankawasan perbatasan negara dengan pendekatan kewilayahan masihmengalami kendala. Penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) kecamatanterluar perbatasan, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negaradan Kawasan Perbatasan, dan penetapan pengembangan 26 PusatKegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam PP No. 26/2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional belum mampu menjadi arusutama untuk mengarahkan sektor.

8.1.9 Daerah TertinggalAdanya disparitas kualitas sumber daya manusia antarwilayah,perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belummeratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah mendukung faktakesenjangan antarwilayah. Kondisi rendahnya pencapaianpembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal yangmerupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan pembangunanekonomi, sumberdaya manusia, dan penurunan angka kemiskinanPenetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaituekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangandaerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Hal inilah yangmendasari diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal yangterencana dan sistematis agar kesenjangan antara daerah tertinggaldan non tertinggal dapat semakin dikurangi.Pada RPJMN 2015-2019 ditetapkan terhadap 122 kabupatentertinggal yang harus ditangani.  Penetapan ini merupakan hasilperhitungan bahwa pada periode RPJMN 2010-2014 ditanganisebanyak 183 kabupaten tertinggal, melalui upaya percepatan dapatterentaskan sebanyak 70 kabupaten tertinggal, namun pada tahun2013 terdapat 9 Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang masukdalam daftar daerah tertinggal, sehingga secara keseluruhan menjadi122 kabupaten tertinggal. Pada akhir periode RPJMN 2015-2019ditargetkan dapat terentaskan sebanyak 75 kabupaten tertinggal
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sebagai upaya membangun Indonesia dari pinggiran melaluipemerataan pembangunan antarwilayah.
GAMBAR 8.5

PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL

Dari gambar di atas dapat dilihat persebaran daerah tertinggaldi kawasan Indonesia bagian timur lebih banyak. Berdasarkanperbandingan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KawasanTimur Indonesia (KTI), persebaran tertinggi yakni 84,42 persen dari122 jumlah daerah tertinggal dan 49,76 persen dari jumlahkeseluruhan kabupaten di Indonesia atau sebanyak 103 kabupatenmasuk dalam kategori tertinggal terdapat di KTI.Provinsi dengan jumlah kabupaten tertinggal terbanyak adalahPapua dengan 26 dari 29 kabupaten atau 89,66 persen  wilayah diProvinsi Papua adalah daerah tertinggal dan Nusa Tenggara Timurdengan 18 dari 22 kabupaten atau 81,82 persen wilayahnya berstatusdaerah tertinggal. Persebaran lokasi daerah tertinggal menurutprovinsi dan wilayah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



TABEL 8.2
DAFTAR KABUPATEN YANG AKAN DITANGANI PADA PERIODE

RPJMN 2015-2019

NO. PROVINSI KABUPATEN KETERANGAN1. NAD Aceh Singkil -2. Sumatera Utara Nias Barat -3. Sumatera Utara Nias Utara -4. Sumatera Utara Nias -5. Sumatera Utara Nias Selatan -6. Sumatera Barat Kepulauan Mentawai -7. Sumatera Barat Pasaman Barat -8. Sumatera Barat Solok Selatan -9. Sumatera Selatan Musi Rawas -10. Sumatera Selatan Musi Rawas Utara Daerah Otonom baru hasil pemekaran11. Bengkulu Seluma -12. Lampung Lampung Barat -13. Lampung Pesisir Barat Daerah Otonom baru hasil pemekaran14. Jawa Timur Bondowoso -15. Jawa Timur Situbondo -16. Jawa Timur Bangkalan -17. Jawa Timur Sampang -18. Banten Pandeglang -19. Banten Lebak -20. Nusa Tenggara Barat Lombok Barat -21. Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah -22. Nusa Tenggara Barat Lombok Timur -23. Nusa Tenggara Barat Sumbawa -24. Nusa Tenggara Barat Dompu -25. Nusa Tenggara Barat Bima -26. Nusa Tenggara Barat Lombok Utara -27. Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat -28. Nusa Tenggara Timur Sumba Barat -29. Nusa Tenggara Timur Sumba Timur -30. Nusa Tenggara Timur Kupang -31. Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan -32. Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara -33. Nusa Tenggara Timur Belu -34. Nusa Tenggara Timur Alor -35. Nusa Tenggara Timur Lembata -36. Nusa Tenggara Timur Ende -37. Nusa Tenggara Timur Manggarai -
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NO. PROVINSI KABUPATEN KETERANGAN38. Nusa Tenggara Timur Rote Ndao -39. Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat -40. Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya -41. Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah -42. Nusa Tenggara Timur Nagekeo -43. Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur -44. Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua -45. Nusa Tenggara Timur Malaka Daerah Otonom baru hasil pemekaran46. Kalimantan Barat Sambas -47. Kalimantan Barat Bengkayang -48. Kalimantan Barat Landak -49. Kalimantan Barat Ketapang -50. Kalimantan Barat Sintang -51. Kalimantan Barat Kapuas Hulu -52. Kalimantan Barat Melawi -53. Kalimantan Barat Kayong Utara -54. Kalimantan Tengah Seruyan -55. Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara -56. Kalimantan Timur Nunukan -57. Kalimantan Timur Mahakam Ulu Daerah Otonom baru hasil pemekaran58. Gorontalo Boalemo -59. Gorontalo Gorontalo Utara -60. Gorontalo Pohuwato -61. Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan -62. Sulawesi Tengah Toli-Toli -63. Sulawesi Tengah Donggala -64. Sulawesi Tengah Parigi Moutong -65. Sulawesi Tengah Tojo Una Una -66. Sulawesi Tengah Sigi -67. Sulawesi Tengah Buol -68. Sulawesi Tengah Banggai Laut Daerah otonom baru hasil pemekaran69. Sulawesi Tengah Morowali Utara Daerah otonom baru hasil pemekaran70. Sulawesi Selatan Jeneponto -71. Sulawesi Barat Polewali Mandar -72. Sulawesi Barat Mamuju Tengah Daerah otonom baru hasil pemekaran73. Sulawesi Tenggara Konawe -74. Sulawesi Tenggara Bombana -75. Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan Daerah otonom baru hasil pemekaran76. Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat -77. Maluku Kab. Maluku Tengah -78. Maluku Kab. Pulau Buru -



NO. PROVINSI KABUPATEN KETERANGAN79. Maluku Kab. Seram Bagian Barat -80. Maluku Kab. Seram Bagian Timur -81. Maluku Kab. Kepulauan Aru -82. Maluku Kab. Maluku Barat Daya -83. Maluku Kab. Buru Selatan -84. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat -85. Maluku Utara Kab. Halmahera Timur -86. Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula -87. Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan -88. Maluku Utara Kab. Morotai -89. Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu Daerah otonom baru hasil pemekaran90. Papua Keerom -91. Papua Sarmi -92. Papua Pegunungan Bintang -93. Papua Memberamo Tengah -94. Papua Biak Numfor -95. Papua Supiori -96. Papua Kepulauan Yapen -97. Papua Waropen -98. Papua Memberamo Raya -99. Papua Merauke -100. Papua Asmat -101. Papua Mappi -102. Papua Boven Digoel -103. Papua Nabire -104. Papua Intan Jaya -105. Papua Deiyai -106. Papua Dogiyai -107. Papua Paniai -108. Papua Jayawijaya -109. Papua Lanny Jaya -110. Papua Barat Yalimo -111. Papua Barat Yahukimo -112. Papua Barat Tolikara -113. Papua Barat Puncak -114. Papua Barat Puncak Jaya -115. Papua Barat Nduga -116. Papua Barat Sorong -117. Papua Barat Sorong Selatan -118. Papua Barat Maybrat -119. Papua Barat Tambrauw -
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NO. PROVINSI KABUPATEN KETERANGAN120. Papua Barat Raja Ampat -121. Papua Barat Teluk Bintuni -122. Papua Barat Teluk Wondama -
Berdasarkan tabel di atas, provinsi dengan jumlah kabupatentertinggal terbanyak adalah Papua dengan 26 dari 29 kabupaten atau89,66 persen  wilayah di Provinsi Papua adalah daerah tertinggal danNusa Tenggara Timur dengan 18 dari 22 kabupaten atau 81,82 persenwilayahnya berstatus daerah tertinggal. Persebaran lokasi daerahtertinggal menurut provinsi dan wilayah secara lebih rinci dapat dilihatpada tabel berikut.

TABEL 8.3
PENYEBARAN DAERAH TERTINGGAL

MENURUT PROVINSI DAN WILAYAH PULAU/ KAWASAN
TAHUN 2015-2019

WILAYAH PROVINSI
JUMLAH

KABUPATEN/
KOTA

DAERAH TERTINGGAL

Jumlah %

SUMATERA
Aceh 23 1 4.35Sumut 33 4 12.12Sumbar 19 3 15.79Sumsel 17 2 11.76Bengkulu 10 1 10.00Lampung 15 2 13.33

JAWA Jatim 38 4 10.53Banten 8 2 25.00
KBI JUMLAH 163 19 11.66

NUSTRA NTB 10 8 80.00NTT 22 18 81.82



WILAYAH PROVINSI
JUMLAH

KABUPATEN/
KOTA

DAERAH TERTINGGAL

Jumlah %

KALIMANTAN
Kalbar 14 8 57.14Kalteng 14 1 7.14Kalsel 13 1 7.69Kaltim 10 2 20.00

SULAWESI
Sulsel 24 1 4.17Sulteng 11 9 81.82Sultra 14 3 21.43Gorontalo 6 3 50.00Sulbar 6 2 33.33

MALUKU Maluku 11 8 72.73MalukuUtara 10 6 60.00
PAPUA Papua Barat 13 7 53.85Papua 29 26 89.66

KTI JUMLAH 207 103 49.76

NASIONAL JUMLAH 370 122 32.97

Perkembangan hasil pembangunan hingga saat ini masihmenghadapi persoalan adanya kesenjangan antarwilayah. Hal ini tidaksejalan dengan orientasi pembangunan Indonesia ke depan untukmewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Untuk itu isu-isustrategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskanpenanganannya dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:a. Harmonisasi regulasi dalam mendukung percepatanpembangunan daerah tertinggal;Masih terdapat regulasi yang tidak memihak/tidak harmoni
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terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadisalah satu faktor yang menghambat pembangunan di daerahtertinggal, misalnya peraturan mengenai bidang jalan yangmembagi kewenangan pembangunan dan pemeliharaan jalanberdasarkan tingkat Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan JalanKabupaten yang dapat merugikan daerah tertinggal dengankapasitas fiskal rendah. Peraturan terkait bidang kehutanan jugamenghambat percepatan pembangunan daerah tertinggal karenasebagian besar wilayah di daerah tertinggal merupakan hutanlindung yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untukmeningkatkan perekonomian di daerah tertinggal.b. Penguatan koordinasi dalam pembangunan daerah tertinggal;Pembangunan daerah ttinggal merupakan isu lintas sektor yangharus dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan masyarakat. Perlu penguatan koordinasilintas sektor di pusat dan daerah melalui penyusunan
roadmap/rencana aksi pembangunan daerah tertinggal. Selainitu, perlunya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalammembangun daerah tertinggal secara terpadu.c. Kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan daerahtertinggal;Daerah tertinggal masih memerlukan kebijakan yang memihakdalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggalterutama dalam hal pendanaan melalui mekanisme terobosanalokasi pendanaan khusus untuk daerah tertinggal. Hingga saatini belum ada pemihakan alokasi terhadap daerah tertinggal baikdalam mekanisme dana transfer maupun dana darikementerian/lembaga. Diharapkan melalui kebijakan afirmatifterhadap daerah tertinggal, pembangunan daerah tertinggaldapat terselesaikan secara menyeluruh.d. Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraanmasyarakat di daerah tertinggal;Kinerja pembangunan daerah tertinggal erat kaitannya dengankualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai subjekpembangunan. Kualitas SDM diukur melalui pencapaian IndeksPembangunan Manusia (IPM). Akhir tahun 2012 pencapaian IPM



di daerah tertinggal sebesar 68,04, jauh di bawah rata-ratanasional yakni 73,29. Rendahnya IPM di daerah tertinggal terkaitdengan rendahnya aksesibilitas terhadap sarana pendidikan,kesehatan, ekonomi, dan produktivitas masyarakatnya. Secaralebih detail kondisi daerah tertinggal jika dibandingkan denganangka nasional disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.
TABEL 8.4

KONDISI UMUM DAERAH TERTINGGAL

NO KETERANGAN
RATA-RATA

DAERAH
TERTINGGAL

RATA-RATA
NASIONAL1. PDRB Harga Konstan (Rp.Juta) 1.769.117 4.652.4422. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,93 6,33. Pendapatan Per Kapita (Rp Ribu) 5.550 10.6714. Pengangguran (%) 5,41 7,245. Penduduk Miskin (%) 19,36 11,666. Jalan Tidak Mantap (%) 55,41 48,787. Desa dengan Jalan Tidak Beraspal (%) 47,12 33,998. Keluarga Pengguna Listrik PLN (%) 63,9 72,49. Keluarga Pengguna Listrik Non PLN (%) 21 17,710. Elektrifikasi (%) 76,9 83,1811. Desa Pengguna Air Bersih Untuk Minum/Memasak (%) 55,58 66,5512. Desa Tidak Terjangkau Sinyal Seluler(%) 47,97 32,1113. Desa Tidak Terjangkau siaran TVRI (%) 78,18 48,6314. Rata-Rata Jarak SD (Km) 13,5 8,7315. Rata-Rata Jarak SMP (Km) 13,43 7,9716. Rata Rata Jarak Puskesmas (Km) 14,22 8,9117. Rata Rata Jarak Puskesmas Pembantu (Km) 12,96 7,618. Rata Rata Ketersediaan Dokter / Kecamatan 8,77 11,219. Rata Rata Ketersediaan Bidan / Desa 1,06 1,1220. Rata Rata Ketersediaan Paramedis / Kecamatan 39,58 37,4621. Rata-Rata Jarak Praktek Dokter (Km) 34,00 18,5122. Rata-Rata Jarak Praktek Bidan (Km) 34,36 16,6923. Jumlah Aparatur Daerah Berdasarkan Pendidikan:A. SMA 92,28 89,85B. D1/D2/D3 2,48 3,03C. D4/S1 5,02 6,70D. S2/S3 0,22 0,4224. Rata-Rata Jarak ke Kantor Kecamatan (Km) 12,61 10,3225. Rata-Rata Jarak ke Kantor Kabupaten (Km) 53,97 48,2526. Rata-Rata Jarak  Menuju Pasar (Km) 25,02 14,8327. Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank Umum) (Km) 45,02 24,9228. Angka Melek Huruf (%) 88,21 93,25
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NO KETERANGAN
RATA-RATA

DAERAH
TERTINGGAL

RATA-RATA
NASIONAL29. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 7,31 7,930. Angka Harapan Hidup (Tahun) 67,05 69,8731. IPM 68,04 73,29

Sumber: BPS 2012, Data PU 2010, Podes 2011, Diolahe. Ketersediaan sarana dan  prasarana dasar publik di daerahtertinggal;Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar publikmenyebabkan masyarakat di daerah tertinggal sulitmendapatkan pelayanan dasar yang layak, terutama dalambidang pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastrukturtransportasi, listrik dan telekomunikasi.f. Produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggalmenyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah tertinggal.Rata-rata persentase kemiskinan di daerah tertinggal sebesar19,36 persen, angka tersebut masih berada di atas rata-ratanasional sebesar 11,66 persen.g. Pengelolaan potensi sumber daya lokal di daerah tertinggal;Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalampengembangan perekonomian di daerah tertinggalmenyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat di daerahtertinggal.h. Peningkatan konektivitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;Dibutuhkan peningkatan konektivitas antarwilayah melaluipenyediaan sarana dan prasarana transportasi di daerahtertinggal yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerahmaju sebagai pusat pemasaran dalam upaya mendorong daerahtertinggal mendapatkan nilai tambah dari produk yang telahdihasilkan.i. Insentif  terhadap sektor swasta dan pelaku usaha;Belum adanya pemberian insentif bagi pelaku usaha membuatpelaku usaha enggan berinvenstasi di daerah tertinggal. Dalamrangka meningkatkan iklim investasi dan mendorong



perekonomian di daerah tertinggal perlu adanya pemberianinsentif bagi sektor swasta dan pelaku usaha yang akanberinvestasi di daerah tertinggal.
8.1.10 Penanggulangan BencanaPenanganan kebencanaan bertujuan untuk melindungimasyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang berpotensi bencanaberlandaskan konsep yang terintegrasi, yaitu mengurangi risikobencana – menanggulangi bencana secara cepat – membangun kembalimasyarakat dan lingkungan terdampak bencana. Dengan landasankonsep penanggulangan bencana tersebut, Isu Strategis yang terkaitdengan kawasan rawan bencana adalah: (1) kesadaran danpemahaman terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalammenghadapi bencana; (2) sistem peringatan dini di tingkat hulu danhilir; (3) Pengarusutaman Pengurangan Risiko Bencana (PUPRB) diseluruh sektor pembangunan; (4) Standar Pelayanan Minimum (SPM)penanggulangan bencana; (5) koordinasi pelaksanaan penanganandarurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan,penganggaraan dan monitoring; dan (6) pedoman Rencana Tata RuangWilayah yang berbasis pengurangan risiko bencana.
8.1.11 Kapasitas Kelembagaan Pemerintah DaerahIsu strategis yang terkait dengan kapasitas kelembagaanpemerintah daerah mencakup: (1) Restrukturisasi OrganisasiPerangkat Daerah (OPD); (2) Penataan Kewenangan Antar TingkatPemerintahan; (3) Penataan Daerah; (4) Kerjasama Daerah; (5)Harmonisasi Peraturan Perundangan; (6) Sinergi PerencanaanPenganggaran Pusat Daerah; (7)  Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan;dan (8)  Peningkatan Pelayanan Publik.1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)Struktur organisasi perangkat daerah sampai dengan saat ini belumefektif. OPD dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah ditentukan berdasarkan aspek jumlah penduduk,luas wilayah, dan APBD. Daerah dengan karakteristik Kelompok Iidealnya memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yangterdiri dari 1 Sekretariat Daerah dengan 4 orang Asisten, 1Sekretariat DPRD, Dinas maksimum berjumlah 18, Lembaga TeknisDaerah (LTD) maksimum berjumlah 12.  Daerah dengankarakteristik Kelompok II idealnya memiliki SKPD yang terdiri dari1 Sekretariat Daerah dengan 3 orang Asisten, 1 Sekretariat DPRD,Dinas maksimum berjumlah 15, LTD maksimum berjumlah 10.
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Sebanyak 82 persen OPD pemerintah provinsi tidak sesuai denganketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tersebut.
GAMBAR 8.6

KONDISI OPD PEMERINTAH PROVINSI

2. Penataan Kewenangan antar Tingkat PemerintahanPembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diaturdalam PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagianurusan tersebut didasarkan atas kriteria eksternalitas, efisiensi,dan akuntabilitas yang membagi kewenangan pemerintahandalam urusan yang sifatnya mutlak dan urusan bersama. Urusanmutlak dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat yakniagama, moneter, peradilan, pertahanan, keamanan, politik luarnegeri. Sementara itu, terdapat dua komponen urusan bersamayakni 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.Pembagian urusan di beberapa sektor yang kurang jelas danbahkan membingungkan menimbulkan konsekuensi potensitarik menarik kepentingan di satu sisi atau tolak menolakkewajiban disisi lain pada urusan bersama, inkonsistensipembagian bidang, konflik pengaturan organik dan UU sektoral



serta hambatan kapasitas daerah dalam menerapkan pembagianurusan tersebut. Selain itu, PP Nomor 38 tahun 2007 juga tidakmemiliki keterkaian dengan perundangan sektoral, misalnyadengan kesehatan, kehutanan. Pada saat ini, UU Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi menjadi UUNomor 23 Tahun 2014, harapannya PP Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota dapat disesuaikan dan direvisi segera untukmendorong pembagian kewenangan yang lebih baik (money
follows function).3. Penataan DaerahPenataan daerah didasarkan atas UU Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya daerahpersiapan sebelum dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB). Halini dilakukan mengingat banyaknya DOB yang dibentuk padatahun-tahun sebelumnya.

TABEL 8.5
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU

TAHUN 2010-2013

Tahun Provinsi Kabupaten Kota Total2013 0 10 0 102012 1 4 0 52011 0 0 0 02010 0 0 0 0
Sumber :  Kemendagri, 2013



38 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

GAMBAR 8.7
HASIL EVALUASI DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN

Sumber :  Kemendagri, 2013Saat ini jumlah daerah telah mencapai 539 daerah yang terdiri dari34 Provinsi, 412 Kabupaten, dan 93 Kota. Jumlah ini jauh lebih besardibandingkan pada tahun 2010 yang lalu dengan jumlah daerahsebanyak 524 daerah yang terdiri dari 33 Provinsi, 398  Kabupaten,dan 93 Kota. Selama periode 2010-2014 jumlah daerah bertambah 1Provinsi dan 14 Kabupaten yang terdiri atas: Provinsi KalimantanUtara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, KabupatenManokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, KabupatenMahakam Ulu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Banggai Laut,Kabupaten Pulai Taliabu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Morowali Utara, KabupatenKonawe Kepulauan, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Padahalpada masa tersebut terdapat kebijakan moratarium ataupenghentian sementara pemekaran daerah. Meski demikian,kebijakan moratorium akhirnya diberlakukan kembali sampaiditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014.



UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah ditetapkan, tetapi belum adatindak lanjut tata cara yang harus disiapkan oleh daerah, termasukapa yang seharusnya pemerintah lakukan ketika ada usulan DOB.Karena itu, penting pula untuk  pengaturan payung hukum dariDesain Besar Penataan Daerah agar memberikan arah yang jelastentang revisi PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata CaraPembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah  maupundokumen regulasi pendukung lainnya.4. Kerjasama  DaerahPengaturan kerja sama antar daerah telah dituangkan dalam PPNomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan KerjasamaDaerah. Pengaturan lebih lanjut juga telah dituangkan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentangPetunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Dalam keduaperaturan tersebut terkandung mengenai prinsip-prinsipkerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, tata cara kerjasama, sertainsentif yang dapat diberikan dalam pelaksanaan kerjasama antardaerah.
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GAMBAR 8.8
LOKASI KERJASAMA ANTARDAERAH DI INDONESIA

Sumber : Bappenas 2013 (Diolah)Hingga kini, baru sedikit kerjasama antar daerah yang telahdilakukan yakni: (1) KAD Barelang yakni wilayah Batam,Rempang, dan Galang; (2) KAD Kartamantul yakni wilayah Yogya,Sleman, dan Bantul; (3) KAD Barlingmascakeb yakniBanjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen; (4)KAD Sarbagita yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;(5) KAD Jabodetabekpunjur yakni Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur; (6) KAD Mamminasatayakni Makasar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar; (7) KADJonjok Batur yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, KabupatenTengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Selain kerja samaantar daerah tersebut yang berkaitan dengan pelayanan publik,kerja sama juga dapat dilakukan dalam bidang perdagangan,seperti pada KAD Jonjok Batur dan KAD Barlingmascakeb.Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah mengamanatkan Kerja sama wajib dan kerja sama



sukarela. Kerjasama daerah tersebut dapat dilakukan denganDaerah lain, Pihak ketiga, dan/atau Lembaga atau pemerintahdaerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Hal ini diharapkan dapat mendorongkerjasama pembangunan dan inovasi di daerah.5. Harmonisasi Peraturan PerundanganSejak ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, masih ditemukan ketidakharmonisanberbagai peraturan perundang-undangan sektor dengan daerah,antara lain: (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) terkait denganpenetapan RPJPD, RPJMD, ataupun RKPD; (2) UU Nomor 19Tahun 2004 tentang Kehutanan terkait dengan kewenanganprovinsi/kab/kota dalam pengukuhan kawasan hutan; dan (3) UUNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, terkait dengankewenangan perizinan pertambangan.Di sisi lain, sejak desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakanpada tahun 2001, pemerintah daerah diberikan kesempatanuntuk meningkatkan penerimaan daerahnya, baik melalui pajakmaupun retribusi daerah (taxing power). Selain itu, daerah jugatetap diberikan kewenangan untuk menyusun regulasinya sendirisesuai dengan tata urutan penyusunan peraturan perundangan.Meski demikian, di dalam masa transisi banyak ditemukanPeraturan Daerah (Perda) bermasalah meskipun saat ini telahdiatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah. Perda dianggap bermasalah jika: (1)bertentangan menyangkut kepentingan umum; (2)mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; dan (3) bertentangandengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengandemikian perda bermasalah akan menyebabkan daya saing sertaiklim usaha daerah semakin rendah dan berimplikasi padainvestasi di daerah dari sektor swasta.
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TABEL 8.6
PERKEMBANGAN DAN JENIS PERDA BERMASALAH

PERIODE 2002-2012

2002-2009 2010 2011 2012

Jumlah Jenis Jumlah Jenis Jumlah Jenis Jumlah Jenis

1779 PajakDaerah &RetribusiDaerah 324 PajakDaerah &RetribusiDaerah 265 PajakDaerah &RetribusiDaerah 61 PajakDaerah &RetribusiDaerah
22 MinumanBeralkohol 7 MinumanBeralkohol 12 MinumanBeralkohol 18 Perizinan
29 SumbanganPihakKetiga 2 Sumbangan PihakKetiga 69 SumbanganPihakKetiga 35 Air Tanah
24 Lain-Lain 74 Lain-lain 5 Lain-lain 2 PTSP

1878 Total 407 Total 351 Total

4 MinumanBeralkohol
24 SumbanganPihakKetiga6 Lain-lain173 Total

Sumber : Kemenhukum dan HAM , 20136. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan DaerahSinergi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusatdan daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan.Dalam UU Nomor 25 tahun 2004, dinyatakan bahwa RPJPN menjadiacuan dalam penyusunan RPJPD, RPJMN diperhatikan dalampenyusunan RPJMD dan RKP diserasikan melalui Musrenbangdalam penyusunan RKPD. Bahkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa RKP menjadiacuan dalam penyusunan RKPD. Sementara dalam kerangkapendanaan pemerintah pusat dan daerah, UU Nomor 33 tahun 2004



tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah telah mengatur pembagian keuangan asasdesentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.Namun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait sinkronisasidan sinergi perencanaan, antara lain perbedaan visi-misi Presidendan Kepala Daerah yang menyebabkan sulitnya menyatukanprogram dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal lainadalah tingginya belanja gaji pegawai sehingga membatasi ruanggerak pemerintah daerah untuk melaksanakan programpembangunan. Implikasinya dengan beban urusan yang banyaksementara anggaran daerah terbatas maka mengakibatkanketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran daripemerintah pusat. Padahal untuk sinergi dibutuhkan anggaran yangseimbang.
GAMBAR 8.9

INDEKS PANGRIPTA DOKUMEN PERENCANAAN RKPD PEMERINTAH
PROVINSI TAHUN 2013

Sumber :  Bappenas 2014 (diolah)Gambar di atas menunjukkan banyak provinsi yang belumbersinergi dalam perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.Selain disebabkan perbedaan visi dan misi serta masa bakti yangberbeda antara Presiden dan Kepala Daerah,  juga disebabkan olehkontrol dalam penyusunan Renstra dan Renja K/L serta pembahasanRKA K/L dengan DPR masih lemah.
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7. Akuntabilitas dan Tata PemerintahanAkuntabilitas dan tata pemerintahan  menjadi sangat pentingmengingat akuntabilitas menjadi salah satu parameter tatapemerintahan yang baik. Opini BPK atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LKPD) adalah salah satu parameternya. DataLKPD Pemerintah Provinsi menunjukkan paling banyak daerahberada pada status Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Meski demikian, beberapa propinsi di Wilayah Papua danKalimantan Timur memiliki status opini BPK Tidak MenyatakanPendapat (TMP). Opini jenis ini merupakan opini terendah dalamakuntabilitas keuangan. Penyebabnya yakni: (1) aset tetap belumdilakukan inventarisasi dan penilaian; (2) pembatasan lingkuppemeriksaan; dan (3) kelemahan pengelolaan kas, piutang,persediaan, investasi permanen dan non permanen, belanja barangdan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.
GAMBAR 8.10

PERSENTASE JUMLAH HASIL OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH

PROVINSI MENURUT WILAYAH KEPULAUAN  BESAR
TAHUN 2008-2012

Sumber :  BPK, 2013 (diolah)



GAMBAR 8.11
PERSENTASE JUMLAH PENILAIAN LAKIP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENURUT WILAYAH KEPULAUAN BESAR TAHUN 2012

Sumber :  KemenPan&RB (2013)
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GAMBAR 8.12
HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Sumber :  Kementerian Dalam Negeri Tahun, 2013 (diolah)Gambar di atas menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitaskeuangan daerah umumnya berjalan lambat. Hal ini diperburuk olehsumberdaya manusia di bidang keuangan masih terbatas, baik terkaitpengelolaan aset, pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasipermanen dan non permanen, belanja barang dan jasa, belanja bantuansosial, dan belanja modal.8. Peningkatan Pelayanan PublikDalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, sejakUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hingga saatini telah direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahmengamanatkan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal(SPM).Dalam perkembangannya, Pemerintah  hingga tahun 2013 telahmenetapkan 15 SPM yang meliputi bidang: (1) Kesehatan; (2)Sosial; (3) Lingkungan Hidup; (4) Perumahan Rakyat; (5)Pemerintahan Dalam Negeri; (6) Pemberdayaan Anak danPerlindungan Perempuan; (7) Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera; (8) Pendidikan Dasar; (9) Pekerjaaan Umum danPenataan Ruang; (10) Ketenagakerjaan; (11) Komunikasi dan



Informasi; (12) Ketahanan Pangan; (13) Kesenian; dan (15)Perhubungan.Implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal danpelayanan publik masih belum optimal. Dari hasil evaluasi yang adamenunjukkan bahwa pencapaian SPM masih rendah. Rata-ratapencapaian SPM masih jauh yang ditargetkan dalam RPJMN periodeberikutnya. Pencapaian tersebut juga belum seluruh SPM dapatdilaksanakan pada masing-masing daerah. Hal lainnya adalah belumsepenuhnya SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan danpenganggaran.Di dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru, yaitu UU Nomor 23Tahun 2014, terjadi beberapa perubahan terkait pembagian urusandi dalamnya dan hal tersebut berdampak pada SPM. Pada UUtersebut mengamanatkan 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanandasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum &Tata Ruang; (4) Perumahan Rakyat; (5) Sosial; dan (6) Ketentraman,Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. Ke depan, keenam urusantersebut akan disusun SPM-nya.Selain standar pelayanan minimal, pelayanan publik jugamerupakan isu penting di daerah.  Salah satunya adalah pelayananbagi masyarakat untuk pengurusan perizinan, baik untukkepentingan usaha maupun non usaha. Bentuknya melaluikeberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untukmemfasilitasi segala jenis bentuk perizinan dan non perizinan daamsatu lembaga khusus. Meski telah dicanangkan sejak 5 tahunterakhir, namun beberapa wilayah belum memiliki PTSP, baik untukprovinsi maupun kabupaten/kota. Pencapaian terendah berada diwilayah Maluku yang hanya sebanyak 41 persen daerah yangmemiliki PTSP serta wilayah Papua sebanyak 26 persen saja PTSPberdiri. Selain keberadaan lembaga tersebut, penyerahankewenangan perizinan dan non perizinan dariGubernur/Bupati/Walikota belum sepenuhnya dilakukan. Rata-ratapencapaian nasional hanya 59 persen saja, bahkan wilayah yangbelum diserahkan sama sekali penyerahan kewenangannya diwilayah Papua.  Hal ini disebabkan PTSP jumlahnya juga barusedikit dan umumnya merupakan daerah otonom baru. Jikapenyerahan kewenangan tidak dilakukan meski keberadaan PTSPdiakui namun prosesnya tetap lama karena akhirnya kepala daerahdan kepala SKPD tetap yang memutuskan perizinan dan nonperizinan tersebut.
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GAMBAR 8.13
PERSENTASE JUMLAH PTSP PADA WILAYAH

PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
MENURUT WILAYAH KEPULAUAN BESAR TAHUN 2013

Sumber :  Kementerian Dalam Negeri Tahun, 2013 (diolah)

GAMBAR 8.14
PERSENTASE JUMLAH PERIZINAN YANG DIKELUARKAN PTSP

TAHUN 2013

Sumber :  Kementerian Dalam Negeri Tahun, 2013 (diolah)



8.1.12 Kapasitas Aparatur Pemerintah DaerahIsu strategis terkait dengan kapasitas Aparatur PemerintahDaerah meliputi manajemen sumber daya aparatur PemerintahanDaerah dan DPRD, perbaikan pelayanan publik, dan reformasibirokrasi.1. Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah DaerahSelama pelaksanaan RPJMN 2010-2014, salah satu tantanganterbesar dalam manajemen kepegawaian Pemerintah daerah adalahkeseimbangan antara pegawai yang besar dengan keterbatasansumber keuangan. Jumlah pegawai yang besar merupakan implikasidari penekanan pelayanan dasar pada Kabupaten/Kota. Sepertitampak dalam tabel berikut, pegawai fungsional tertentu khususnyadi bidang pendidikan dan kesehatan lebih banyak dijumpai diKabupaten/Kota daripada Provinsi atau Pemerintah Pusat. Padatahun 2011 dan 2012, jumlah jabatan fungsional PNS Pusatmengalami penurunan dari 285.949 menjadi 268.706. Namun jikadilihat dari komposisinya, proporsi jabatan fungsional pada PNSPusat tetap sebesar 13%. Begitu pula jabatan fungsional PNS DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunanpertumbuhan pada 2011-2012. Jabatan fungsional pada PNSProvinsi memiliki proporsi sebesar 3% sedangkan PNS Kab/Kotasebesar 84%. Jumlah total PNS Daerah (Provinsi danKabupaten/Kota) dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selain itu,dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, diperlukan adanya beberapa perubahan terkait manajemensumberdaya aparatur baik di pusat maupun di daerah.Jumlah pegawai yang besar juga menjadi beban anggaran belanjapemerintah daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan data agreratkabupaten/kota, pada tahun 2013 terdapat 19 Provinsi yangmemiliki belanja pegawai antara 50-75% dari anggaran belanja dan14 Provinsi yang memiliki belanja pegawai kurang dari 50%anggaran belanja.
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TABEL 8.7
JUMLAH PNS DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA)

TAHUN 2014 KUARTAL I

PNS Daerah JUMLAHProvinsi 299.168Kabupaten/Kota 3.178.513TOTAL 3.477.681
Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2014

TABEL 8.8
PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA BERDASARKAN PERSENTASE

ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA
TAHUN 2011 – 2013

2011 2012 2013

Kategori
Belanja
Pegawai

Prov Kab/Kota Prov Kab/Kota Prov Kab/Kota

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %

Belanjapegawailebih dari75% darianggaranbelanja
0 0 0 0% 0 0 1 0% 0 0 0 0%

Belanjapegawaiantara 50%-75% darianggaranbelanja
0 0 308 63% 0 0 305 62% 0 0 276 56%

Belanjapegawaikurang dari50% darianggaranbelanja
33 100% 183 37% 33 100% 185 38% 33 100% 215 44%

Jumlah 33 100% 491 100% 33 100% 491 100% 33 100% 49
1

100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Kondisi ini mendorong Pemerintah untuk mengeluarkankebijakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil daerah yangdiatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri danMenteri Keuangan No. 02/SPB/MPAN-RB/8/2011 Nomor 800-632Tahun 2011 Nomor 141/PMK01/2011 tentang Penundaan SementaraPenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pemerintah daerah yangmemiliki belanja pegawai lebih dari 50 persen dari APBD pengadaanpegawai baru diberhentikan hingga Desember 2012.
GAMBAR 8.15

PERTUMBUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PER PROVINSI
TAHUN 2007-2011

Sumber : BKN 2008, 2010, 2012, diolahRasio jumlah penduduk terhadap jumlah PNS menggambarkanpemerataan pelayanan. Semakin tinggi rasio PNS dibanding pendudukmaka pelayanan semakin tidak merata. Indonesia bagian Tengah danTimur memiliki rasio PNS dibanding dengan penduduk yang terendahyaitu 25-68 yang artinya satu PNS memberikan pelayanan kepada ratarata 25-68 penduduk. Disisi lain, Pemerintah Daerah di Indonesiabagian barat terutama di Pulau Jawa memiliki rasio yang tinggi. Banten,DKI Jakarta dan Jawa Barat misalnya memiliki rasio antara 112-154yang artinya satu PNS melayani 112 sampai 154 orang. Distribusi PNSyang tidak merata disebabkan antara lain kendala mobilisasi danmutasi antardaerah serta antara pusat dan daerah. Selain itu, isu tidakadanya pola karier untuk jabatan PNS serta tingginya politisasibirokrasi juga masih banyak terdapat di daerah.
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Dari sisi kualifikasi pendidikan, sumber daya manusia aparaturPemerintah Daerah mengalami peningkatan. Untuk PNS PemerintahProvinsi, jumlah PNS dengan pendidikan dibawah sarjana/DIVmengalami penurunan (-1,22 persen hingga -6,07 persen). Sebaliknyauntuk tingkat sarjana dan pascasarjana (S2 dan S3) mengalamikenaikan. Kenaikan tersebut terutama untuk kualifikasi pendidikan S2(13,95 persen ).Perbaikan kualifikasi pendidikan juga terlihat pada PNSKabupaten/Kota. Tingkat Sarjana atau DIV ke bawah terus mengalamipenurunan (-0,22 persen hingga -4,73 persen). Di sisi lain, PNS dengankualifikasi pendidikan S1, S2 dan S3 mengalami kenaikan. Bahkan jikadibanding dengan PNS Provinsi, peningkatan jumlah PNS diKabupaten/Kota dengan kualifikasi pendidikan S1 hingga S3 jauh lebihsignifikan. Sebagai perbandingan peningkatan PNS bergelar S1 Provinsidibanding dengan Kabupaten/Kota (0,98 persen : 2,68 persen), S2(13,95 persen : 20,98 persen), dan S3 (3,49 persen : 16,81 persen).Kenaikan kualifikasi yang menarik untuk diperhatikan adalah padajenjang S3 manakala PNS Kabupaten/Kota semakin banyak yangbergelar S3, pertumbuhan ini jauh melebihi provinsi. Walaupun telahterjadi pertumbuhan kualifikasi S1, S2, dan S3 namun lulusan SD, SLTP,dan SLTA tahun 2014 Kuartal I masih sebesar 36,6 persen. Oleh karenaitu, dibutuhkan kebutuhan pengembangan pegawai khususnya melaluijalur diklat pemerintah daerah yang sesuai dengan kompetensi masing-masing jabatan.Berdasarkan data kuartal I tahun 2014, PNS Daerah baikProvinsi maupun Kabupaten/Kota sebagian besar berpendidikan S1.Walaupun demikian, PNS dengan pendidikan SLTA masih cukup besarmeskipun masih di bawah jumlah S1. PNS yang memiliki jumlahterkecil baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu dengan latarbelakang pendidikan S3.



GAMBAR 8.16
JUMLAH PNS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

MENURUT PENDIDIKAN
TAHUN 2014 (KUARTAL I)

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, diolah, 20142. Reformasi BirokrasiKebijakan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam PerpresNo. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasidilaksanakan secara bertahap di daerah melalui penerbitanKemenpan dan RB No. 96/2013 Tentang Penetapan Pilot ProjectReformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan di33 Provinsi dan 66 Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap PemerintahDaerah yang menjadi pilot project membentuk tim reformasibirokrasi dan menyusun roadmap reformasi birokrasi yangdikukuhkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Meskipun sedikitagak terlambat jika dibandingkan dengan pelaksanaan reformasibirokrasi di Kementerian dan Lembaga namun pembentukan pilot
project ini sangat penting untuk mendorong pelaksanaan reformasibirokrasi di pemerintah daerah yang lain. Sampai dengan Tahun2013, Provinsi yang telah menyusun Grand Design ReformasiBirokrasi adalah Provinsi Gorontalo, Bangka Belitung, Aceh, danNusa Tenggara Timur untuk Periode 2013-2018. Beberapapermasalahan penerapan Reformasi Birokrasi di Indonesia antaralain minimnya kesadaran Pemerintah Daerah terhadap programReformasi Birokrasi yaitu umumnya menganggap ReformasiBirokrasi sebagai tugas tambahan.
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8.1.13 Kapasitas Keuangan Pemerintah DaerahIsu strategis yang terkait dengan Kapasitas KeuanganPemerintah Daerah mencakup: 1) efektivitas dana transfer; 2)kemampuan keuangan pemerintah daerah; dan 3) kualitas belanja danpengelolaan keuangan pemerintah daerah.1. Efektifitas Dana TransferSalah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah yang cukupdominan adalah dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transferdalam bentuk dana perimbangan yang disalurkan kepadapemerintah daerah, walaupun secara nominal terus meningkat,peningkatannya cenderung moderat.Dana transfer yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepadapemerintah daerah tidak hanya dilakukan dalam bentuk danaperimbangan, tetapi juga terdapat jenis transfer lainnya yangdisalurkan sebagai konsekuensi keputusan politik daripemberlakukan UU Otonomi Khusus yaitu Otsus, dan juga terdapatdana transfer yang merupakan bentuk belanja Kementerian Teknisdi APBN yaitu Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan(TP), dan jenis transfer lainnya yang merupakan kesepakatan diAPBN yang disebut juga Dana Penyesuaian. Terdapat juga Hibahdaerah yaitu jenis dana yang disalurkan kepada pemerintah daerahdari sumber pendanaan umumnya adalah pendanaan luar negeri.Dana perimbangan terus meningkat setiap tahun, tetapipeningkatannya relatif tidak lebih besar dari peningkatanpengeluaran pemerintah pusat di APBN setiap tahunnya. Dari tigajenis transfer yang tercakup dalam Dana Perimbangan, yaitu DanaAlokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana BagiHasil (DBH), alokasi dana transfer sesuai dengan tujuan pemerataanhorizontal, didominasi oleh alokasi DAU mencakup sekitar 70persen dari total Dana Perimbangan. Terkait dengan efektifitas dariDAU, beberapa kebijakan telah dilakukan misalnya adalah denganpenghapusan kondisi hold harmless di tahun 2004 dan peningkatanproporsi alokasi yang didasarkan pada formula secara gradual.



GAMBAR 8.17
PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN: DAK, DAU, DAN DBH

TAHUN 2001-2013

Sumber: Kompilasi Nota Keuangan, berbagai tahunBeberapa permasalahan terkait DAK yang membutuhkanpenyempurnaan kebijakan antara lain skema DAK yang relatif top-
down dan belum mengakomodasi usulan daerah, proses penentuan
pool fund DAK, total alokasi yang relatif rendah sementara cakupansektor untuk alokasi DAK terus meningkat serta ketentuanpenggunaan dana transfer DAK yang belum bersifat output-based.Salah satu kebijakan yang akan terus dilanjutkan adalah pengalihanDana Dekonsentrasi dan TP ini ke dalam bentuk DAK sebagaiamanat dari UU No. 33/2004 Tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.Dibandingkan dengan DAU dan DAK, alokasi DBH umumnyadidasarkan pada basis penerimaan terkait. Konteks vertical sharinglebih merupakan justifikasi dari adopsi revenue sharing ini. Dalambeberapa hal, DBH dari Pajak dapat juga dikaitkan sebagai bentukdari quasi local taxes, dan dapat dijadikan transisi untuk pengalihanbeberapa penerimaan untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Disisi lain, Kegiatan monitoring dan evaluasi untuk dana transfer lebihditujukan untuk transfer yang bersifat specific transfer seperti DAK.
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Sementara untuk Dana Transfer yang bersifat block grant sepertiDAU dan DBH, pengawasan merupakan bagian umum daripertanggungjawaban APBD sehingga potret efektivitas DanaTransfer ke Daerah secara keseluruhan belum dimiliki.2. Kemampuan Keuangan Pemerintah DaerahSalah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal yang utama adalahbentuk revenue autonomy yang dimiliki oleh pemerintah daerah.PAD umumnya masih bukan merupakan komponen utamapenerimaan pemerintah daerah seperti yang ditunjukkan olehGambar 8.18. Selain itu, Tabel 8.9 juga menunjukkan variasikemampuan penerimaan pemerintah daerah di tingkat provinsi danjuga untuk tingkat kabupaten dan kota.
GAMBAR 8.18

PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2008 – 2013

Sumber : Kementerian Keuangan, 2013 (diolah)



TABEL 8.9
RASIO APBD DARI TOTAL PENGELUARAN: DISTRIBUSI

PEMERINTAH DAERAH
(PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA)

Rasio PAD
dari Total

Pengeluaran
APBD

1999 2012

Jumlah
Provinsi (%)

Jumlah
Kabupaten dan

Kota (%)

Jumlah
Provinsi (%)

Jumlah
Kabupaten dan

Kota (%)

<10% 3 (11,1%) 156 (51,1%) 4 (12,1%) 381 (80,0%)
10 - <20% 4 (14,8%) 86 (29,2%) 3 (9,1%) 65 (13,7%)
20 - <30% 11 (40,7%) 0 3 (9,1%) 22 (4,6%)
30 - <40% 6 (22,2%) 14 (4,6%) 10 (30,3%) 6 (1,3%)
40 - <50% 1 (3,7%) 8 (2,6%) 5 (15,2%) 1 (0,2%)

>50% 2 (7,4%) 2 (0,7%) 8 (24,2%) 1 (0,2%)
Total 27 (100%) 305 (100%) 33 (100%) 476 (100%)

Sumber: Diolah, 2013Kebijakan desentralisasi untuk peningkatan kemampuankeuangan pemerintah daerah dilakukan dengan fokus pengaturan basispajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah dandevolusi sebagian jenis basis yang menjadi penerimaan pemerintahpusat kepada pemerintah daerah. Regulasi utama terkait denganpeningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah ini adalah UUNo. 34/2000 yang menjadi UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah. Beberapa perubahan signifikan dari UU tersebutantara lain sistem penerimaan pajak dan retribusi yang dapat dipungutoleh pemerintah daerah yang bersifat closed-list, devolusi pemungutanPajak Bumi dan Bangunan – Perkotaan – Perdesaan (PBB-P2) dan BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta perubahandari official assessment menjadi self-assessment.3. Kualitas Belanja dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah DaerahData menunjukkan relatif besarnya persentase pengeluaranpemerintah daerah kabupaten dan kota untuk belanja pegawai,yaitu sekitar rata-rata di atas 40 persen di Tahun 2008-2013 dengan
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komposisi input pegawai yang cukup tinggi seperti di bidangpendidikan dan administrasi pemerintahan. Pola pengeluaranmanakala alokasi belanja pegawai yang relatif tinggi mencerminkanpengeluaran pemerintah daerah justru didominasi oleh bentukpengeluaran yang bersifat mengikat. Hal ini mengindikasikanketerbatasan pemerintah daerah untuk menciptakan program-program baru yang dapat mempercepat dipenuhinya kebutuhanuntuk peningkatan akses pelayanan publik dari pemerintah daerah.
GAMBAR 8.19

BELANJA PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD
TAHUN 2008 – 2013

Sumber : Kementerian Keuangan2013 (diolah)Selama Tahun 2001-2013, pengeluaran pemerintah provinsirelatif berbeda dengan pemerintah kabupaten dan kota. Di tingkatkabupaten dan kota, tingkat realisasi pengeluaran pemerintah daerahcukup tinggi untuk belanja pegawai, sementara di tingkat provinsirelatif tidak didominasi oleh Belanja Pegawai. Ini disebabkan olehterbatasnya fungsi atau kegiatan program pembangunan PemerintahProvinsi yang dapat dilakukan langsung oleh pemerintah provinsi.Apabila dilihat dari aspek penggunaan dana, realisasi belanja modalrelatif paling rendah jika dibandingkan dengan jenis belanja dancenderung terakumulasi di akhir periode tahun anggaran. Ini kemudianmenciptakan kemungkinan kualitas dan juga target cakupan penerimamanfaat dari penyediaan pelayanan tidak sesuai dengan perencanaan.Salah satu indikator dari kinerja pengelolaan anggaran yang



dipandang belum optimal adalah dari relatif besarnya sisa lebihanggaran (SILPA) pemerintah daerah. Grafik menunjukkan bahwasecara rata-rata besaran dana simpanan pemerintah daerah per-provinsi lebih besar dari kabupaten/kota. Rata-rata dana SILPA perprovinsi adalah Rp 1,8 Trilyun atau jika tanpa DKI Jakarta adalah Rp1,4 triliun, sedangkan untuk kabupaten/kota rata-rata per-daerahmencapai Rp 276,4 Milyar.Apabila dianalisa dari proses perencanaannya, kualitas belanjapemerintah daerah kemungkinan juga dapat dipengaruhi dari sistempengelolaan keuangan (budget) yang selama ini digunakan. Prosesanggaran yang bersifat tahunan merupakan tahapan yangberkelanjutan. Jadwal proses penganggaran untuk tingkat pemerintahrelatif sama dengan jadwal proses penganggaran di tingkat pemerintahpusat. Keterkaitan antara perencanaan dan hasil implementasiprogram umumnya didukung melalui penerapan sistem penganggaranberbasis kinerja. Untuk penerapan PBB di Indonesia, studi dari Sitepudkk (2013) menunjukkan bahwa keterkaitan antara biaya atau alokasianggaran dengan kebutuhan untuk pencapaian outcome yangditetapkan dalam perencanaan relatif masih belum optimal. PenerapanPBB di tingkat pemerintah daerah masih membutuhkan sosialisasiuntuk penyelesaian permasalahan dalam penyusunan dan evaluasipola anggaran dengan penekanan pada pencapaian kinerja.
GAMBAR 8.20

BENTUK SIMPANAN PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN:
PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN

2002-2012

Sumber: Kementerian Keuangan (2013) dengan data berasal dari Bank Indonesia (per September)

Grafik B.2.
Total Simpanan Pemda MoM (Bulan September)

Sumber: Bank Indonesia (diolah)
Grafik 2 menunjukkan bahwa sebagian besar dana pemda merupakan milik pemerintah

kabupaten/kota. Jika dilihat secara rata-rata besaran dana per provinsi lebih besar dari

kabupaten/kota, rata-rata dana perprovinsi adalah Rp1,8 triliun atau jika tanpa DKI

Jakarta adalah Rp1,4 triliun. Sedangkan untuk kabupaten/kota secara rata per daerah

adalah Rp276,4 miliar, dengan kata lain dana yang mengendap di provinsi lebih banyak

dibanding dengan kabupaten/kota. Rincian bentuk dana pemda secara terpisah dapat

dilihat dalam grafik 3 dan grafik 4 sebagai berikut:

Grafik B.3. Grafik B.4.
Tren Bentuk Simpanan Pemda Tren Bentuk Simpanan Pemda
Di Perbankan Kabupaten/Kota Di Perbankan Provinsi

Data per SeptemberSumber : Bank Indonesia
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8.1.14 Demokrasi LokalIsu strategis yang terkait dengan demokrasi lokal mencakup:(1) Penataan sistem menuju pilkada serentak; dan (2) perbaikanpelaksanaan kebijakan otonomi khusus (Otsus).1. Penataan sistem menuju Pilkada serentak2Dalam kurun waktu Juni 2005 hingga pertengahan Tahun 2013tercatat 886 Pilkada langsung yang dilaksanakan di provinsi,kabupaten dan kota. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan,sejumlah daerah akan melaksanakan Pilkada (lihat gambar).

2status pelaksanaan pilkada saat ini diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentangpemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perppu ini belum dibahas bersama anggotaDPR dan sifatnya dapat berubah sewaktu-waktu.



GAMBAR 8.21
JUMLAH PELAKSANAAN PILKADA

TAHUN 2015-2019

Sumber: Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, 2012 (diolah)Banyaknya daerah yang melaksanakan Pilkada menimbulkaninefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaanya. Sejauh ini, isu danpermasalahan dalam pelaksanaan Pilkada mencakup:Pertama, mahalnya biaya penyelenggaraan Pilkada. Biaya inimencakup pengadaan logistik, insentif penyelenggara hinggasosialisasi. Selain dukungan APBN, Pemerintah Daerah jugamengalokasikan dukungan pembiayaan Pilkada sekitar 4-5 persenpada APBD masing-masing.Kedua, maraknya konflik yang terjadi selama pelaksanaan Pilkadayang berdampak pada kerugian material maupun non-material.Hingga Agustus 2013, tercatat tidak kurang dari 75 orang meninggaldan 256 orang mengalami luka-luka sebagai akibat daripenyelenggaraan Pilkada langsung. Selain itu, terjadi perusakanterhadap tidak kurang dari 279 unit rumah tinggal, fasilitas umumdi 156 lokasi, dan kantor pemerintahan di 56 lokasi. Konflik Pilkadadi antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih,netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan partaipolitik terhadap peraturan yang berlaku. Konflik Pilkada juga dapatdilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.Sejak tahun 2008, Mahkamah Konstitusi telah menerima sejumlah638 gugatan terkait sengketa hasil Pilkada. Dari jumlah tersebut,
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hanya 601 kasus yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.Proses yudisialisasi politik ini membawa sejumlah dampak sistemikseperti meningkatnya ketidakpastian politik, terganggunya rodapemerintahan, serta semakin mahalnya biaya politik yang harusdikeluarkan calon kepala daerah dan partai politik dalam prosespertarungan politik.Ketiga, Pilkada langsung juga politisasi birokrasi yang bermuarapada rendahnya netralitas birokrasi perilaku dan budaya korupyang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada.2. Perbaikan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi KhususOtonomi khusus pada dasarnya didesain dan diberikan untukmemberikan perhatian lebih pada masyarakat. Pemberdayaanmerujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih danbertindak.  Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbataskarena ketidakmampuan bersuara (voicelessness) danketidakberdayaan (powerlessness) dalam hubungannya dengannegara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi,masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkatindividu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan padatingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasimasalah).Rendahnya kinerja pemerintah daerah Otonomi Khusus dapatdilihat dari dua sisi, yaitu melalui proses dan capaian sistemik. Darisisi proses, masih terdapat pemerintah daerah  yang belum mampumemberikan pelayanan publik secara otpimal. Sementara dari sisicapaian sistemik, beberapa indikator makro menunjukkan belumadanya perubahan yang signifikan. Povinsi Papua dan Papua Baratsalah satunya, memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia(IPM) dan kondisi kemiskinan yang belum menunjukkan perubahanberarti jika dibandingkan dengan era sebelum adanya otonomikhusus.



GAMBAR 8.22
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH OTSUS

TAHUN 2009-2011

Sumber: Lampiran Pidato Pertanggungjawaban Presiden 2013Data di atas menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebutmemiliki capaian indeks pembangunan manusia di bawah rata-ratanasional walaupun secara komparatif capaian IPM Provinsi NADsedikit lebih baik dibandingkan dengan capaian IPM Papua dan PapuaBarat. Secara relatif pula, capaian IPM Provinsi Papua dan Papua Baratberada pada urutan terakhir dari total 33 provinsi di Indonesia.Capaian sistemik lain yang sering dirujuk untuk menunjukkanperkembangan sebuah wilayah adalah angka kemiskinan. Pada aspekini, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menempati angka terbawahsebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 31 dan 26 persen atau 2 kali lebih tinggi dari angkarata-rata nasional.
8.2 Sasaran Bidang (Impact) Bidang Wilayah dan Tata Ruang

8.2.1 Informasi GeospasialBerdasarkan isu strategis, sasaran (impact) pembangunanbidang Informasi Geospasial sampai dengan tahun 2019 yaitu: (1)meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Informasi Geospasial; (2)terpenuhinya kebutuhan minimum data dan informasi geospasialuntuk perencanaan pembangunan wilayah darat dan laut Indonesia,
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baik kualitas maupun kuantitas; (3) terselenggaranya berbagi pakaidata dan informasi geospasial; (4) termanfaatkannya data daninformasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan danpenyusunan kebijakan publik; (5) terpenuhinya SDM bidang InformasiGeospasial bagi penyelenggara dan pengguna Informasi Geospasial; (6)terbangunnya kelembagaan pengelolaan Informasi Geospasial padaberbagai tingkatan; dan (7) tercapainya kemandirian IPTEK danindustri bidang Informasi Geospasial.
8.2.2 Tata RuangUntuk menjawab isu-isu strategis Bidang Tata Ruang yang telahdiuraikan sebelumnya berikut 4 (empat) sasaran pembangunan BidangTata Ruang untuk tahun 2015-2019.1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruangyang Lengkap, Harmonis, dan BerkualitasPengaturan yang lengkap dan harmonis berarti pengaturanmenyeluruh dan terpadu pada ruang darat, bawah tanah, udaradan laut. Keterpaduan di ruang darat dilakukan di kawasanperkotaan yang cepat tumbuh, kawasan perdesaan yangmenyediakan sumberdaya penting, dan kawasan perbatasannegara. Sementara itu, harmonis dan berkualitas berarti bahwaperaturan perundangan Bidang Tata Ruang serasi denganperaturan sektor lain.2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bidang Tata RuangPeningkatan kapasitas kelembagaan bidang Tata Ruang berupapenyediaan pelaksana kebijakan dan lembaga yang berkualitas diseluruh daerah otonom yang mencakup penyediaan sisteminformasi terpadu yang dapat menjadi acuan bagi pemanfaatanruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam jangkapendek, kegiatan yang sesuai dengan Visi, Misi, dan Program AksiPresiden (kegiatan prioritas jangka pendek) dan akan segeradiselesaikan adalah penyusunan pedoman perlindungan PPNSBidang Tata Ruang.3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas RTR serta TerwujudnyaTertib Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangPeningkatan kualitas RTR berupa pemanfaatan data dan informasiyang meliputi peta dasar dan peta tematik yang lengkap.Peningkatan kuantitas RTR berupa penyelesaian seluruh RTRmeliputi RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTRW (provinsi,kabupaten, kota), RZWP-3-K (provinsi, kabupaten, kota) dan



rencana rinci tata ruang. Terwujudnya tertib pemanfaatan danpengendalian pemanfaatan ruang dengan meningkatkankesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR yang telah ditetapkan.Kegiatan prioritas jangka pendek yang akan segera diselesaikanadalah penetapan Revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentangPenataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapidengan lembaga dan/atau pengelola Kawasan Strategis Nasional(KSN) Jabodetabekjur, penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untukpenyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada KSN dandaerah yang diprioritaskan, serta penetapan kawasan pertanianpangan berkelanjutan.4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan PenataanRuangPeningkatan kualitas pengawasan penataan ruang berupapemanfaatan sistem informasi yang memadai dalam rangkapemantauan dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan penataanruangyang didukung indikator outcome dan baseline, dan sistemevaluasi tingkat pencapaian implementasi RTR.
GAMBAR 8.23

KERANGKA RPJMN 2015-2019 BIDANG TATA RUANG
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8.2.3 PertanahanUntuk menjawab isu-isu strategis bidang pertanahan yang telahdiuraikan sebelumnya berikut 4 (empat) sasaran pembangunan bidangpertanahan untuk tahun 2015-2019.1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanahDalam upaya meningkatkan kepastian hukum, telah teridentifikasibahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanahyang dianut saat ini berupa sistem publikasi negatif yang berartinegara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalamsertipikat. Dibutuhkan upaya untuk mulai membangun sistempendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagaiPendaftaran Tanah Stelsel Positif, yang berarti negara menjaminkebenaran informasi yang tercantum dalam sertipikat tanah yangditerbitkan. Dengan demikian ketika terjadi gugatan maka pihakyang dirugikan akan memperoleh ganti-kerugian dari negara.Upaya membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif perludimulai dengan memperbaiki secara signifikan cakupan peta dasarpertanahan, cakupan bidang tanah bersertipikat hingga masing-masing meliputi 80 persen wilayah nasional, dan percepatanpenetapan batas kawasan hutan pada skala kadastral. Selain ituperlu juga dilakukan percepatan penetapan batas tanah adat/ulayatyang didahului oleh sosialisasi peraturan perundang-undanganterkait tanah adat/ulayat kepada seluruh pihak terutamapemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman tentang peranmasing-masing pihak dalam proses penetapan tersebut. Namundemikian upaya membangun sistem pendaftaran tanah publikasipositif tersebut amat terkait dan perlu mendapat dukungan bidanghukum, terutama pada percepatan penyelesaian kasus pertanahandi pengadilan.Dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraanpembangunan dan sumber daya yang ada kemudian ditetapkantarget pencapaian beberapa kondisi berikut yang dapat dipenuhidalam kerangka waktu 5 tahun.a. Tercapainya Cakupan Peta Dasar Pertanahan hinggameliputi 60 persen dari wilayah darat nasional bukan hutan(wilayah nasional);b. Tercapainya Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat hinggameliputi 70 persen dari wilayah nasional;c. Tercapainya penetapan batas wilayah hutan pada skala



1:5.000 dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanahdi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sepanjang189.056,6 km;d. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tanahadat/ulayat pada 34 provinsi dan 539 kab/kota.2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraanmasyarakatUpaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penguasaan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan melalui reformaagraria, yaitu redistribusi tanah, legalisasi aset, dengan sekaligusdilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kepadamasyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutamapemilik usaha skala mikro dan kecil termasuk petani dan nelayan,serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam melakukanredistribusi tanah, negara melakukan Inventarisasi Pemilikan,Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untukmendapatkan sumber-sumber Tanah Obyek Reforma Agraria(TORA) yang kemudian ditetapkan sebagai tanah obyek agarselanjutnya dapat diredistribusikan kepada para petani sebagaipenerima hak tanah (beneficiaries). Untuk itu upaya reforma agrariaperlu dipandang sebagai upaya lintas sektor yang melibatkan sektorlain seperti kehutanan, industri, dan IPTEK. Dengan demikian,sasaran semakin baiknya proporsi P4T dan meningkatnyakesejahteraan masyarakat diasumsikan tercapai bila beberapakondisi berikut dapat terpenuhi.a. Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) danterlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset;
 teridentifikasi dan terinventarisasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 jutaha;
 teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskansedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
 teridentifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanahHGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dantanah transmigrasi yang belum bersertipikat, yangberpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha;dan
 teridentifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria
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penerima reforma agraria untuk legalisasi asetsedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.b. Terlaksananya pemberian hak milik atas tanah (reforma aset)yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset:
 Terlaksananya redistribusi tanah sedikitnya sebanyak4,5 juta ha yang meliputi:– tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan; dan– tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akanhabis masa berlakunya dan tanah terlantar.
 Terlaksananya legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5juta ha, yang meliputi:– tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi; dan– legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerimareforma agraria.3. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umumTujuan lain diterbitkannya UU No. 2/2012 tentang PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan PerpresNo. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Perpres No.40/2014 tentang Perubahan Perpres No. 71/2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, adalah untuk mencegah spekulasi tanah danmengendalikan harga tanah yang sebenarnya berdampak langsungkepada kesejahteraan masyarakat secara umum.  Untukmelaksanakan tujuan tersebut Pemerintah belum memilikiinstrumen kelembagaan yang khusus. Dengan demikian diperlukanlembaga khusus yang mewakili negara untuk melakukanpenyediaan tanah bagi pembangunan sesuai dengan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW). Lembaga negara tersebut disebut LembagaPenyediaan Tanah atau dikenal dengan “Bank Tanah”. Dalampelaksanaannya Bank Tanah diamanatkan untuk melakukanpembelian bidang-bidang tanah untuk dimanfaatkan pembangunankepentingan umum atau  menjual kembali dengan harga tertentubagi keperluan pembangunan. Dengan demikian sasaranmeningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum diasumsikan tercapai denganPembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah (Bank Tanah)melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).



Pasca diterbitkannya Perpres pembentukan KelembagaanPenyediaan Tanah (Bank Tanah), maka bank tanah tersebut dapatsecara aktif melakukan pembelian bidang-bidang tanah padakawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya sepertiPusat Pertumbuhan Baru, Terminal Logistik Tol Laut, KawasanIndustri, Sentra Industri Maritim dan Perikanan.4. Meningkatnya pelayanan pertanahanUpaya meningkatkan pelayanan pertanahan yang dilakukanPemerintah belum memberikan hasil yang cukup memuaskan,terutama kepastian waktu pelayanan mengingat proporsi pegawaiKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN belum mencapaikomposisi ideal bagi jumlah Juru Ukur. Dari keadaan saat ini denganproporsi 15 persen perlu ditingkatkan hingga mencapai 40 persendari jumlah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNsecara nasional.Namun demikian, memperhatikan kemampuan penyelenggaraanpembangunan dan sumber daya serta pemanfaatan teknologiinformasi dan komputerisasi (TIK) yang ada, ditetapkan targetpencapaian beberapa kondisi berikut yang dapat dipenuhi dalamkerangka waktu 5 tahun.a. Tercapainya proporsi Juru Ukur secara nasional mencapai 30persen dari seluruh pegawai Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN;b. Termanfaatkannya teknologi informasi dan komputerisasi(TIK) dalam pelayanan pertanahan dan pengelolaannya di 34kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNdan 539 kantor pertanahan kabupaten/kota.
8.2.4 PerkotaanSasaran utaman pembangunan perkotaan tahun 2015-2019yaitu: (1). Pengembangan 5 Kawasan Strategis Nasional (KSN)Perkotaan baru di luar Pulau Jawa sebagai penggerak pertumbuhanekonomi sekaligus pemerataan pembangunan, (2) Optimalisasisedikitnya 20 kota otonom sedang di luar Pulau Jawa khususnya di KTIyang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dansebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kotadan desa, (3) Meningkatkan efektivitas peran sekaligus memperbaikimanajemen pembangunan di 7 KSN Perkotaan yang sudah ada sebagaipusat kegiatan skala global dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
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8.2.5 Pembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanSasaran pembangunannya adalah berkurangnya jumlah desatertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desamandiri sedikitnya 2.000 desa.
8.2.6 Kawasan TransmigrasiSasaran pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun2015-2019, meliputi  (1) Terbangun dan berkembangnya 144 kawasanyang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat SatuanKawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahanhasil pertanian/ perikanan dan mendukung sasaran kemandirianpangan nasional, dan (2) Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru(KPB) menjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnyaindustri pengolahan sekunder dan perdagangan.
8.2.7 Kawasan StrategisPembangunan kawasan strategis periode 2015-2019 memilikiprioritas untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan danterjalinnya keterhubungan dengan desa, daerah-daerah tertinggal diKawasan Timur Indonesia (KTI), dan kawasan perbatasan sebagaisentra bahan baku, serta berkurangnya kesenjangan pembangunanwilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI. Dalammendukung prioritas tersebut, terdapat sasaran yang akan dicapaipada akhir periode RPJMN 2015-2019 dalam pengembangan di bidangkawasan strategis, yaitu:1. Kawasan Pengembangan Ekonomi TerpaduSasaran pengembangan KAPET adalah: (i) Meningkatnyaproduktivitas industri-industri pengolahan komoditas unggulan dikawasan; (ii) Meningkatnya konektivitas antara pusat KAPETdengan wilayah-wilayah sentra produksi bahan baku; (iii)Tersedianya sarana dan prasarana jalan, energi, telekomunikasi,dan air bersih penunjang kegiatan pengelolaan komoditasunggulan di kawasan; (iv) Meningkatnya kapasitas dan kualitassumberdaya manusia untuk mampu mengelola komoditasunggulan yang berdaya saing; (v) Terwujudnya kelembagaan yangmampu mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memediasi seluruhkomponen yang terlibat dalam pengembangan kawasan; (vi)meningkatnya implementasi pemanfaatan teknologi tepat guna



dalam pengelolaan kawasan; dan (vii) Tersediannya lahan untukpengembangan terminal logistik dan sentra industri pangan,perkebunan, perikanan yang siap untuk dikelola.2. Kawasan Ekonomi KhususSasaran pengembangan KEK adalah: (i) Terwujudnya kawasansebagai pusat kegiatan industri bernilai tambah tinggi; (ii)Meningkatnya jumlah KEK dari 8 kawasan, menjadi 11 kawasanpada tahun 2019; (iii) Terwujudnya ketersediaan sarana danprasarana penunjang kegiatan kawasan maupun distribusi barangke luar kawasan; (iv) Terjalinnya koordinasi yang baik untukmeningkatkan kualitas kegiatan perencanaan pembangunan; (v)Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki hubungankelembagaan yang harmonis dengan perusahaan; (vi) Tersedianyalahan untuk pengembangan kawasan industri pengoalahan, jasa,dan pariwisata yang siap untuk dikelola; (vii) Terjaminnyakesejahteraan tenaga kerja di kawasan; dan (viii) Meningkatnyanilai investasi di dalam kawasan.3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)Sasaran pengembangan KPBPB adalah: (i) Terwujudnya kawasanperdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai pusat kegiatanindustri manufaktur, pariwisata dan perdagangan; (ii)Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas; (iii)Terwujudnya kapasitas kelembagaan Badan Pengusahaan yangmampu mengelola kawasan yang lebih berdaya saing; (iv)Tersedianya tenaga kerja dengan keterampilan khusus yangdibutuhkan dalam mendukung pengembangan kawasan; (v)Terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja; (vi) Terwujudnya ikliminvestasi yang kondusif; dan (vii) Terselesaikannya status holding
zone dan penyediaan lahan untuk pengembangan industrimanufaktur, pariwisata dan perdagangan bebas.
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8.2.8 Kawasan PerbatasanSasaran pembangunan kawasan perbatasan negara dalam limatahun kedepan adalah:1. Terlaksananya pengelolaan batas wilayah negara yang berdaulat,meliputi: (a) menurunnya aktivitas ilegal (pencurian sumber dayadan penyelundupan) di kawasan perairan perbatasan laut danperbatasan darat; (b) meningkatnya kerjasama maritim,pertahanan dan keamanan, dan perundingan batas wilayah negara(termasuk dengan Palau dan Timor Leste);2. Terlaksananya aktivitas lintas batas negara yang kondusif dansaling menguntungkan, meliputi: (a) terwujudnya pengembangansarana dan prasarana dan kelembagaan Custom, Imigration,
Quarantine, Security (CIQS) terpadu; (b) meningkatnya kerjasamaekonomi, sosial-budaya, dan aktivitas lintas negara yang kondusifdan menguntungkan dengan 10 negara tetangga; serta (c)Meningkatnya arus perdagangan tradisional dan internasional dikawasan perbatasan negara;3. Terlaksananya percepatan pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, meliputi: (a) berkembangnya 10 Pusat KegiatanStrategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomikawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagaipersiapan; (b) meningkatnya akses masyarakat terhadapinfrastruktur dasar wilayah (terutama transportasi, informasi,tekekomunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar (terutamapendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan LokasiPrioritas (Lokpri) pada 41 Kabupaten/Kota di kawasan perbatasannegara; dan (c) meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut dandarat di perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan;

4. Terbentuknya kelembagaan yang kuat dalam pengelolaanperbatasan negara, meliputi: (a) terwujudnya pembangunankawasan perbatasan berlandaskan penataan ruang; (b)terwujudnya pengelolaan perbatasan yang terintegrasi antar
stakeholder pembangunan kawasan perbatasan.



GAMBAR 8.24
PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN

PERBATASAN DAN 26 PUSAT KEGIATAN
STRATEGIS NASIONAL (PKSN)

sumber: Bappenas, 2014

8.2.9 Daerah TertinggalUntuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah dimasing-masing pulau, sasarannya adalah pembangunan daerahtertinggal sebanyak 75 kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengansasaran outcome: (1) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi didaerah tertinggal sebesar 7,35 persen; (2) menurunnya persentasependuduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen; dan (3)meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerahtertinggal sebesar 71,5.
8.2.10 Penanggulangan BencanaReformasi penanggulangan bencana dilakukan dengan caramengubah paradigma tanggap bencana yang reaktif menjadi upayapengurangan risiko bencana yang bersifat proaktif. Faktor “risiko”dalam penanggulangan bencana merupakan fungsi dari ancaman,
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kerentanan (sosial, fisik, ekonomi, ekologi) dan kapasitas pengelolaanrisiko bencana. Sasaran penanggulangan bencana mengacu padapengurangan risiko bencana dengan meningkatkan ketangguhanmasyarakat menghadapi bencana, mengurangi risiko korban jiwa dankerugian fisik akibat bencana, serta melaksanakan pemulihan pascabencana dengan prinsip build back better.Sasaran penanggulangan bencana diwujudkan dengan: (1)meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraanpenanggulangan bencana di daerah; (2) terlaksananya integrasidan/atau pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalamperencanaan pembangunan di pusat dan daerah; (3) terlaksananyapenguatan kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana dipusat dan daerah; (4) tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dankesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan rawan bencanatsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, tanahlongsor, kebakaran hutan dan lahan; (5) meningkatnya pengetahuanmasyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran dalam masyarakatdalam pengurangan risiko bencana; (6) meningkatnya partisipasi danperan serta multi-pihak (pemerintah, organisasi nonpemerintah lokaldan internasional, lembaga usaha, perguruan tinggi, media danmasyarakat) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; (7)meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencanaantara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar pemerintah daerah;dan (8) terselenggaranya pemulihan sosial, ekonomi dan masyarakat diwilayah pasca bencana.

8.2.11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adapunsasarannya yakni: (a) Tersusunnya OPD yang sesuai denganbeban kerja dan kaya fungsi sehingga efektif  dan efesienmenjalankan pemerintahan; dan (b) Meningkatnya pembinaandan fasilitasi daerah dalam  rangka  restrukturisasi OPD.2. Penataan Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan, adapunsasarannya yakni: (a) Meningkatnya kualitas penataankewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;dan (b) Meningkatnya dukungan kebijakan dan peraturantentang peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.3. Penataan Daerah, adapun sasarannya yakni: (a) Meningkatnyajumlah daerah otonom baru (DOB) yang memiliki kinerja baik;(b) Meningkatnya penyelesaian masalah pengalihan asetdaerah dan batas daerah pada daerah otonom baru DOB; dan(c) Meningkatnya dukungan regulasi dan kebijakan dalam



pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah sertaDesain Besar Penataan Daerah.4. Kerjasama Daerah, adapun sasarannya yakni: (a) Meningkatnyakuantitas dan kualitas kerjasama daerah, baik model kerjasamamaupun lokus kerjasama daerah; dan (b) Meningkatnyakapasitas pemerintahan provinsi dalam rangka terbentuknyakerjasama daerah.5. Harmonisasi Peraturan Perundangan, adapun sasarannyayakni: (a) Meningkatnya harmonisasi peraturan perundangansektoral yang belum sinergi dengan UU Pemerintah Daerah danbegitu pula sebaliknya; dan (b) Meningkatnya kapasitaspemerintah provinsi dalam melakukan evaluasi danharmonisasi peraturan daerah (perda), khususnya pada objekPerda-Perda bermasalah.6. Sinergi Perencanaan Penganggaran Pusat Daerah, adapunsasarannya yakni: (a) Meningkatnya sinergi perencanaan danpenganggaran pemerintah pusat dan daerah; (b)Meningkatkannya kapasitas pemerintah provinsi dalammensinergikan perencanaan provinsi dan perencanaankabupaten/kota; dan (c) Meningkatnya efektifitas pelaksanaanMusrenbangnas dalam proses perencanaan antara pemerintahpusat dan daerah.7. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan, adapun sasarannyayakni: (a) Meningkatnya kinerja akuntabilitas laporankeuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah; (b)Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam pengelolaankeuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel; dan (c)Meningkatnya kualitas tata pemerintahan daerah, baik dalamdimensi pemerintahan daerah, birokrasi, masyarakat sipil danmasyarakat ekonomi.8. Peningkatan Pelayanan Publik, adapun sasarannya yakni: (a)Tersusunnya revisi beberapa panduan  dan regulasi SPM, PTSP,dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah;(b) Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan SPM,PTSP, dan Inovasi Daerah; dan (c) Tersusunnya kerangkaregulasi dan kebijakan transfer daerah menggunakan SPM.
9. Menjadikan DPRD sebagai mitra yang handal bagi pemerintahdaerah, adapun sasarannya yakni: (a) Terwujudnya penguatankapasitas DPRD dalam sebagai mitra Pemda dalammengakselerasi pembangunan daerah; dan (b) Tercapainyasinergi antara eksekutif dan legislatif daerah dalam rangka
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menghasilkan kebijakan publik yang mengutamakankepentingan masyarakat.
8.2.12 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusiaaparatur yang profesional dan berintegritas, adapun sasarannyayakni: (a) Meningkatnya kualitas manajemen sumber dayamanusia aparatur dalam pengadaan, pemanfaatan danpengembangan aparatur pemerintah daerah yang profesionaldan berintegritas sehingga mampu mendukung perbaikanpelayanan dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik; (b)Terwujudnya penyelenggaraan rekrutmen yang lebihtransparan dan kompetitif yang didasarkan kepada kebutuhanjumlah dan kualitas aparatur yang dibutuhkan; (c) Tersusunnyapola dasar karir yang menjamin sistem promosi, mutasiberdasarkan kepada kompetensi dan integritas pegawai; (d)Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan yangberbasis kompetensi sesuai dengan pola dasar karir pegawai;(e) Terselenggaranya pengisian jabatan eksekutif senior dilingkungan pemerintah daerah yang dilakukan secarakompetitif, akuntabel dan terbuka secara nasional sehinggamemungkinkan mobilitas pegawai baik antar pemerintahdaerah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintahdaerah; dan (f) Terselenggaranya sistem penilaian kinerja yangobyektif dan terintegrasi dengan sistem perencanaanpembangunan daerah sehingga mendorong peningkatan kinerjapembangunan daerah secara terus menerus.2. Meningkatnya kapasitas DPRD untuk mendukung kinerjapemerintahan daerah, adapun sasarannya yakni: (a)Menguatnya kinerja dan integritas DPRD dalam menjalankanfungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang mendukungterwujudnya pemberantasan korupsi, percepatan kesejahteraanmasyarakat, dan perbaikan iklim investasi daerah; (b)Menguatnya sinergi DPRD dan Kepala Daerah untukmendukung kinerja pemerintahan daerah; dan (c) Menguatnyakompetensi dan integritas anggota DPRD dalam menjalankantugas dan tanggung jawabnya.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi untuk mendukung prosesperubahan yang berkelanjutan dan inovasi bagi perbaikankualitas pelayanan publik, adapun sasarannya yakni: (a)Terwujudnya harmonisasi kebijakan Kementerian dan LembagaNon Kementerian yang mendukung pelaksanaan reformasi



birokrasi di daerah; (b) Terwujudnya kebijakan organisasiperangkat daerah yang mendukung pembentukan kelembagaanpemerintah daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan bebankerja dan kebutuhan pelayanan daerah; (c) Terselenggaranyareformasi birokrasi  yang fokus kepada kebutuhan pemerintahdaerah dalam peningkatan kinerja pelayanan masyarakat danpenguatan daya saing; (d) Terwujudnya pelaksanaan reformasibirokrasi sebagai proses perubahan yang berkelanjutan danmampu memberikan manfaat nyata bagi upaya menciptakanbirokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sertapeningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (e) Terwujudnyareformasi birokrasi yang mampu mendorong inovasi bagiperbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerjakebijakan pemerintah daerah.
8.2.13 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah1. Meningkatnya Kemampuan Fiskal Daerah, adapun sasarannyayakni: (a) Meningkatnya Local Taxing Power sehinggaPemerintah Daerah memiliki diskresi dari segi penerimaanuntuk mendukung efisiensi pengeluaran pemerintah daerah danpeningkatan daya saing pemerintah daerah; dan (b)Meningkatnya Potensi Penerimaan Daerah Lainnya, baik dalambentuk Obligasi dan Pinjaman Daerah, kerja sama dengan pihakswasta, dll, terutama untuk menjamin keberlanjutanmekanisme pengelolaan layanan publik.2. Meningkatnya Kualitas Belanja dan Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Pemerintah Daerah, adapun sasarannya yakni: (a)Meningkatnya Belanja Pembangunan (Infrastruktur) untukmenjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas infrastrukturdasar bagi masyarakat; (b) Implementasi Penganggaran SPM(Standar Pelayanan Minimal) dalam APBD pemerintah daerahdan penerapan sistem monitoring internal terhadap capaianpemenuhan SPM oleh yang bersifat reguler; (c) ImplementasiPBB (Performance Based Budgeting) dan MTEF (Medium Term

Expenditure Framework) yang didasarkan pada kinerja dan
output atau outcome dan yang didukung oleh kebijakan dankapasitas kelembagaan yang transparan dan akuntabel; (d)Meningkatkan persentase belanja langsung daerahdibandingkan belanja tidak langsung; dan (e) Meningkatkanpersentase belanja modal terhadap total belanja daerah.

3. Meningkatnya keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayananpublik, adapun sasarannya yakni: (a) Menyempurnakan arah
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kebijakan Dana Transfer ke Daerah dari aspek efisiensi,efektifitas, dan kecukupan serta menjamin terciptanyatransparansi dan akuntabilitas langsung terhadap masyarakatsehingga dapat mendorong mendorong pencapaian outputpelayanan publik terutama di bidang pelayanan dasar; (2)Menyempurnakan mekanisme monitoring dan evaluasi DanaTransfer bagian dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah;dan (c) Melaksanakan kebijakan revitalisasi Dana AlokasiKhusus (DAK), baik dari aspek perencanaan, penganggaran,monitoring, hingga evaluasi.
8.2.14 Penguatan Demokrasi Lokal1. Perbaikan sistem menuju Pilkada serentak tahun 2020. Hal inidilakukan  secara bertahap dengan mempertimbangkanpenyelenggaraan Pilkada di setiap daerah, adapun sasarannyaadalah terwujudnya perbaikan sistem dan mekanisme menujuPilkada serentak yang aman dan damai tahun 20203.2. Memperbaiki kinerja Daerah Otonomi Khusus bagipembangunan daerah dan kesejahteraan, adapun sasarannyayakni: (a) Terwujudnya perbaikan aturan tata pemerintahandalam pelaksanaan Otonomi Khusus; dan (b) Meningkatnyapartisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat secarasistematis.
8.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Wilayah

dan Tata Ruang

8.3.1 Informasi GeospasialBerdasarkan visi-misi Presiden dan agenda prioritaspembangunan nasional (Nawa Cita), dengan mempertimbangkan isustrategis bidang Informasi Geospasial, serta untuk mencapai sasaran kedepan, arah kebijakan pembangunan bidang Informasi Geospasialtahun 2015-2019 adalah: (1) peningkatan koordinasi penyelenggaraanInformasi Geospasial; (2) penyelenggaraan Informasi Geospasial yang
3status pelaksanaan pilkada saat ini diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perppu ini belum dibahas bersama anggota DPR
dan sifatnya dapat berubah sewaktu-waktu.



mengacu kepada Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai ReferensiTunggal; (3) penyelenggaraan data dan informasi geospasial untukmendukung pembangunan wilayah dan sektor, khususnya sektorpangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata, sertapenyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar masyarakat; (4)penyebarluasan dan pemanfaatanInformasi Geospasial untuk perencanaan pembangunannasional dan penyusunan kebijakan publik; (5) pemenuhan SDM dankelembagaan bidang Informasi Geospasial secara terpadu; dan (6)penyediaan teknologi dan industri penyelenggaraan InformasiGeospasial secara mandiri.Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam strategipembangunan sebagai berikut: (1) penyelenggaraan Rapat KoordinasiNasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bidangInformasi Geospasial secara rutin setiap tahun; (2) percepatanpenyelenggaraan jaring kontrol geodesi sebagai referensi tunggaluntuk penyelenggaraan Informasi Geospasial; (3) percepatanpenyelenggaraan, pemutakhiran dan validasi Informasi Geospasialyang dapat dipertanggungjawabkan; (4) penyelenggaraan InformasiGeospasial pada Skala 1:25.000 dan 1:5.000; (5) percepatanpenyelenggaraan pemetaan kelautan dan lingkungan pantai dalammendukung kedaulatan maritim; (6) percepatan penyelenggaraanpemetaan batas wilayah NKRI dengan Kurva Tertutup; (7) percepatanpenyelenggaraan IGT yang terintegrasi dan memenuhi standarberdasarkan prioritas kebutuhan Nasional untuk pembangunanwilayah dan sektor, terutama sektor pangan, energi, maritim dankelautan, serta pariwisata, dan penyediaan infrastruktur dan layanansosial dasar masyarakat; (8) pengelolaan dan penyebarluasan data daninformasi geospasial nasional secara terpadu melalui JaringanInformasi Geospasial Nasional (JIGN); (9) penguatan fungsi koordinasipenyelenggaraan, penyebarluasan dan pemanfaatan IGT melalui One
Gateway Policy dan One Map Policy; (10) percepatan pemenuhanSDM bidang Informasi Geospasial dan penguatan kapasitaspenyelenggara Informasi geospasial secara kemitraan denganmelibatkan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, asosiasi danindustri serta masyarakat; (11) penguatan Kerjasama Luar Negeri dibidang Informasi Geospasial; dan (12) penguatan kemitraan antarakademisi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalampembangunan industri Informasi Geospasial nasional, dan kemandirianteknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial.
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8.3.2 Tata RuangBerdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan BidangTata Ruang tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategipembangunan Bidang Tata Ruang diuraikan ke dalam empat kebijakandi bawah ini.1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif danharmonis dengan strategi: (a) penyusunan peraturanperundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 berupa peraturanperundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) danregulasi turunannya dalam rangka mendukung agendaPenguatan Sistem Pertahanan; (b) penyusunan regulasi turunanUU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014 terkait RZWP-3-K; (c)harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan denganBidang Tata Ruang termasuk di dalamnya peraturan insentifuntuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalamrangka mendukung Agenda Kedaulatan Pangan; (d)penginternalisasian kebijakan sektoral dalam NSPK Bidang TataRuang; dan (e) pengintegrasian RTR dengan rencanapembangunan.2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang,dengan strategi: (a) optimasi kinerja lembaga penyelenggaratata ruang (instansi, SDM Bidang Tata Ruang, dan koordinasikelembagaan); (b) pembentukan perangkat PPNS yang handaldalam rangka mendukung agenda Menjalankan ReformasiBirokrasi, salah satunya melalui penyusunan pedomanperlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (c) peningkatanpartisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangkamendukung agenda Membuka Partisipasi Publik; dan (d)penyusunan sistem informasi penataan ruang (termasuk sisteminformasi untuk sosialisasi, perizinan, serta pemantauan danevaluasi) dalam rangka mendukung agenda MembangunTransparansi dan Tata Kelola Pemerintahan.3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, denganstrategi: (a) peningkatan kualitas produk dan penyelesaianserta peninjauan kembali RTR, baik RTRWN, peraturanperundangan RTR Laut Nasional (dalam rangka mendukungAgenda Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim), RTRPulau/Kepulauan, RTR KSN (termasuk penetapan revisi PerpresRTR KSN Jabodetabekjur) dan RTRW yang telahmengintegrasikan LP2B dan prinsip-prinsip RZWP-3-K; (b)penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin



implementasi RTR; (c) percepatan penyediaan data pendukungpelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasukpenggunaan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) danpenyediaan foto udara resolusi tinggi sebagai dasar peta skala1:5000 untuk RDTR; dan (d) peningkatan efektifvitaspengendalian pemanfaatan ruang; dalam rangka mendukungagenda Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutamaDesa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan.4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang,melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur.
8.3.3 PertanahanBerdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan bidangpertanahan tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan danstrategi untuk memenuhi keempat sasaran bidang yang telah diuraikandi atas.1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi PositifDalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah perludikembangkan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Kebijakantersebut dicapai melalui strategi.

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas georefrensi melaluipenyediaan peta dasar pertanahan;
 Mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah;
 Meningkatkan kepastian batas hutan dan non hutan;
 Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalammenjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerahterkait penyelesaian tanah adat/ulayat.2. Reforma agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah danbantuan pemberdayaan masyarakatRedistribusi tanah dilakukan dengan memberikan hak atas tanahkepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Kebijakanredistribusi tanah tersebut perlu disempurnakan dan dilengkapidengan pemberdayaan masyarakat (access reform) melalui upayamengkoordinasikan dan menghubungkan (channeling) masyarakatkepada sumber-sumber ekonomi produktif sehingga dapat lebihberkontribusi secara nasional dalam mengentaskan kemiskinan danmewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut.
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 Koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi asetdengan progam pemberdayaan masyarakat;
 Pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasilpertanian;
 Pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro;
 Membangun koneksi antara usaha petani, dan UKM dengandunia industri.3. Pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumNegara memiliki kewenangan untuk melakukan pencadangan tanahyang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Dalam pelaksanaannya pencadangan tanah oleh negara tidak terikatwaktu untuk melakukan pemanfaatan pada bidang-bidang tanahyang dikuasai. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagaiberikut:
 Penyiapan regulasi pembentukan lembaga bank tanahberupa Peraturan Presiden (Perpres);
 Mewakili negara untuk melakukan pembelian bidang-bidangtanah pada kawasan-kawasan yang diprioritaskanpembangunannya.4. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahanuntuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahanPelayanan pertanahan memerlukan kompetensi sumber dayamanusia yang ideal baik kuantitas maupun kualitas dengankomposisi yang ideal terutama ketersediaan juru ukur sebagai ujungtombak di lapangan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangannegara yang terbatas dan kebijakan organisasi birokrasi yang efektifdan efisien perlu disusun kebijakan penerimaan PNS baru.Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi perbaikan proporsipenerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan melalui penerimaan PNSKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang terencana.

8.3.4 PerkotaanPembangunan perkotaan diarahkan untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataanpembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mewujudukan kotaberkelanjutan berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budayalokal. Untuk itu, arah kebijakan strategi pembangunan perkotaan tahun2015-2019 adalah :



1. Penguatan Tata Kelola Pembangunan Perkotaana) Menyusun peraturan perundangan yang terkait denganPengelolaan Perkotaan, Standar Pelayanan Perkotaan(SPP), Kebijakan Perkotaan dan berbagai peraturanteknis lainnya dalam rangka perwujudan KotaBerkelanjutan;b) Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visionerdan inovatif;c) Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, pelatihan danpembinaan bagi aparatur pemerintah dalam mengelolaKota Berkelanjutan;d) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perkotaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;e) Meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP);f) Menyelenggarakan kerjasama pembangunan antar kotadan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luarnegeri (sister city);g) Meningkatkan kapasitas pemerintah kota melaluipencitraan kota (city branding);h) Melibatkan dunia swasta, organisasi masyarakat, danorganisasi profesi dalam penyusunan kebijakan,perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan;i) Menyiapkan program pembangunan perkotaan nasional(National Urban Development Program);j) Menyiapkan lembaga bantuan teknis dan bankpembiayaan infrastruktur perkotaan;k) Mengembangkan lembaga kerjasama antar daerah dalampenyediaan dan pengelolaan infrastruktur.
2. Pengembangan Kawasan Perkotaana) Meningkatkan peran dan fungsi kawasan metropolitanmelalui revitalisasi kelembagaan, penguatan kerangkahukum dan penyediaan pendanaan;b) Mengembangkan kawasan perkotaan dan kota layak hunimelalui penyediaan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)
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dalam bentuk sarana prasarana permukiman,transportasi publik, kesehatan, pendidikan, sosialbudaya, ekonomi, dan keamanan kota;c) Melaksanakan program pembangunan kota hijau dalamskala utuh (full scale);d) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaandalam membangun ketahanan kota terhadap perubahaniklim dan bencana alam (urban resilience);e) Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing danberbasis teknologi dan budaya lokal;f) Menyediakan basis data informasi dan peta perkotaanyang terpadu dan mudah diakses.
8.3.5 Pembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanArah kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaantahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagai berikut:1. Penanggulangan kemiskinan di Desa melalui strategi:a) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesempatanberusaha untuk masyarakat desa melalui fasilitasi,pembinaan, pelatihan, maupun pendampingan dalampengembangan usaha dan bantuan permodalan/kredit.b) Menyiapkan kebijakan jaring pengaman sosial melaluipemberian jaminan sosial bagi masyarakat desa.2. Pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai dengan kondisigeografis desa strategi:a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar,baik perumahan, sanitasi, air minum, pendidikan, dankesehatan.b) Meningkatkan ketersediaan jaringan listrik dantelekomunikasi.3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan ModalSosial Budaya Masyarakat Desa melalui strategi:a) Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dankewirausahaan.



b) Mengembangkan peran aktif masyarakat dalampendidikan dan kesehatan.c) Meningkatkan perlindungan masyarakat adat termasukhak dan pengelolaan atas tanah adat/ ulayat.d) Memberdayakan masyarakat desa/masyarakat adat dalammengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber dayaalam termasuk pengelolaan kawasan pesisir dan laut yangberkelanjutan.e) Menguatkan partisipasi kelompok/lembaga masyarakatdesa termasuk perempuan dan pemuda dalampembangunan desa.f) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalampemanfaatan IPTEK dan Teknologi Tepat Guna.4. Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melaluistrategi:a) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaanUU No. 6/2014 tentang Desa.b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, BadanPermusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaanmasyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan danmonitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangandesa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan,dan pendampingan.c) Menyiapkan sistem data dan informasi desa yangdigunakan sebagai acuan bersama perencanaan danpembangunan desa.5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan,penataan ruang kawasan perdesaan, serta mewujudkankemandirian pangan dan energi melalui strategi:a) Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa dandistribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dannelayan.b) Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahanpertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif danlahan konservasi.c) Meningkatkan kemandirian pangan dan energi melaluipenjaminan hak desa untuk memanfaatkan dan mengelola
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sumber daya alam berskala lokal (pertambangan,kehutanan, perikanan, peternakan, agroindustrikerakyatan) berorientasi keseimbangan lingkungan hidupdan berwawasan mitigasi bencana.d) Menyiapkan kebijakan share holding pemerintah, desa, daninvestor dalam pengelolaan sumber daya alam.e) Rehabilitasi dan konservasi desa-desa daerah pesisir,pulau-pulau kecil, dan rawan bencana.6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorongketerkaitan desa-kota dengan strategi:a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi,pasca panen, dan pengolahan produk pertanian danperikanan.b) Mewujudkan sentra produksi dan industri pengolahan hasilpertanian dan perikanan, dan tujuan wisata.c) Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusatpertumbuhan lokal/wilayah.d) Meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi tepatguna, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.e) Mengembangkan kerjasama antar desa dan antar daerahkhususnya di luar Jawa-Bali, dan kerjasama pemerintah-swasta khususnya di daerah yang sudah maju.f) Mengembangkan lembaga keuangan untuk meningkatkanakses terhadap modal usaha.
8.3.6 Pembangunan dan Pengembangan TransmigrasiArah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasanperdesaan, tahun 2015-2019 dilakukan dengan strategi sebagaiberikut:1. Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga KemasyarakatanDesa, mencakup:a) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaanUU No. 6/2014 tentang Desa;b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, BadanPermusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaanmasyarakat melalui fasilitasi, pelatihan, danpendampingan dalam: (i) Perencanaan, pelaksanaan dan



monitoring pembangunan desa; (ii) Pengelolaankeuangan desa dan aset desa; (iii) Pelayanan publik; (iv)Penyiapan dan penetapan batas desa (khususnya desa-desa perbatasan); serta (v) peta desa;c) Mendorong penguatan masyarakat dan kelembagaanmasyarakat desa dalam meningkatkan ketahananekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik;d) Meningkatkan ketersediaan sarana prasaranapemerintahan desa;e) Fasilitasi penyiapan sistem data dan informasi desa yangdigunakan sebagai acuan bersama perencanaan danpembangunan desa.2. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, mencakup:a) Pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai dengankondisi geografis desa dengan: i) meningkatkanketersediaan sarana dan prasarana dasar, termasukfasilitas permukiman (seperti perumahan, sanitasi, airminum), pendidikan dan kesehatan; (ii) meningkatkanketersediaan sarana prasarana perhubungan antarpermukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusatpelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan(iii) meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi, jaringanlistrik dan telekomunikasi.b) Percepatan penanggulangan kemiskinan di desa danpengembangan ekonomi  Desa dengan: (i) mendorongperekonomian desa dan meningkatkan ketersediaansarana  prasarana produksi, pasca panen, dan pengolahanproduk pertanian dan perikanan; (ii) meningkatkanketahanan ekonomi dan kesempatan berusaha untukmasyarakat desa melalui fasilitasi, pembinaan, pelatihan,maupun pendampingan dalam pengembangan usaha danbantuan permodalan/kredit; (iii) menyiapkan kebijakanjaring pengaman sosial melalui pemberian jaminan sosialbagi masyarakat desa.c) Pembangunan sumber daya manusia, meningkatkankeberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desadengan: i) mendorong pengembangan pendidikanberbasis ketrampilan dan kewirausahaan; ii) mendorongpengembangan peran aktif masyarakat dalam pendidikandan kesehatan; iii) meningkatkan perlindungan
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masyarakat adat termasuk hak dan pengelolaan atastanah adat/ulayat; iv) fasilitasi peningkatan partisipasimasyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa termasukperempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitasdalam pembangunan desa; v) meningkatkan kapasitasdan kesadaran masyarakat dalam kemandirian pangandan energi; vi) Menguatkan kapasitas masyarakat desadan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkansumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkunganhidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan;vii) meningkatkan kapasitas SDM masyarakat desa dalampemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi Tepat Guna; viii) meningkatkan partisipasi dankapasitas angkatan kerja di desa.d) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupberkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan,mencakup: (i) Fasilitasi pelaksanaan distribusi lahankepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagipetani, buruh lahan, dan nelayan; (ii) menata ruangkawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertaniandan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahankonservasi; (iii) meningkatkan kemandirian pangan danenergi melalui penjaminan hak desa untuk memanfaatkandan mengelola sumber daya alam berskala lokalberorientasi keseimbangan lingkungan hidup danberwawasan mitigasi bencana; (iv) menyiapkan kebijakan
share holding pemerintah, desa, dan investor dalampengelolaan sumber daya alam; (v) fasilitasi rehabilitasikawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampakbencana termasuk daerah pesisir, serta meningkatkanupaya konservasi kawasan perdesaan.e) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untukmendorong keterkaitan desa-kota mencakup: (i) fasilitasiperwujudan sentra produksi dan industri pengolahanhasil pertanian dan perikanan, dan tujuan wisata; (ii)meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi lokal/wilayah; (iii)meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologitepat guna; (iv) mengembangkan kerjasama antar desadan antar daerah khususnya di luar Jawa-Bali; (v)meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta khususnyadi kawasan perdesaan berkembang dan mandiri; (vi)mengembangkan pelayanan lembaga keuangan perdesaan



untuk meningkatkan kemudahan akses terhadap modalusaha.3. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi,mencakup:
 Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasisesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) nasional,meliputi :(i) Pembangunan dan pengembangan prasarana dansarana dasar, meliputi: (1) lokasi permukimantransmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan:jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dandermaga,  pelayanan pendidikan dasar setingkatsekolah dasar, pelayanan kesehatan setingkat poskesehatan desa, perumahan, dan sarana pelayananumum; (2) Lokasi Pusat Satuan KawasanPengembangan (SKP) / Desa Utama: jalan lokalprimer, jalan lingkungan, drainase dan dermaga,pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolahmenengah pertama, pelayanan kesehatan setingkatpos kesehatan masyarakat, perumahan dan saranapelayanan umum; (3) Lokasi Kawasan PerkotaanBaru (KPB): jalan kolektor, jalan lokal sekunder,jalan lingkungan, drainase dan dermaga, pelayananpendidikan paling rendah setingkat menengah atas,kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatanmasyarakat rawat inap, permukiman, dan saranapelayanan umum; dan (4) Lokasi KawasanTransmigrasi: prasarana intra dan antar kawasan(jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal).(ii) Pembangunan dan pengembangan sarana danprasarana penunjang kegiatan ekonomi, meliputi(1) Lokasi permukiman transmigrasi di daerahtertinggal dan perbatasan: irigasi, lantai jemur,gudang, dan lain-lain; (2) Lokasi Pusat SatuanKawasan Pengembangan (SKP)/ Desa Utama:industri pengolahan primer, pasar, terminal, danlain-lain; dan (3) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru(KPB): industri pengolahan sekunder, outlet danpasar untuk kegiatan perdagangan dan jasa, sertaterminal dan lain-lain.
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(iii) Pembangunan dan pengembangan prasarana dansarana utilitas umum yaitu transportasi, energi, airminum, dan telekomunikasi, meliputi (1) Lokasipermukiman transmigrasi di daerah tertinggal danperbatasan: transportasi, energi, air minum, dantelekomunikasi; (2) Lokasi Pusat Satuan KawasanPengembangan (SKP)/Desa Utama: transportasi,energi, air minum, dan telekomunikasi; dan (3)Lokasi Kawasan Perkotaan Baru (KPB): ruangterbuka hijau, transportasi, energi, air minum, dantelekomunikasi.
 Penyediaan lahan transmigrasi, melalui: (i) Penyediaanlahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana dansarana; (ii) Sertifikasi tanah; dan (iii) Penanganan masalahtanah di kawasan transmigrasi.
 Penyerasian Lingkungan dan Mitigasi Bencana, meliputipenyusunan dan penerapan rencana aksi penyerasianlingkungan dan mitigasi bencana.
 Perencanaan Kawasan Transmigrasi, termasuk perencanaansarana dan prasarana, persebaran penduduk, sertapengembangan masyarakatnya.4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi,mencakup:a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasitransmigrasi, meliputi: (i) Lokasi permukiman transmigrasidi daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat SatuanKawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: fasilitasipenempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung,pembinaan pada calon transmigran, pembinaantransmigran dan penduduk sekitarnya, peningkatankapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak;dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB): fasilitasipenempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung,pelatihan pengembangan produk unggulan, pendampinganpengembangan produk unggulan, peningkatan kapasitasaparatur, dan dukungan kehidupan yang layak.b) Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi,meliputi : (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerahtertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan KawasanPengembangan (SKP)/Desa Utama: peningkatan produksi



primer untuk mendukung kemandirian pangan,pengelolaan pasca panen, dan pengolahan ringan produksiprimer; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) :peningkatan produksi primer untuk mendukungkemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, industripengolahan sekunder, pemasaran hasil produksi,peningkatan peran pusat Kawasan Perkotaan Baru yangberfungsi sebagai embrio kota kecil.c) Pengembangan kerjasama antar daerah dan kerjasamapemerintah-swasta di lokasi transmigrasi, mencakup (i)Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal danperbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan(SKP)/Desa Utama: pengembangan peran kelembagaankawasan, termasuk peningkatan peran perempuan, danpengembangan kerjasama antara daerah; dan (ii) LokasiKawasan Pekotaan Baru (KPB): pengembangan perankelembagaan kawasan, termasuk peningkatan peranperempuan, pengembangan kerjasama antara daerah, danpeningkatan peran dunia usaha.5. Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, serta HasilPenelitian dan Pengembangana) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal danperbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan(SKP)/Desa Utama: penyediaan dan pengelolaan data daninformasi, serta hasil penelitian dan pengembangan,termasuk evaluasi pembangunan dan pengembangantransmigrasi, serta strategi peningkatan produktivitasdalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi.b) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : penyediaan danpengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian danpengembangan, termasuk evaluasi pembangunan danpengembangan KPB, serta strategi peningkatanproduktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan danenergi.
8.3.7 Kawasan StrategisDengan memperhatikan sasaran pengembangan kawasanstrategis, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasanstrategis periode 2015–2019 dijabarkan sebagaimana berikut:Arah kebijakan pengembangan Kawasan PengembanganEkonomi Terpadu adalah (i) meningkatkan nilai tambah dan hilirasi
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komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan disekitarnya;(ii) memberikan fasilitasi pengembangan industri-industri pengolahankomoditas unggulan di wilayah KAPET; (iii) meningkatkan konektivitasantara pusat KAPET dengan wilayah sekitarnya (desa, daerahtertinggal, dan perbatasan) serta menuju Koridor Ekonomi/KEK; (iv)mempercepat penyediaan infrastruktur yang mendukungpengembangan kawasan KAPET; (v) meningkatkan kualitas tenagakerja terdidik dan terlatih; (vi) meningkatkan kapasitas dan kualitasSumber Daya Manusia secara profesional; dan (vii) meningkatkanperan universitas/litbang dalam pengembangan teknologi pangan,perkebunan, dan perikanan/kelautan; (viii) menjaga konsistensipemanfaatan ruang kawasan dengan rencana tata ruang KAPET danperan kementerian/lembaga.Untuk mempercepat pengembangan Kawasan PengembanganEkonomi Terpadu diperlukan strategi sebagai berikut (i) fasilitasipembinaan dan pendampingan terhadap peningkatan produktivitasdan kualitas komoditas unggulan bagi masyarakat, petani, nelayan, danUKM di kawasan; (ii) penerapan teknologi tepat guna dalam budi daya,panen, dan pasca panen; (iii) pemberian kemudahan perizinan untukindustri skala kecil maupun besar; (iv) pengembangan industri hiliryang sesuai dengan komoditas unggulan untuk meningkatkan nilaitambah; (v) penyediaan jaringan logistik di wilayah KAPET untukefisiensi distirbusi barang/jasa; (vi) percepatan pembangunan saranadan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan air bersih dikawasan;  (vii) penyediaan sarana pendidikan dan tenaga pendidikyang sesuai dengan komoditas unggulan di kawasan; (viii)peningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Pengembangan sebagaikoordinator, fasilitator dan mediator para pelaku investasi dan SKPDserta kerjasama antar daerah; (ix) fasilitasi pembinaan danpengendalian kelembagaan Badan Pengelola kawasan; (x)pembangunan techno park berbasis pangan dan perikanan/kelautan dikawasan; (xi) fasilitasi berbagai riset terhadap inovasi potensikomoditas unggulan di kawasan sehingga memiliki nilai tambah dandaya saing; (xii) sinkronisasi pemanfaatan tata ruang; dan (xiii)penyediaan lahan untuk pengembangan sektor industri pangan,perkebuanan, perikanan/kelautan dan terminal logistik.Arah kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khususadalah (i) mengembangkan pengolahan potensi daerah dibidangindustri, jasa dan pariwisata; (ii) mempercepat pembangunaninfrastruktur ekonomi penunjang kegiatan industri; (iii) meningkatkankemampuan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi Dewan Kawasan danBadan Pengelola KEK; (iv) meningkatkan daya saing dan kualitastenaga kerja bidang industri pengolahan, jasa, dan pariwisata; (v)



menyediakan perencanaan matang melalui dokumen perencanaanyang baik; (vi) membenahi sistem ketenagakerjaan; dan (vii)percepatan investasi industri.Untuk mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khususstrategi yang diperlukan adalah: (i) penetapan pusat-pusat kegiatanindustri yang berfokus pada potensi daerah; (ii) percepatanpembangunan infrastruktur transportasi dan distribusi yangterintegrasi dengan KEK; (iii) percepatan penyediaan sarana danprasarana energi dan air bersih penunjang kawasan; (iv) peningkatankoordinasi Badan Pengelola KEK, pemerintah pusat, dan pemerintahdaerah; (v) penyediaan sarana pendidikan kejuruan dan tenagapendidik terampil bidang industri pengolahan, jasa, dan pariwisata;(vi) penyediaan tenaga kerja profesional dari luar KEK; (vii) penyiapandetail RTR KEK; (viii) pelimpahan kewenangan perijinan kepadaadministrator; (ix) penyelesaian tumpang tindih antar peraturan yangterkait hubungan industrial antara serikat pekerja, buruh, danpengusaha; (x) penyiapan regulasi terkait pelayanan terpadu satupintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan PerijinanInvestasi secara Elektronik (SPIPISE); dan (xi) penyediaan lahan untukpengembangan kawasan industri baru.Arah kebijakan dalam pengembangan Kawasan Perdagangandan Pelabuhan Bebas adalah (i) mengembangkan kawasanperdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai Hub internasional (ii)mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam kawasan danmenuju KPBPB; (iii) meningkatkan profesionalisme kelembagaanBadan Pengusahaan (BP); (iv) meningkatkan daya saing dan kualitastenaga kerja bidang industri manufaktur, jasa, pariwisata, danperdagangan; (v) membenahi sistem ketenagakerjaan; (vi)memberikan kemudahan investasi; dan (iv) membenahi perundanganterkait RTR di KPBPB.Untuk mempercepat pengembangan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas strategi yang diperlukan adalah: (i)pengembangan industri manufaktur berskala ekonomi tinggi,pariwisata bertaraf internasional, dan hub perdagangan denganstandar pelayanan internasional; (ii) percepatan pembangunaninfrastruktur transportasi, air bersih, dan energi; (iii) memperkuatperan BP sebagai regulator kawasan dengan restrukturisasi danrevitalisasi kelembagaan KPBPB; (v) peningkatan kemampuankelembagaan dalam menciptakan daya saing KPBPB; (v) peningkatankemampuan koordinasi antar stakeholders; (vi) pengembangan saranadan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik terampil bidangmanufaktur, jasa, pariwisata, dan perdagangan; (vii) penyelesaiantumpang tindih antar peraturan yang terkait hubungan industrial
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antara serikat pekerja, buruh, dan pengusaha; (viii) optimalisasiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan SistemPelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik(SPIPISE); (ix) menyelesaikan sinergi peraturan antara BP KPBPBdengan Kementerian Kehutanan terkait RTRW Kawasan Batam, Bintan,Karimun, dan Sabang dengan status kawasan hutan lindung dan
holding zone; dan (x) pemetaan zonasi dan penyediaan lahanpengembangan kawasan industri yang berada di KPBPB.

TABEL 8.10
DAFTAR KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

No. Provinsi Nama Kawasan1. Aceh Banda Aceh Darussalam(Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, dan Kab. Pidie)2. Kalimantan Barat Khatulistiwa(Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas,Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Landak, Kab. KapuasHulu)3. Kalimantan Tengah Daskakab(Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuan dan Barito –meliputi Kota Palangkaraya, Kab. Pulau Pisang, Kab.Barito Selatan, dan Kab. Kapuas)4. Kalimantan Selatan Batulicin(Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kota Baru)5. Kalimantan Timur Sasamba(Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, dan Kab.6. Sulawesi Utara Manado – Bitung(Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab.Minahasa, Kab Minahasa Utara)7. Sulawesi Tengah Palapas(Kab. Parigi Motong, Kab. Donggala, Kab. Sigi danKota Palu)8. Sulawesi Selatan Parepare(Kab. Barru, Kota Parepare, Kab Pinrang, Kab. Sidrapdan Kab. Enrekang)9. Sulawesi Tenggara BangSejahtera(Kab. Konawe, Kab. Konawe Kepulauan, Kota Kendari,Kab. Kolaka)10. Maluku Seram(Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram bag. Barat, dan Kab.Seram bag. Timur)11. Papua Biak(Kab. Waropen, Kab. Nabire, Kab. Bik Numfor, Kab.



No. Provinsi Nama KawasanKepulauan Yapen dan Kab. Supiori)12. Nusa Tenggara Barat Bima(Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu)13. Nusa Tenggara Timur Mbay(Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo)
Sumber: PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

TABEL 8.11
DAFTAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

No. Provinsi Nama Kawasan1. Sumatera Utara Sei Mangkei(Kab. Simalungun)2. Sumatera Selatan Tanjung Apiapi(Kab. Banyuasin )3. Banten Tanjung Lesung(Kabupaten Pandeglang)4. Nusa Tenggara Barat Mandalika(Kabupaten Lombok Tengah)5. Kalimantan Timur Maloy, Batuta, Trans Kalimantan(Kabupaten Kutai Timur)6. Sulawesi Utara Bitung(Kota Bitung)7. Sulawesi Tengah Palu(Kota Palu)8. Maluku Utara Morotai(Kabupaten Pulau Morotai)
Sumber: PP No. 26/2012 Tentang KEK Tanjung Lesung, PP No. 29/2012 Tentang KEK Sei Mangkei, PP
No.31/2014 Tentang KEK Palu, PP No. 32/2014 Tentang KEK Bitung, PP No. 50/2014 Tentang KEK
Morotai, PP No.51/2014 Tentang KEK Tanjung Api Api, PP No.52/2014 Tentang KEK Mandalika, PP No.
85/2014 Tentang KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

TABEL 8.12
DAFTAR KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS

No. Provinsi Nama Kawasan1. Aceh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSabang2. Kepulauan Riau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatamKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
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No. Provinsi Nama KawasanBintanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasKarimunSumber: PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
8.3.8 Kawasan PerbatasanBerdasarkan sasaran pembangunan kawasan perbatasannegara yang telah disusun, maka arah kebijakan pengembangankawasan perbatasan periode 2015-2019 adalah mempercepatpembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai berandadepan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi danperdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi danberwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional.Adapun penjabaran strategi pembangunan perbatasan negarasebagai berikut: Dimensi pengelolaan Batas Wilayah Negara, meliputi:(a) penguatan infrastruktur diplomasi (data dukung dan sarana) dankoordinasi tim perunding inter dan antar tim perunding; (b)peningkatan koordinasi keamanan dan pertahanan perbatasan laut dandarat, serta standarisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasaranakeamanan dan pertahanan; (c) mendorong peran serta masyarakatdalam rangka menjaga kedaulatan negara.Dimensi pengelolaan Lintas Batas negara, meliputi: (a)percepatan pembentukan kelembagaan/sistem manajemen danpengembangan infrastruktur Costum, Imigration, Quarantine, Security(CIQS) terpadu (satu atap); (b) penyusunan regulasi pengelolaanperdagangan dan aktivitas lintas batas yang berpihak pada masyarakatperbatasan; (c) Menginisiasi kerjasama investasi, ekspor-impor antarnegara di kawasan perbatasan yang saling menguntungkan; (d)melakukan identifikasi, pendataan, verifikasi status kewarganegaraankelompok masyarakat perbatasan; (e) mendorong dan fasilitasikerjasama pertukaran budaya antar bangsa/negara di kawasanperbatasan.Dimensi pembangunan kawasan perbatasan, meliputi: (a)Percepatan pembangunan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)pengembangan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan danmenyiapkan 16 PKSN lainnya; (b) percepatan penyediaan danstandarisasi infrastruktur dasar kewilayahan (transportasi, informasi,tekekomunikasi, energi, dan air bersih) di 187 kecamatan lokasiprioritas (lokpri) di 41 kabupaten/kota perbatasan; (c) peningkatan



akses dan standarisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan di187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 41 kabupaten/kotaperbatasan; (d) penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitasekonomi perbatasan (kapal tangkap, pasar perbatasan, dan sarpraspendukung lainnya sesuai karakteristik lokal); (e) menciptakan nilaitambah dan daya saing terhadap produk kawasan perbatasan yangberorientasi kepada negara tetangga; (f) menciptakan kemudahaninvestasi di kawasan perbatasan; (g) mendorong terciptanyapembangunan ekonomi yang (inklusif) dengan penciptaan lapangankerja bagi masyarakat di kawasan perbatasan Negara; (h) menciptakansumber daya manusia (SDM) perbatasan negara yang siap mengelolakawasan perbatasan; (i) penataan perdagangan lintas batas negara danpeningkatan arus ekspor-impor di kawasan perbatasan.Dimensi Penguatan Kelembagaan, meliputi: (a) menetapkankebijakan Rencana Tata Ruang KSN Perbatasan dan percepatanpengembangan detail tata ruang pada Pusat Kegiatan StrategisNasional (PKSN) kawasan perbatasan negara; (b) memperkuatkoordinasi kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dankawasan perbatasan Negara.Dalam mewujudkan sasaran pembangunan kawasanperbatasan negara, diperlukan beberapa strategi dengan menyusunkerangka kebijakan dan regulasi terkait, seperti kebijakan asimetris(desentralisasi asimetris) untuk pengelolaan keuangan negara dalampembangunan kawasan perbatasan, pemenuhan pelayanan publik dikawasan perbatasan pelayanan publik termasuk infrastruktur dasarwilayah, sosial dasar, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya.
TABEL 8.13

DAFTAR KECAMATAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) PENANGANAN
KAWASAN PERBATASAN 2015-2019

No. Wilayah Kecamatan Lokasi Prioritas

1 Papua Provinsi Papua
Kabupaten Merauke: Eligobel, Muting, Sota,Ulilin, Naukenjeri, Kabupeten Boven Digoel:Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Kabupaten
Pegunungan Bintang: Waraopko,  Batom, Iwur,Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim,Kiwirok Timur, Mufinop, Kabupaten Keerom:Web, Senggi, Waris, Kota Jayapura: Muara Tami,Jayapura Utara, Kabupaten Supiori: Supiori
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No. Wilayah Kecamatan Lokasi PrioritasBarat, Supiori Utara, Kep.Aruri,Provinsi Papua Barat
Kabupaten Raja Ampat: Kep. Ayau

2 Maluku Provinisi Maluku Utara
Kabupaten Morotai: Morotai Selatan, MorotaiJaya, Morotai Utara, Morotai Barat, MorotaiTimur.Provinsi Maluku
Kabupaten Maluku Tenggara Barat: TanimbarSelatan, Selaru, Wertamrian, Kormomolin,Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru, Kabupaten
Maluku Barat Daya:Wetar, Pulau-PulauTerselatan, Pulau Leti, Moalakar, Kabupaten
Kep. Aru: Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, AruSelatan Timur

3 Nusa Tenggara Provinsi Nusa Tenggara
Kabupaten Kupang; Amfoang Timur,
Kabupaten Timor Tengah Utara: Insana Utara,Kefamenanu, Miaomaffo Barat, Bikomi Utara,Bikomi Tengah, Bikomo selatan, Bikomi Nalulat,Mutis, Musi, Nalbenu, Kabupaten Belu: Atambua,Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, TasifetoTimur, Raihat, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi,
Kabupaten Malaka: Malaka Barat, KobalimaTimur, Kobalima, Malaka Tengah, Wewiku,
Kabupaten Rote Ndao: Rote Barat Daya, RoteNdao, Rote Ndao, Rote Baru, Rote Barat Laut,Rote Selatan, Rote Timur, Lobalain, Kabupaten
Alor: Pantai Baru, Teluk Mutiara, Alor Timur,Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pureman, Mataru,Pantar, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, PantarBarat, Kabupaten Sabu Raijua: Raijua

4 Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara
Kabupaten Kep. Sangihe: Tabukan Utara,Tahuna, Marore, Kendahe, Kabupaten Kep.
Talaud: Melonguane, Miangas, Nanusa



No. Wilayah Kecamatan Lokasi Prioritas

5 Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat
Kabupaten Sambas: Paloh, Sajingan Besar,
Kabupaten Bengkayang: Jagoi Babang, Siding,
Kabupaten Sanggau: Entikong, Sekayam,
Kabupaten Sintang: Ketungau Hulu, KetungauTengah, Kabupaten Kapuas Hulu: Badau, PuringKencana, Batang Lupar, Embaloh Hulu,Putussibau Utara, Putussibau Selatan,Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Mahakam Ulu: Long Apari, LongPahangai,Provinsi Kalimantan Utara
Kabupaten Malinau: Kayan Hulu, Pujungan,Kayan Hilir, Bahau Hulu, Kabupaten Nunukan:Kayan Selatan, Sebatik Barat, Krayan Selatan;Krayan, Lumbis, Sebuku, Sebatik, Lumbis Ogong,Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah, SebatikTimur, Sebatik Utara

6 Sumatera Provinsi Aceh
Kota Sabang: Sukakarya,Provinsi Sumatera Utara
Kabupaten Serdang Berdagai: TanjungBeringin,Provinsi Riau
Kabupaten Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas,Sinaboi, Kabupaten Bengkalis: Bukit Batu,Bantan, Rupat Utara, Bengkalis; Kabupaten
Indragiri Hilir: Enok, Gaung, Kateman,
Kabupaten Kep. Meranti: Merbau, Rangsang,Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu, Rangsang Barat,Rangsang Pesisir; Kota Dumai: Dumai, DumaiTimur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, MedangKampa; Kabupaten Pelalawan: Kuala KamparProvinsi Kep. Riau
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No. Wilayah Kecamatan Lokasi Prioritas

Kabupaten Natuna: Bunguran Timur, Serasan,Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, SerasanTimur, Bunguran Utara; Kabupaten Kep.
Anambas: Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak,Siantan; Kota Batam: Belakang Padang, Batam,Bulang, Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, BatuAmpar, Batu Aji; Kabupaten Bintan: BintanUtara, Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong,Gunung Kijang; Kabupaten Karimun: Kundur,Meral, Moro

Sumber : Bappenas, 2014

8.3.9 Daerah TertinggalDengan memperhatikan sasaran pembangunan daerahtertinggal, arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskanpada: (a) upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; (b)pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjangkonektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategi. Arahkebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunansebagai berikut: (1) mengembangkan perekonomian masyarakat didaerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuaidengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasanyang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, aksespermodalan, inovasi, dan pemasaran; (2) meningkatkan aksesibilitasyang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhanmelalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti:peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayananpenerbangan perintis dan pelayaran perintis; (3) meningkatkankualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitastata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputiaspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah,kelembagaan, dan keuangan daerah; (4) mempercepat pemenuhanStandar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik didaerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan,transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan danpermukiman; (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenagakesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian; (6) melakukanpenguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentifkepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerahtertinggal; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang



sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaanpemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM; (8) mendukungpengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upayapengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunankedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusatpertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunandaerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disampingperlu dukungan semua sektor terkait; (9) meningkatkan koordinasidan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunandaerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dantransmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor; (10)mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yangdifokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii)peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayahterisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membukaketerisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v)penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, (vi)pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii)pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayahterisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunanProvinsi Papua dan Papua Barat.Untuk itu, prioritas pembangunan daerah tertinggal adalahsebagai berikut: (1) menyelenggarakan koordinasi antarKementerian/Lembaga dalam penyusunan dokumen Strategi NasionalPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS), dan RencanaAksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN); (2)memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah dalamperumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan pembangunandaerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron, dan terpadu; (3)melakukan asistensi bersama Kementerian/Lembaga terkait kepadaPemerintah Daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM untukpelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama padapemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, informasi,dan telekomunikasi; (4) mengembangkan rumusan dan implementasikebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sesuaidengan potensi dan karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkanefektivitas pencapaian sasaran pembangunan; dan (5) mendorongKementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah merumuskandan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah tertinggal termasuk diProvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
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8.3.10 Penanggulangan BencanaUntuk mewujudkan visi RPJPN 2005-2025 yaitu ‘Indonesiayang mandiri, maju, adil dan makmur’ melalui misi pembangunan‘Mewujudkan Indonesia asri dan lestari’, maka arah kebijakanpenanggulangan bencana adalah meningkatkan ketangguhan dalam
menghadapi bencana. Selanjutnya, kebijakan meningkatkanketangguhan terhadap bencana terutama pada fase pra bencanadilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan,melalui:a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalampembangunan sektoral dan wilayahb. Penyediaan peta ancaman dan risiko  untuk perencanaanpembangunan dan perencanaan tata ruangc. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulanganbencana antar wilayah melalui rencana penanggulanganbencana, rencana kontinjensi, rencana rehabilitasi danrekonstruksi2. Penurunan dan pengendalian tingkat kerentanan terhadapbencana, melalui:a. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaanb. Pengembangan IPTEK dan pendidikan untuk meningkatkanupaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencanac. Pembangunan dan perlindungan bagi prasarana vital yangdiperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayananpublik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan danketertiban  pada situasi darurat dan pasca bencanad. Penyediaan dan peningkatan sistim komunikasi untukkesiapsiagaan dan penanganan kedaruratane. Penyediaan dukungan bagi penegakan rencana tata ruangf. Pengembangan skema pemulihan pasca bencana terutamabagi kelompok masyarakat miskin dan rentan sertakelompok usaha mikro/kecil



3. Peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur dan masyarakatmelalui:a. Penyediaan dan pengembangan  pusat logistikkebencanaan regionalb. Penyediaan dan pengoperasian sistem peringatan dinic. Penguatan kapasitas manajemen logistik dan kapasitaspenanganan kedaruratand. Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan kelompokmasyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaane. Penyelenggaraan sosialisasi dan pertukaran pengetahuantentang pengurangan risiko bencana terutama untukmemperkenalkan dan mengangkat kearifan lokalf. Pengembangan Desa Tangguh Bencana untukmemobilisasi sumberdaya lokal dengan prinsippengelolaan sumber daya berkelanjutan terutama padadesa pesisir di kabupaten/kota sasaran.Kebijakan meningkatkan ketangguhan terhadap bencanaterutama pada fase pasca bencana dilaksanakan melalui strategisebagai berikut:
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan,melalui:a. Peninjauan ulang Index Risiko Bencana dan rencanapenanggulangan bencanab. Peninjauan ulang RPJMD dan RTRWc. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulanganbencana antar wilayah melalui rencana penanggulanganbencana, rencana kontinjensi, rencana rehabilitasi danrekonstruksi
2. Penurunan dan pengendalian tingkat kerentanan terhadapbencana, melalui:a. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaanb. Pembangunan dan perlindungan bagi prasarana vital yangdiperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayananpublik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan danketertiban  pada situasi darurat dan pasca bencanac. Penyediaan dukungan bagi penegakan rencana tata ruang
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d. Pemulihan ekonomi pasca bencana terutama bagikelompok masyarakat miskin dan rentan serta kelompokusaha mikro/kecil
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur dan masyarakatmelalui:a. Penguatan pusat logistik kebencanaan regionalb. Penyediaan dan pengoperasian sistem peringatan dinic. Penguatan kapasitas manajemen logistik dan kapasitaspenanganan kedaruratand. Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan kelompokmasyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaane. Penyelenggaraan sosialisasi dan pertukaran pengetahuantentang pengurangan risiko bencana terutama untukmemperkenalkan dan mengangkat kearifan lokalf. Pengembangan Desa Tangguh Bencana untuk memobilisasisumberdaya lokal dengan prinsip pengelolaan sumber dayaberkelanjutan terutama pada desa pesisir dikabupaten/kota sasaran.Seperti yang tertuang dalam quick wins Nawa Cita, beberapakegiatan prioritas untuk mendukung pengurangan risiko bencanaadalah: (1) One Map Policy (Integrasi Database Spasial SumberdayaAlam) untuk perijinan pemanfaatan sumber daya alam dan terkaitbencana alam; (2) Penataan Pemukiman di Bantaran Sungai Perkotaansebagai pencegahan bencana; (3) Rehabilitasi dan rekonstruksiBangunan Sekolah dan Prasarana Penting di desa terdampak bencana;(4) Pilot project pengembangan pusat informasi desa/balai rakyatkesiapsiagaan bencana dengan melibatkan relawan, di Lampung,Kalbar, NTT, Jateng, Sulsel; dan (5) Pemulihan 4 DAS Kritis (Ciliwung,Citarum, Kapuas, dan Siak).Untuk mengurangi resiko bencana, maka sasaranpenanggulangan bencana adalah mengurangi indeks resiko bencanapada kawasan yang berfungsi sebagai PKN, PKW, PKSN dengan indeksresiko bencana tinggi yang tersebar di 130 Kabupaten/Kota, baik yangmenjadi kawasan strategis sebagai KEK, KAPET, maupun KPB.Termasuk diantaranya KAPET Bangsejahtera, KAPET Batulicin, KAPETBima, KAPET Daskakab, KAPET Khatulistiwa, KAPET Manado – Bitung,KAPET Mbay, KAPET Palapas, KAPET Sasamba, KAPET Biak, KAPETSeram, KAPET Biak, KPB Kolonedale, KPB Tamporole, KEK Mandalika,dan KEK Morotai.



8.3.11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah1. Penataan kewenanganAdapun arah kebijakan penataan kewenangan adalah meningkatkankualitas  dan singkronisasi penataan kewenangan antar levelpemerintahan. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatanregulasi dan kebijakan penataan kewenangan; (b) Penguatan perangubernur  melalui  sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan (c)Formulasi desentralisasi Asimetris dalam penataan kewenangan.2. Restrukturisasi Organisasi Perangkat DaerahAdapun arah kebijakannya adalah restrukturisasi OPD yang efektifdan efesien dalam menjalankan pelayanan publik di daerah. Strategiyang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakanrestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah; dan (b) Peningkatankapasitas dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangkarestrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.3. Harmonisasi peraturan perundanganAdapun arah kebijakannya adalah meningkatkan  kualitasharmonisasi peraturan  perundangan sektoral dan investasi denganperaturan perundangan daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (a)Perbaikan  kualitas peraturan perundangan berkaitan denganpelaksanaan Otonomi Daerah; (b) Restrukturisasi kelembagaanpembentuk peraturan perundangan melalui 5 kementrian(Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenhukum dan HAM,Setneg); (c) Pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas pelakupenyusun Perda; (d) Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahanprovinsi dalam evaluasi dan harmonisasi peraturan daerah.4. Penataan daerahAdapun arah kebijakannya adalah meningkatkan  kualitas penataanDOB serta “penundaan” pemekaran DOB. Strategi yang dilakukanadalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan daerah; (b)Pengembangan pedoman daerah persiapan, penggabungan sertapenghapusan daerah; (c) Peningkatan kapasitas DOB; (d)Penyelesaian masalah aset daerah dan batas wilayah.5. Kerjasama daerahAdapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kuantitas dankualitas kerjasama daerah di seluruh wilayah. Strategi yangdilakukan adalah: (a) Pengembangan model, struktur kelembagaandan tata cara kerjasama  daerah yang lebih luas dan implementatif;
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(b) Penyusunan regulasi  insentif dalam keuangan negara untukkerjasama  daerah; (c) Peningkatkan fasilitasi untuk PemerintahProvinsi  dalam kordinasi, pembinaan dan pengawasan sertaresolusi konflik penyelenggaraan kerjasama daerah; (d) Pemetaanpotensi-potensi kerjasama daerah serta memfasilitasi terbentuknyakerjasama  daerah.6. Sinegi perencanaan dan penganggaranAdapun arah kebijakannya adalah meningkatkan sinergiperencanaan dan penganggaran untuk efektifitas dan efesiensiserta pemerataan pelaksanaan pembangunan di daerah. Strategiyang dilakukan adalah: (a) Penguatan  regulasi sinergi perencanaandan penganggaran; (b) Perbaikan mekanisme perencanaan,khususnya Musrenbang; (c) Penggunaan pendekatan kewilayahan(spasial) dalam penyusunan dokumen perencanaan; (d)Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pemerintah provinsi;dan (e) Penguatan lembaga perencana  serta hubunganperencanaan pusat dan daerah dalam sinergi perencanaan  danpenganggaran.7. Inovasi dan Pelayanan PublikArah kebijakan inovasi dan pelayanan publik yaitu perbaikankualitas pelayanan publikyang semakin merata agar mampumendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatandaya saing daerah. Strategi terkait inovasi dan pelayanan publicmeliputi: (a) Optimalisasi pemanfataan teknologi informatika gunamenciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien; (b)Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiappemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja; (c)Pengembangan inovasi pelayanan di lingkungan pemerintah daerahsesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan (d) Penguatan peranPTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepadamasyarakat dan dunia usaha.8. Kapasitas DPRDAdapun arah kebijakannya adalah penguatan DPRD sebagai mitrayang handal bagi pemerintah daerah. Strategi pembangunan yangditempuh antara lain adalah:  (a) Penguatan kompetensi anggotaDPRD; (b) Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD; (c) Penataansistem koordinasi yang lebih baik antara DPRD dengan PemerintahDaerah; (d) Penataan mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat;dan (e) Perbaikan kualitas tata tertib DPRD.



9. Peningkatan Akuntabilitas dan Tata PemerintahanAdapun arah kebijakannya adalah peningkatan akuntabilitas dantata pemerintahan. Strategi yang ditempuh antara lain adalah : (a)Penguatan transparansi akuntabilitas pemerintahan daerah; dan (b)Peningkatan kualitas tata pemerintahan.
8.3.12 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah1. Penguatan Aparatur Pemerintah DaerahArah kebijakan terkait isu penguatan aparatur pemerintah daerahyaitu percepatan penerapan Undang-undang Aparatur Sipil Negaradalam rangka menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerahyang profesional, memiliki integritas, dan terdistribusikan secaramerata di berbagai daerah sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. Strategi turunan arah kebijakan tersebut meliputi:(a) Percepatan peraturan perundangan pelaksana Undang UndangAparatur Sipil Negara di tingkat Daerah; (b) Penguatan sistemrekrutmen pemerintah daerah yang kompetitif, transparan danakuntabel sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunandaerah; (c) Pengembangan pola karir yang terbuka antar daerahuntuk menjamin keseimbangan distribusi jumlah dan kualitaspegawai dalam rangka mendukung percepatan kesejahteraanrakyat yang semakin merata; (d) Perbaikan mutu pendidikan PNSdi Daerah; dan (e) Penguatan mutu pendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunandaerah.2. Reformasi BirokrasiArah kebijakan Reformasi Birokrasi aparatur pemerintah daerahyaitu percepatan reformasi birokrasi pemerintah daerah dalamrangka mewujudkan tata penyelenggaraan pemerintahan daerahyang bersih dari korupsi dan kolusi. Untuk mewujudkan percepatanreformasi birokrasi tersebut strategi yang dilakukan meliputi: (a)Penyusunan kebijakan reformasi birokrasi yang berbasis kepadakearifan lokal dan sesuai dengan kemampuan serta prioritaskebutuhan daerah;  (b)  Pengembangan zona integritas dan edukasipublik untuk mendukung pemberantasan praktek korupsi; (c)Penguatan transparansi dan pemberdayaan peran masyarakatdalam memperkuat sistem akuntabilitas pemerintah daerah
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sebagai sarana percepatan pemberantasan korupsi; (d) Penguatankinerja pengawasan internal; dan (e) Penyederhanaan danharmonisasi regulasi lintas sektor.
8.3.13 Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah1. Kemampuan Fiskal Daeraha) Adapun arah kebijakannya adalah Meningkatkan local taxing

power. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Pelaksanaansosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhanmembayar pajak daerah, terutama pasca implementasi UUNo.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah; (b) Pengembangan dan pembentukan sistempemungutan Pajak Daerah yang efektif dan efisien tanpamenciptakan high cost economy; (c) Penguatan kerjasamaadministrasi pajak daerah pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten dan kota; dan (d) Peningkatankapasitas terkait dengan sistem pengelolaan data danadministrasi pajak daerah.b) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan potensipenerimaan daerah lainnya. Strategi yang dilakukan adalah:(a) Evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintahdaerah; (b) Pengembangan penyediaan layanan publikmelalui BUMD yang bersifat mandiri; dan (c) Pengembangandan penataan retribusi daerah.2. Kualitas belanja pemerintah daerahAdapun arah kebijakannya adalah Meningkatkan belanjapemerintah daerah yang berkontribusi signifikan terhadappembangunan. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Peningkatanproporsi belanja modal;  (b) Pengurangan rasio belanja pegawaiterhadap total belanja; (c) Pengembangan variasi pendanaan untukbelanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah,pinjaman, dan skema obligasi; (d) Implementasi penganggaran SPMdalam kerangka MTEF (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM) di APBD; (e) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansipenganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaranpemerintah daerah melalui e-government; (f) Meningkatnyaproporsi belanja modal dalam APBD serta sumber pembiayaanlainnya dalam APBD (g) Meningkatkan persentase belanja langsung



daerah dibandingkan belanja tidak langsung; dan (h) Meningkatkanpersentase belanja modal terhadap total belanja daerah.3. Mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfera) Adapun arah kebijakannya adalah PenyempurnaanKebijakan Dana Transfer ke Daerah. Strategi yangdilakukan adalah: (a) Penyempurnaan terkait amandemenUU No.32 tahun 2004; (b) Penyempurnaan revisi UUNo.33 tahun 2004 dan regulasi turunan yang terkait; (c)Evaluasi DBH SDA dan DBH Pajak sebagai bagian daridevolusi penerimaan; (d) Peningkatan total DAK melaluipengalihan jenis transfer lainnya (yang relatif samatargetnya dengan DAK; dan (d) Perbaikan skema DAKterutama melalui simplifikasi bidang DAK, penggunaanhasil evaluasi dan kinerja pelaksanaan DAK oleh daerahsebagai dasar pengalokasian DAK, penyesuaian besardana pendamping, dan fokus pelaksanaan DAK terhadappencapaian SPM.b) Adapun arah kebijakannya adalah penguatan mekanismemonitoring dan evaluasi dana transfer. Strategi yangdilakukan adalah: (a) Penataan mekanisme monitoringdan evaluasi dana transfer yang terintegrasi di tingkatprovinsi secara on-line; (b) Penerapan skema evaluasi danpenetapan alokasi dana transfer sesuai kinerja dalamsistem transfer yang ada saat ini; dan (c) Penataanmekanisme dalam proses monitoring dana transfer Otsusmelalui pelibatan aktif masyarakat.
8.3.14 Demokrasi Lokal1. Sistem Pilkada4Adapun arah kebijakannya adalah perbaikan sistem danpelaksanaan Pilkada menuju Pilkada yang aman, damai dan efisien.Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: (a)Perbaikan kerangka peraturan terkait Pilkada; (b) Peningkatanefisiensi Pilkada melalui pelaksanaan Pilkada Serentak secara

4status pelaksanaan pilkada saat ini diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentangpemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perppu ini belum dibahas bersama anggotaDPR dan sifatnya dapat berubah sewaktu-waktu.
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bertahap pada masing-masing provinsi dan nasional pada tahun2020; (c) Pemilihan langsung atau Pemilihan oleh DPRD; (d)Penguatan hak politik dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada; (e)Peningkatan profesionalitas penyelenggara Pilkada (KPUD danPanwas); (f) Penguatan penegakan hukum terhadap konflik dan
money politic; (g) Peningkatan netralitas birokrasi dan PNS dalampelaksanaan Pilkada; dan (h) Reformasi kepartaian, pemilu danlembaga perwakilan.2. Pelaksanaan Otonomi KhususAdapun arah kebijakannya adalah penguatan pelaksanaan OtonomiKhusus bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraanmasyarakat. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lainadalah:  (a) Perbaikan kerangka peraturan perundangan mengenaiOtonomi Khusus; (b) Pemberdayaan dan peningkatan kemandirianmasyarakat; (c) Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakandan pengelolaan keuangan Daerah; (d) Penguatan partai lokal Acehdalam Pembangunan Daerah; dan (e) Pelaksanaan dialog yang lebihintensif dan terbuka untuk penyelesaian permasalahan Otsus Papua.

8.4 Kerangka Pendanaan

8.4.1 Informasi GeospasialPendanaan kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasialadalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yangbersumber dari Rupiah Murni, PHLN, dan PNBP. Selain itu, pemerintahdaerah serta pihak swasta dimungkinkan untuk memberikankontribusi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial dengan biayasendiri namun secara teknis tetap merujuk pada ketentuan peraturanyang berlaku.
8.4.2 Tata RuangPada RPJMN 2015-2019, selain APBN dan APBD, perludisediakan alternatif pendanaan lain. Mengingat bahwa banyak pihakdimudahkan dari ketersediaan RTR, khususnya swasta/investor, makapilihan pendanaan melalui dana perusahaan (Corporate Social
Responsibility – CSR) layak dipertimbangkan. Hal ini khususnya dalampenyusunan perangkat kelembagaan yang tidak terkait langsungdengan peraturan perundangan, misalnya sistem informasi.



Untuk kebijakan pertama: Meningkatkan ketersediaan regulasiTata Ruang yang efektif dan harmonis, Pemerintah melalui APBN danAPBD diarahkan untuk membiayai: (a) penyusunan peraturanperundangan amanat UUPR (b) penyusunan peraturan perundanganamanat UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014 terkait RZWP-3-K;(c)harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan BidangTata Ruang; (d) penginternalisasian kebijakan sektoral dalam Norma,Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Tata Ruang; dan (e)terintegrasinya RTR dengan rencana pembangunan.Untuk kebijakan kedua: Meningkatkan pembinaankelembagaan penataan ruang, Pemerintah melalui APBN dan APBDdiarahkan untuk membiayai: (a) optimasi kinerja lembagapenyelenggara Tata Ruang (dalam kaitannya dengan pembinaan SDMtermasuk pembinaan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakanperaturan zonasi dan mekanisme insentif dan pemberian sanksi); (b)pembentukan perangkat PPNS yang handal; (c) peningkatan partisipasimasyarakat dan dunia usaha; dan (d) penyusunan sistem informasipenataan ruang (termasuk sistem informasi untuk sosialisasi,perizinan, serta pemantauan dan evaluasi). Swasta melalui mekanismeKerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan CSR diarahkan untukmembiayai: (a) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;dan (b) penyusunan sistem informasi penataan ruang.Untuk kebijakan ketiga: Meningkatkan kualitas pelaksanaanPenataan Ruang, Pemerintah melalui APBN dan ABPD diarahkan untukmembiayai: (a) peningkatan kualitas produk RTR; (b) penyusunanperaturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR; (c)percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruangyang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan, termasuk penggunaanJaringan Data Spasial Nasional (JDSN) dan penyediaan foto udararesolusi tinggi sebagai dasar peta skala 1:5000 untuk RDTR; dan (d)peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang. Swastamelalui mekanisme KPS dan CSR diarahkan untuk membiayaipemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk perizinan didaerah.Untuk kebijakan keempat: Melaksanakan evaluasipenyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah melalui APBN dan APBDdiarahkan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pemantauan danevaluasi penyelenggaraan penataan ruang (pengawasan danpengendalian), termasuk di daerah perbatasan. Swasta melaluimekanisme KPS dan CSR diarahkan untuk membiayai penyusunansistem informasi penataan ruang yang mendukung pemantauan danevaluasi penyelenggaraan penataan ruang.
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8.4.3 PertanahanKerangka pendanaan baik melalui sumber APBN, APBDmaupun sumber lainnya sebagai berikut1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi PositifPemerintah melalui APBN dan/atau Pemda melalui ABPD diarahkanuntuk membiayai beberapa kegiatan berikut :
 pengadaan peta citra satelit/foto udara, penyusunan petadasar pertanahan;
 pelaksanaan sertipikasi tanah
 pembebasan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali
 pelaksanaan publikasi batas kawasan hutan
 sosialisasi peraturan perundangan dalam penetapan tanahadat/ulayat.2. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, legalisasi aset tanah dandukungan pemberdayaan masyarakatPemerintah melalui APBN dan APBD diarahkan untuk membiayaibeberapa kegiatan berikut:
 Redistribusi tanah;
 Sertipikasi tanah (legalisasi aset) sebagai bagian reformaaset;
 Dukungan bantuan pemberdayaan masyarakat sebagaibagian skema reforma akses;
 Identifikasi dan persiapan pelaksanaan pemantauan danevaluasi pasca pelaksanaan.3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan UmumPemerintah melalui APBN diarahkan untuk membiayai kegiatanpenyusunan peraturan perundang-undangan untuk pembentukanbank tanah dan membiayai pembelian tanah pada kawasan yangdiprioritaskan pembangunannya.4. Pencapaian Proporsi Kompetensi Sumberdaya Manusia Ideal BidangPertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukurpertanahanPemerintah melalui APBN diarahkan untuk membiayai kegiatanpenerimaan dan gaji PNS baru terutama untuk juru ukur melalui



penerimaan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNyang terencana.
8.4.4 PerkotaanKerangka pendanaan pembangunan wilayah perkotaandiarahkan untuk pengembangan profil investasi dalam pembangunankota-kota meliputi percepatan pemenuhan SPP minimum, percepatanperwujudan peran dan fungsi kota sebagai pusat-pusat kegiatan, sertapencapaian pembangunan kota berkelanjutan. Adapun fokus nasionalpembiayaan ini mencakup (1) Pembangunan Kawasan Megapolitan,Kawasan/Kota Metropolitan yang meliputi penataan sekaliguspemenuhan standar pusat kegiatan skala global di metropolitan danmegapolitan dan penanganan dan pengendalian isu lintas wilayah:penataan ruang, kependudukan, permukiman, transportasi,pengelolaan sumber daya air dan banjir, pengelolaan lingkungan,sampah dan limbah, keamanan, pendidikan dn ketenagakerjaan,perekonomian (2) Kota-kota sedang dan kecil di luar Jawa Bali melaluipercepatan pemenuhan SPP minimum serta melaluipercepatan koneksidesa – kota pada kota-kota sedang, kecil dan kawasan perkotaan.Pada periode pembangunan tahun 2015-2019, arahankerangka pendanaan pembangunan wilayah perkotaan lebih banyakmemanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri, meliputi (1)pembiayaan dari pemerintah (APBN) yang bersifat strategis, (2) Peransektor swasta atau non-Pemerintah yang semakin besar, (3)Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus bertumbuh seiringdesentralisasi fiskal.Berdasarkan arah kerangka pendanaan diatas, maka terdapatbeberapa hal yang menjadi arah dalam penyediaan pembiayaanpembangunan perkotaan, antara lain (1) perlunya kebijakan danperaturan perundangan jangka menengah dan jangka panjang untukmenyiapkan instrumen pembiayaan baru, menarik, dan inovatif sertamemberi jaminan dan kepastian hukum bagi sektor swastadanmasyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perkotaandi Indonesia; (2) perlu adanya penilaian kelayakan kredit (credit
worthiness) sebagai indikator kapasitas Pemerintah Daerah dalammengelola keuangannya dan bagi pemilik modal dalam kepastianalokasi investasi; (3) Perlu adanya peningkatan kapasitas PemerintahKota dalam pembiayaan pembangunan, mulai dari aspek perencanaan,pelaksanaan, sampai dengan pengelolaan investasi dan keuangan; (4)Perlu adanya pembentukan lembaga perantara keuangan (Financial
Intermediaries – FI)  untuk meningkatkan kuantitas pembiayaan dankualitas pengelolaan pembiayaan pembangunan perkotaan.
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Pendanaan pembangunan wilayah perkotaan pun jugadidukung dengan strategi pengembangan kelembagaan pembiayaanmeliputi Lembaga Fasilitasi Penyiapan Proyek Daerah (Local Project
Development Facilities - LPDF) dan Municipal Development Fund (MDF).LPDF merupakan lembaga yang menyediakan layanan khusus untukmembantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan proyekinfrastruktur perkotaan, mulai tahap prioritisasi dan pemrograman,perencanaan, hingga identifIKai pembiayaan. Sedangkan MDFmerupakan lembaga yang memberikan pinjaman langsung kepadaPemerintah Daerah (first-tier), dengan tidak melalui lembaga keuanganlain (second-tier).

GAMBAR 8.25
SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERKOTAAN

Sumber : Analisis Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas, 2014

8.4.5 Pembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanKerangka pendanaan pembangunan desa dan kawasanperdesaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan diterbitkannya UUNo. 6/2014 Tentang Desa. Dalam UU tersebut, asas rekognisi(pengakuan terhadap hak asal usul) dan subsidiaritas (penetapankewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokaluntuk kepentingan masyarakat Desa), menjadikan Desa memilikikewenangan lebih besar dalam kesatuan kewenangan, perencanaan,penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.
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Kerangka pendanaan pembangunan desa dan kawasanperdesaan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemandirianDesa meliputi percepatan pemenuhan kebutuhan pelayanan umum danpelayanan dasar, penyelenggaraan pemerintahan, peningkatankemandirian dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomidi perdesaan sesuai dengan kearifan lokal. Pada periode pembangunantahun 2015-2019, arahan kerangka pendanaan pembangunan desa dankawasan perdesaan memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri,meliputi pembiayaan dari pemerintah (APBN), Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD) sertamasyarakat maupun sektor swasta.UU No. 6/2014 Tentang Desa mengamanatkan dialokasikannyaanggaran untuk desa dengan mengefektifkan program yang berbasisdesa secara merata dan berkeadilan. Dalam UU tersebut, pendapatanDesa bersumber dari:1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, danlain-lain pendapatan desa;2. Alokasi APBN;3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota;4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari danaperimbangan yang diterima Kab/Kota;5. Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan APBD Kab/Kota;6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
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GAMBAR 8.26
SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERDESAAN

Sumber : UU No. 6/2014 Tentang DesaProgram Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yangberskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikanpelaksanaannya kepada Desa. Program sektoral yang masuk ke Desadiinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan denganPembangunan Desa. Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakanpengelolaan keuangan Desa adalah:1. Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib taatpada ketentuan peraturan perundang-undangan,transparan, akuntabel, efisien, efektif, danbertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilandan kepatutan;2. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan pembangunandi tingkat nasional. provinsi, kabupaten/kota;3. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporanatas pemanfaatan APB Desa sesuai dengan ketentuanberlaku;



4. Mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggarandi desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa denganmelibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royongdengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.Untuk itu, pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri olehDesa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desadiinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan denganPembangunan Desa.Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan denganmendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusiaserta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Selainitu, pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajibdiserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
8.4.6 Kawasan TransmigrasiKerangka pendanaan pembangunan dan pengembangankawasan  transmigrasi tahun 2015-2019 berasal dari berbagai pihaksecara lintas sektor, mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah,dunia usaha, dan masyarakat. Pendanaan pembangunan danpengembangan transmigrasi tahun 2015 dari pemerintah pusatdilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)secara lintas sektor khususnya untuk pembangunan kawasantransmigrasi di daaerah tertinggal dan perbatasan. Dalam pelaksanaanUU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilaksanakanintegrasi pengembangan kawasan dengan pembangunan desa dengandukungan pemanfaatan Dana Desa untuk kerangka pembangunan desaadministratif.
8.4.7 Kawasan StrategisDalam mendukung kegiatan pengembangan Kawasan StrategisNasional bidang ekonomi (KAPET, KEK, dan KPBPB) skema pendanaanyang diharapkan dalam 5 tahun kedepan masih bersumber padaAnggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN),Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam rangka mempercepatinvestasi penyediaan infrastruktur dan energi di kawasan maka akandidorong dengan optimalisasi sumber-sumber pendanaan dari Swastameliputi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), Program TanggungJawab Sosial  Perusahaan (CSR) dan sumber pendanaan dariPMA/PMDN.
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8.4.8 Kawasan PerbatasanDalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, makakerangka pendanaan untuk pembangunan kawasan perbatasan negara,selain bersumber dari APBN berupa Dana Tugas Pembantuan, DanaDekonsentrasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), serta Dana APBD, didorong pula dana Non APBN yang berasaldari CSR, KPS, serta hibah/trust fund.

8.4.9 Daerah TertinggalSesuai dengan arahan UU No. 17 Tahun 2007 tentangRancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yangmengamanatkan bahwa keberpihakan pemerintah ditingkatkan untukmengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehinggawilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebihcepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengandaerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selaindengan pemberdayaan masyarakat secara langsung adalah denganmelalui skema pemberian dana alokasi khusus. Arah pembiayaan jugadiprioritaskan untuk mendukung pemenuhan Standar PelayananMinimal (SPM) pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, airminum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi) di daerah tertinggalsebagai salah satu sasaran dalam percepatan pembangunan daerahtertinggal.Pembiayaan pembangunan di daerah tertinggal terdiri dari tigasumber pendanaan, yaitu: dana dari pemerintah, pihak swasta, danmasyarakat. Dana dari pemerintah bersumber dari Dana APBN berupaDana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana OtonomiKhusus, Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, laba BadanUsaha Milik Negara (BUMN) melalui pengelolaan Program Kemitraandan Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam Peraturan MenteriBUMN No. 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan BUMN denganUsaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan disempurnakan melaluiperubahan terkahir Peraturan Menteri BUMN No. 8 Tahun 2013; sertaDana APBD. Dana dari pihak swasta diperoleh dengan atau Corporate
Social Responsibility (CSR) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (PT).Besarnya anggaran dalam realisasi program percepatanpembangunan daerah tertinggal dari berbagai sumber pendanaantersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan konsolidasi danharmonisasi anggaran pembangunan dari berbagai sumber (APBN,APBD dan Swasta) ke daerah. Keberadaan Musyawarah Perencanaan



Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan danDesa harus mampu mengsinergikan dan mengharmonisasikan seluruhkegiatan, sinergi bisa dilakukan melalui dokumen-dokumenperencanaan pembangunan agar realisasi program percepatan daerahtertinggal dapat menjadi fokus bersama dan dikelola secara terpadu.
8.4.10 Penanggulangan BencanaSecara umum, kerangka pendanaan yang perlu diperhatikandalam konteks bidang penanggulangan bencana yaitu perlupembiayaan pembangunan secara menyeluruh  yang berasal dari APBNdan APBD, berbagai sumber pembiayaan lainnya dari kerjasamabilateral dan multilateral, dana perwalian dan swasta (CSR), sertapembiayaan asuransi sebagai suatu skema pengalihan risiko.Sedangkan secara khusus kerangka pendanaan berdasarkantahapan dalam penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut: (1)
fase prabencana: komitmen alokasi anggaran pengurangan risikobencana sebesar 1 persen dari APBD perlu direalisasikan melaluiRPJMN/D dan pemanfaatan fasilitas dana perwalian yang tersedia(IMDFF-DR/IDF) untuk pengembangan metodologi, inovasi danpembelajaran penanggulangan bencana; (2) fase tanggap darurat:diperlukan peraturan yang dapat mengendalikan proses revisipenambahan pagu anggaran (APBN dan APBD) untuk kebutuhanpenanganan tanggap darurat; serta (3) fase pascabencana:diperlukan pedoman pengalihan risiko bencana sebagai opsi sumberpembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pedoman pendanaanpemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana yang terintegrasidengan kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan, pedomanpembiayaan masa transisi (setelah tanggap darurat) melaluipemanfaatan fasilitas dana perwalian yang sudah tersedia dankerangka kebijakan untuk mendukung terselenggaranya ketahananfiskal dan ketahanan ekonomi masyarakat pasca bencana.
8.4.11 Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi DaerahSebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan desentralisasidan otonomi daerah, kerangka pendanaan yang digunakan antara lain:1. Pendanaan untuk program/kegiatan pengembangan atauinovasi pelayanan publik atau peningkatan belanjainfrastruktur perlu memanfaatkan peran swasta, hibah danmasyarakat.
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2. Pendanaan untuk program/kegiatan yang bersifat evaluasikebijakan di tingkat pemerintah pusat berasal dari APBN.3. Pendanaan untuk program/kegiatan yang bersifat peningkatankapasitas tidak hanya berasal dari pemerintah pusat (APBNBelanja K/L), hibah tetapi juga dari pemerintah daerah (APBD).
GAMBAR 8.27

KERANGKA PENDANAAN SUB-BIDANG OPTIMALISASI DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH

8.5 Kerangka Regulasi

8.5.1 Informasi GeospasialRegulasi penyelenggaraan Informasi Geospasial diatur melaluiUU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial. UU tersebut mengaturtentang perolehan, pembuatan, penyimpanan, penyebarluasan, sertapembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial. Amanahpembentukan peraturan turunan dari Undang-undang tersebut telahdibuat yaitu PP No. 9/2014 tentang Tindak Lanjut UU InformasiGeospasial, dan 5 peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).Peraturan operasional dalam tataran teknis berupa NSPK terus disusunguna penyediaan Informasi Geospasial yang akurat, dapatdipertanggung jawabkan dan mudah diakses.



8.5.2 Tata RuangDalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Bidang TataRuang, beberapa peraturan perundangan perlu disusun maupunditinjau kembali. Berikut kerangka regulasi yang menjadi fokus padaRPJMN 2015-2019:Untuk arah kebijakan pertama: Meningkatkan ketersediaanregulasi Tata Ruang yang efektif dan harmonis, kegiatan yang perludilakukan adalah penyusunan peraturan perundangan PengelolaanRuang Udara Nasional (PRUN) dan regulasi turunannya.Untuk arah kebijakan kedua: Meningkatkan pembinaankelembagaan penataan ruang, kegiatan yang perlu dilakukan adalah:(a) penyusunan regulasi yang mengatur pedoman kerja PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pelatihan PPNS; dan (b) penyusunanregulasi yang mengatur tentang sistem informasi penataan ruang.Untuk arah kebijakan ketiga: Meningkatkan kualitaspelaksanaan penataan ruang, kegiatan yang perlu dilakukan adalah: (a)penyusunan peraturan perundangan RTR Laut Nasional; (b) revisi PPNo. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);(c) revisi Perpres No. 54/2008 tentang Penataan RuangJabodetabekjur, termasuk konsep kelembagaan pengelolanya; sertaPeninjauan Kembali dan penyusunan seluruh RTR Pulau/Kepulauandan KSN.Untuk arah kebijakan keempat: Melaksanakan evaluasipenyelenggaraan penataan ruang, kegiatan yang perlu dilakukanberupa penyusunan regulasi yang mengatur tentang pedoman dansistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruangnasional dan daerah.
8.5.3 PertanahanKerangka regulasi bidang pertanahan mencakup1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi PositifDalam membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif,perlu dilakukan pengkajian ulang beberapa peraturan perundang-undangan dengan tujuan (i) mengakomodasi perubahan sistempendaftaran menuju sistem pendaftaran tanah publikasi positif,dan (ii) mendukung upaya peningkatan kepastian hukum hak atastanah, diantaranya meliputi :
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a. UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria;
 Pasal-pasal terkait sistem pendaftaran tanah perludiubah menjadi sistem pendaftaran publikasi positif;b. PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 Pasal-pasal terkait sistem pendaftaran tanah perludiubah menjadi sistem pendaftaran publikasi positif;c. UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan RestribusiDaerah;
 Pasal-pasal terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) perlu diubah agar dapat dibebaskanbea bagi pendaftaran tanah pertama.2. Masyarakat Reforma Agraria melalui Pemberian Tanah danBantuan PemberdayaanDalam rangka melaksanakan reforma agraria untuk mengurangiketimpangaan pemilikan, penguasaan, penggunaan, danpemanfaatan tanah, beberapa peraturan perundang-undanganyang perlu dilakukan pengkajian ulang, diantaranya meliputi:a. Penyusunan Perpres Reforma Agraria tentang: (a)Dimulainya program Reforma Agraria; (b) Kerangka waktupelaksanaan dan tahapan program Landreform;b. Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban danPemberdayaan Tanah Terlantar untuk memperkuatpenetapan tanah terlantar. Selain itu PP tersebut perludilengkapi dengan rencana (bussiness plan) yang rincisehingga dalam menetapkan tanah terlantar negaramempunyai dasar yang kuat.c. Menyusun pedoman pelaksanaan redistribusi tanahmeliputi: sumber-sumber tanah yang dapat menjadi tanahobjek reforma agraria (redistribusi tanah).d. Menyusun pedoman pelaksanaan reforma akses meliputiprogram/kegiatan pemberdayaan masyarakat yangdilaksanakan oleh K/L dan pemerintah daerah.3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumDalam rangka pencadangan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum perlu penyusunan kebijakan dan peraturan



perundang-undangan dalam bentuk Perpres untuk pembentukanbank tanah yang mengatur kelembagaan bank tanah, kewenangan,sumber pendanaannya serta pemanfaatan tanah yang berasal daribank tanah.4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahanuntuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahanUntuk mencapai proporsi kompetensi SDM ideal bidangpertanahan perlu disusun kebijakan penerimaan PNS KementerianAgraria dan Tata Ruang/BPN dengan jumlah tertentu sampaimemenuhi kebutuhan ideal terutama untuk mencapai kebutuhanminimum juru ukur pertanahan. Selain itu menyediakan kebijakanjenjang karier juru ukur pertanahan.
8.5.4 PerkotaanKerangka regulasi pembangunan wilayah perkotaan tahun2015-2019 disusun untuk menyempurnakan berbagai peraturanperundangan terkait perkotaan sudah ada namun belum cukupmengakomodasi dan memberikan solusi bagi permasalahan dantantangan perkotaan yang semakin kompleks dan bervariasi. Kerangkaregulasi pembangunan wilayah perkotaan tahun 2015-2019 meliputi:(1) terkait permasalahan KBI KTI: terbentuknya UU Perkotaan dan PPtentang Sistem Perkotaan Nasional untuk menjadi landasan regulasikhusus perkotaan dan mengakomodasi pembentukan KSN(memperkuat sistem perkotaan nasional) (2) terkait isu belumterpenuhinya standar pelayanan minimum perkotaan: terbentuknya PPStandar Pelayanan Perkotaan, Perpres Pembentukan LembagaPembiayaan Infrastruktur, dan Peraturan Menteri terkait SistemAngkutan Massal, Transportasi Antar Moda dan Transit OrientedDevelopment dengan  untuk menyediakan peraturan yang mengaturSPP, menyediakan skema pembiayaan infrastruktur, dan untukmengintegrasikan antar moda transportasi (3) terkait denganpermasalahan rendahnya daya saing: terbentuknya Peraturan Menteritentang Mekanisme Pengembangan Kota Hijau, Kota Layak Huni danKota Cerdas dan Kota Berdaya Saing, dan Peraturan Menteri tentangKetahanan Kota Terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim, hal inidilakukan untuk menyediakan regulasi terkait Ketahanan KotaTerhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim dan menyediakanpayung hukum dan perubahan paradigma pembangunan perkotaanmelalui Kota Hijau, Kota Layak Huni dan Kota Cerdas dan Kota BerdayaSaing.
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8.5.5 Pembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanKerangka regulasi pembangunan desa dan kawasan perdesaantahun 2015-2019 disusun untuk menyempurnakan berbagai peraturanperundangan terkait perdesaan yang sudah ada, termasuk peraturanpendukung UU No. 6/2014 tentang Desa. Selain itu, penyusunankerangka regulasi ini sekaligus memantapkan tujuan pembangunandesa, yakni pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan ketahanansosial-ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan sumberdaya alam diperdesaan. Adapun kerangka regulasi yang penting dan palingdibutuhkan untuk pembangunan wilayah perdesaan tahun 2015-2019,adalah sebagai berikut:1. Pengaturan mengenai Pembangunan Desa yang diperlukanuntuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desadan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinanmelalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saranadan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secaraberkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun204 tentang Desa, pengaturannya meliputi tahap perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankankebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan gunamewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilansosial.2. Pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan untukmendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan,pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa diKawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunanpartisipatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 204tentang Desa, bahwa pengaturannya meliputi (a) penggunaandan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapankawasan pembangunan sesuai dengan tata ruangKabupaten/Kota; (b) pelayanan yang dilakukan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c)pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan,dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d)pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan aksesterhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Regulasi inidiperlukan untuk melaksanakan amanat UU No. 26/2007Tentang Penataan Ruang yang belum secara spesifik mengaturmekanisme penataan ruang kawasan perdesaan, sedangkandalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan



Penataan Ruang belum ada pengaturan mengenai mekanismetersebut.3. Pengaturan mengenai Penataan Desa yang bertujuan untukmewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; danmeningkatkan daya saing Desa. Peraturan ini penting untukmengurangi upaya permintaan pembentukan Desa baru setelahdiberlakukannya UU No.6/2014 tentang Desa.4. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Regulasi ini dibutuhkan untuk merubah paradigmaperencanaan pembangunan desa yang selama ini terpusat(menempatkan desa sebagai obyek) ke arah desentralisasi(menempatkan desa sebagai subyek).5. Pengaturan mengenai Keuangan Desa dan Aset Desa. Regulasiini dibutuhkan untuk mendorong peningkatan transparansi,efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desadan kekayaan milik desa/aset desa sehingga dapat digunakansebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
8.5.6 Kawasan TransmigrasiKerangka regulasi dalam pembangunan dan pengembangantransmigrasi yang dibutuhkan tahun 2015 antara lain :1. Peraturan Presiden terkait kerangka koordinasi dan integrasilintas sektor, mencakup kementerian/ lembaga, pemerintahdaerah, dan masyarakat. Peraturan ini dibutuhkan dalam upayamengatasi permasalahan belum optimalnya koordinasi lintassektor dan lintas wilayah dalam pembangunan danpengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan amanatPeraturan Pemerintah No. 3/2014 tentang Pelaksanaan UU No.29/2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15/1997 Tentang Ketransmigrasian. Koordinasi antarkementerian/ lembaga ini meliputi Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum,Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan Rakyat,Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian,Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, BadanPusat Statistik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan
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Badan Informasi Geospasial.2. Keputusan Menteri terkait dengan penetapan kawasantransmigrasi selama periode 2015-2019. Penetapan kawasanini dibutuhkan agar pembangunan dan pengembangankawasan transmigrasi menjadi lebih fokus dan memberikepastian yang lebih jelas bagi stakeholder terkait.3. Peraturan Menteri terkait penyusunan Standar PelayananMinimum (SPM) yang berlaku nasional dan penguatanimplementasi SPM di kawasan transmigrasi . Peraturan Menteriini mencakup tentang SPM prasarana dan sarana, SPMkehidupan yang layak, SPM pola usaha yang berkelanjutan, SPMpenyediaan tanah, dan pembinaan sumber daya manusia sesuaidengan amanat Peraturan Pemerintah No. 3/2014 tentangPelaksanaan UU No. 29/ 2009 tentang Ketransmigrasian.4. Peraturan Menteri terkait dengan pelaksanan UU No. 6/ 2014tentang Desa yang mencakup penyiapan Satuan Permukiman(SP) menjadi desa definitif, termasuk mekanisme pendanaanpembangunan SP sesuai dengan mekanisme dana desa.Peraturan Menteri ini mencakup tentang persiapanpembentukan desa definitif dengan beberapa aspek antara lainjumlah penduduk, Standar Pelayanan Minimum (SPM) saranadan prasarana, sosial budaya, kelembagaan, potensi sumberdaya alam, kapasitas sumber daya manusia, dan batas wilayah.
8.5.7 Kawasan StrategisDalam upaya mendukung program percepatan pengembanganKawasan Strategis Nasional (KAPET, KPBPB, dan KEK) maka kerangkaregulasi yang diperlukan adalah :1. Revisi PP. No. 47 dan 48/2007 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun sehinggaketidakjelasan status kepegawaian dan penggajian di BPKPBPB tersebut dapat diselesaikan.2. Harmonisasi peraturan perundangan terkait dengan ikliminvestasi, diantaranya adalah PP No. 147/2000 TentangPerlakuan Perpajakan di KAPET.3. Pelimpahan kewenangan perijinan pusat dan daerah kepadapengelola kawasan-kawasan strategis nasional;4. Penyelesaian status lahan, terutama terkait denganpemanfaatan lahan yang masih berstatus holding zone di



kawasan-kawasan strategis;5. Terbentuknya pelayanan terpadu satu pintu di bidang perijinanperindustrian, perdagangan, pertanahan  di KAPET, KEK, danKPBPB;6. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga KerjasamaTripartit melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan OrganisasiLembaga Kerja Sama Tripartit;7. Rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Pengupahan diKEK melalui perubahan Keputusan Presiden No. 107 Tahun2004 tentang Dewan Pengupahan Nasional;8. Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang ForumSerikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada KawasanEkonomi Khusus.
8.5.8 Kawasan PerbatasanDalam upaya mendukung program percepatan pembangunankawasan perbatasan negara maka kerangka regulasi yang diperlukanadalah :1. Penyusunan regulasi sistem keuangan negara yang berpihakpada daerah perbatasan (distribusi keuangan negara dan tatahubungan keuangan pusat-daerah);2. Penyusunan Peraturan terkait perdagangan perbatasan (lintasbatas negara) yang kondusif, berpihak pada masyarakatperbatasan (inklusif) dan mendorong proses nilai tambah(daya saing);3. Perkuatan instrumen Rencana Induk dan Rencana AksiPengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan(BNPP) sebagai acuan pembangunan kawasan perbatasan, baikdi Pusat maupun Daerah;4. Pembagian kewenangan Pusat-Pusat, serta Pusat-Daerah dalampengelolaan pembangunan kawasan perbatasan negara;5. Penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan sebagaiacuan spasial pembangunan;6. Penyusunan regulasi terkait dengan penggunaan dan perizinankawasan hutan baik kepentingan infrastruktur dasar wilayah,meliputi transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan energi,serta pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat
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perbatasan.7. Penyusunan regulasi peningkatan status beberapa PLBtradisional menjadi PLB internasional.
8.5.9 Daerah TertinggalDalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerahtertinggal, perlu adanya harmonisasi antarregulasi sehingga dapatlebih nyata dan konkrit,hal ini karena masih adanya beberapaperaturan yang belum harmonis sehingga perlu dilakukan evaluasi.Dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal diperlukanpanduan bagi semua pemangku kepentingan untuk mendukungpelaksanaan tersebut. Dokumen tersebut bisa berupa strategi nasionaldan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal yangdiharapkan bisa menjadi pedoman baik oleh Kementerian/Lembaga,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.Sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan ProvinsiPapua dan Papua Barat, perlu adanya revisi terhadap UU No. 21 Tahun2010 yang diamandemen menjadi UU No. 35/ 2008 tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua serta terkait peningkatan efektivitaspemanfaatan Dana Otsus yang meliputi:1. Sistem pemantauan dan evaluasi;2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untukmenyelesaikan permasalahan pembangunan yang seringkaliterjadi karena sengketa lahan;3. Kebijakan afirmasi dalam pelaksanaan program pembangunandi wilayah Papua.
8.5.10 Penanggulangan BencanaSecara umum, kerangka regulasi penangulangan bencana diIndonesia perlu didesain untuk lebih bersifat sensitive-disaster. UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu direvisi arahsubstansinya untuk mendukung perbaikan tatakelola penanggulanganbencana dalam hal pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah,pengawasan dan pembinaan, dan unsur pengarah dalam kelembagaanpenanggulangan bencana.Secara khusus, kerangka regulasi berdasarkan tahapan dalampenanggulangan bencana yaitu sebagai berikut: (1) fase prabencana:diperlukan integrasi dokumen rencana penanggulangan bencanadengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dandaerah. Selain itu, diperlukan kerangka pengaturan untuk pengalihanrisiko bencana terutama bagi kawasan dengan indeks risiko bencana



tinggi. Kebijakan pengurangan risiko bencana perlu dimanfaatkansepenuhnya bagi penegakan rencana tata ruang; (2) fase tanggap
darurat: diperlukan peraturan tentang status bencana untuk berbagikewenangan dan koordinasi pada saat penanganan tanggap daruratdan pasca bencana, serta diperlukan National Response Frameworksebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah; serta (3)
fase pascabencana: diperlukan National Recovery Framework sebagaipedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalampenyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam perspektifpembangunan yang berkelanjutan dan kebijakan pendanaanrehabilitasi dan rekonstruksi yang inovatif bagi percepatan pemulihanpascabencana.
8.5.11 Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah1. Lahirnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerahtahun2014 akan berimplikasi pada revisi atas regulasi turunan terkaityang memberikan arahan lebih detil dan teknis mengenaipenguatan implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi,antara lain mencakup:

 PP No. 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pusatdan Daerah
 PP No. 41/2007 Tentang SOTK Daerah
 PP No. 23/2011 Tentang Penguatan Peran Gubernur
 PP No. 65/2005 Tentang Standar Pelayanan Minimum
 PP No. 50/2007 Tentang Kerja Sama Antar Daerah
 PP No. 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,dll.2. Lahirnya Undang-undang entang Pemerintahan Daerah tahun2014 berkonsekuensi pada revisi atas UU No. 33/2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah. Seperti halnya regulasi turunan dari UUNo. 32/2004, akan dibutuhkan penyusunan revisi atas regulasiturunan UU No. 33/2004 antara lain PP No. 55/2005 TentangDana Perimbangan, serta PMK dan Permen terkait;3. Revisi atas UU No. 21/2001jo UU No. 35/2008Tentang OtonomiKhusus bagi Provinsi Papua dan yang terkait untukmeningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Otsus, khususnyaterkait dengan sistem pemantauan dan evaluasi.
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4. Revisi UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, terutama terkait dengan pasal mengenai mekanismePembatalan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.Selain itu, perlu dilakukan amandemen atau revisi atas regulasi-regulasi terkait agar saling bersinergi, menguatkan, sertamenghilangkan tumpang-tindih antarregulasi agar pembangunandapat berjalan dengan efektif dan efisien. Usulan pengembangan skemaregulasi untuk Sub-Bidang Optimalisasi Desentralisasi dan OtonomiDaerah adalah:1. Pengembangan perencanaan menggunakan pendekatankewilayahan;2. Skema insentif kerjasama antardaerah;3. Regulasi pengembangan daerah persiapan Daerah OtonomiBaru (DOB);4. Peningkatan local taxing power atau kerjasama administrasipajak daerah;5. Peningkatan belanja pembangunan (infrastruktur): skemapendanaan (hibah, pinjaman, obligasi) dan piloting;6. Implementasi penganggaran SPM yang berkualitas;7. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer.
8.6 Kerangka Kelembagaan

8.6.1 Informasi GeospasialSesuai UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial,penyelenggara Informasi Geospasial Dasar adalah Badan InformasiGeospasial (BIG).  Sedangkan untuk Informasi Geospasial Tematik(IGT) dapat diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, pemerintahdaerah, atau perorangan, dengan mengacu pada standar yangditetapkan oleh BIG. BIG juga bertanggungjawab untuk melaksanakanjaringan Informasi Geospasial sebagai sarana penyimpanan danpenyebarluasan Informasi Geospasial secara terpadu, sertamelaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan InformasiGeospasial.



8.6.2 Tata RuangPasca ditetapkannya UUPR, urusan tata ruang seharusnyamenjadi tanggung jawab Menteri yang membidangi urusan penataanruang. Namun demikian, karena belum terdapat kementerian/lembagayang membidangi langsung urusan penataan ruang, dan mengingatsifat penataan ruang yang lintas-sektor, maka dibentuklah BKPRNmelalui Keppres No. 4/2009.Saat ini, dengan dibentuknya Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN, maka implementasi kebijakan (delivery mechanism)bidang tata ruang akan dilaksanakan oleh Kementerian tersebutdengan dukungan program dan kegiatan dari K/L lain. Fungsi BKPRNdiharapkan akan tetap sebagai forum koordinasi antar K/L denganmelibatkan pemangku kepentingan lain di luar pemerintahan sepertimasyarakat dan dunia usaha.Secara rinci, kerangka kelembagaan diuraikan di bawah ini:1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif danharmonisDalam meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yangefektif dan harmonis, diperlukan peran dan kerjasama beberapainstansi pemerintah yaitua. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
• Menyusun NSPK Bidang Tata Ruang; danBersama dengan K/L terkait (Kemenko BidangPerekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, danKementerian Hukum dan HAM)
• Melakukan harmonisasi UU terkait bidang tata ruang.Bersama dengan Kementerian Pertahanan
• Menyusun peraturan perundangan Pengelolaan RuangUdara Nasional (PRUN) dan turunannya.b. Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Menyusun regulasi turunan UU No. 27/2007.c. Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan KementerianDalam Negeri
• Menyusun materi teknis integrasi RTR dengan RencanaPembangunan dan rencana sektor;
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• Menyusun mekanisme implementasi integrasipemanfaatan ruang oleh berbagai sektor yang mengacupada indikasi program RTR.2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruangDalam meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang,instansi pelaksana yang terlibat langsung.a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
• Mengoordinasikan BKPRN (termasuk didalamnyamenyelenggarakan Rakernas BKPRN); dan
• Melakukan penyusunan sistem informasi penataan ruangyang terintegrasi (termasuk sistem informasi untuksosialisasi, perizinan, serta pemantauan dan evaluasi).Bersama Kementerian Dalam Negeri
• Menyusun standarisasi instansi penyelenggara Tata Ruang;
• Melakukan pembinaan SDM Penataan Ruang di Daerah;
• Menyusun pedoman kerja PPNS; dan
• Melakukan pelatihan PPNS;b. Kementerian Dalam Negeri
• Menyusun Mekanisme Hubungan Kerja BKPRN-BKPRD;dan
• Menyelenggarakan Rakereg BKPRD.Bersama dengan Bappeda
• Membentuk forum masyarakat pemangku kepentingan dandunia usaha terkait penataan ruang di daerah.3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruangDalam meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang,instansi pelaksana yang terlibat mencakup.a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
• Melakukan percepatan penyelesaian dan peninjauankembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN (termasuk RevisiPerpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan RuangKawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi denganlembaga dan/atau pengelola KSN Jabodetabekjur), RTRWdan Rencana Rinci Tata Ruang;



• Melakukan Revisi PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
• Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme persetujuansubstansi RTR termasuk sertifikasi bagi tim teknispersetujuan substansi;
• Menyusun peraturan zonasi;
• Melakukan kajian dan penyusunan pedoman mekanismeinsentif, dan pemberian sanksi;
• Menyusun sistem informasi publik terpadu yangterintegrasi dengan sistem perizinan di daerah; dan
• Menyusun pedoman dan sistem evaluasi pemanfaatanruang;b. Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Melaksanakan percepatan penyelesaian dan implementasiRZWP-3-K; dan
• Menyusun peraturan perundangan Rencana Tata RuangLaut Nasional.c. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Agraria dan TataRuang
• Melakukan pemetaan indikasi program RTR ke dalamprogram rencana pembangunan dalam rangka menyusunrencana pembangunan.d. Badan Informasi Geospasial
• Menyediakan peta dasar dan tematik; dan
• Menyediakan foto udara resolusi tinggi sebagai dasar petaskala 1:5000 untuk RDTR yang mutakhir dan sesuaidengan kebutuhan penataan ruang;e. Kementerian Dalam Negeri
• Melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan terkaitperaturan zonasi, insentif, dan pemberian sanksi; dan
• Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasiRTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruangPelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang akandilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah.
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a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
• Melakukan penyusunan indikator outcome dan baselinepenyelenggaraan penataan ruang, monev penyelenggaraanpenataan ruang di tingkat pusat; dan
• Menyusun sistem informasi penataan ruang yangmendukung monev penyelenggaraan penataan ruang.b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
• Melakukan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang ditingkat daerah sesuai dengan pedoman yang telah disusunoleh Pemerintah Pusat.

8.6.3 PertanahanKerangka kelembagaan bidang pertanahan mencakup1. Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi PositifDalam membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif,diperlukan peran dan kerjasama beberapa instansi pemerintah danmasyarakat dalam melaksanakan tugas tertentu dengan tujuan (i)mengakomodasi perubahan sistem pendaftaran menuju sistempendaftaran tanah publikasi positif, dan (ii) mendukung upayapeningkatan kepastian hukum hak atas tanah, diantaranya adalah :a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional
 Percepatan penyusunan peta dasar pertanahan;
 Percepatan sertipikasi tanah;
 Melakukan review dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait sistem pendaftaran tanah;
 Bersama Kementerian Kehutanan melakukan pendaftarandan publikasi batas kawasan hutandalam skala 1:5.000;
 Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, melakukansosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat;b. BIG dan LAPAN
 Penyediaan peta dasar rupabumi;
 Penyediaan foto udara;
 Penyediaan citra satelit.



c. Kementerian Keuangan
 Bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan reviewdan perubahan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah danRestribusi Daerah untuk dapat membebaskan BPHTB padapendaftaran tanah pertama;d. Kementerian Dalam Negeri
 Bersama Kementerian Keuangan melakukan review danperubahan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah danRestribusi Daerah untuk dapat membebaskan BPHTB padapendaftaran tanah pertama;
 Bersama dengan Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN, melakukan sosialisasi peraturanperundangan tanah adat/ulayat;e. Kementerian Kehutanan
 Bersama Kementerian Agraria dan TataRuang/BPNmelakukan pendaftaran dan publikasi bataskawasan hutan dalam skala 1:5.000.f. Pemerintah Daerah
 Melakukan identifikasi masyarakat adat/ulayat;
 Menetapkan perda tanah adat/ulayat.g. Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan/atauTokoh Masyarakat
 Bersama pemerintah daerah melakukan sosialisasiperaturan perundangan tanah adat/ulayat.2. Reforma Agraria melalui pemberian tanah dan bantuanpemberdayaan masyarakatDalam upaya pelaksanaan reforma agraria diperlukan dukungandan peran dari setiap instansi pemerintah dan masyarakat sebagaiberikut:a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

 Melakukan identifikasi ketersediaan sumber tanah sebagaiTanah obyek Reforma Agraria
 Melakukan koordinasi lokasi antara kegiatan redistribusitanah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 Melaksanakan redistribusi tanah
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b. Seluruh K/L dan Pemda:
 Mengidentifikasi lokasi program pemberdayaanmasyarakat
 Melakukan identifikasi masyarakat penerima tanah obyekreforma agraria
 Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaiaccess reform3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumUpaya mewujudkan institusi/lembaga pencadangan tanah,memerlukan peran dan kerjasama dari beberapa instansipemerintah sebagai berikut :a. Kementerian PPN/Bappenas
 Melakukan kajian pengembangan konsep bank tanahb. Kementerian Hukum dan HAM
 Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait banktanah.c. Kementerian Keuangan
 Mengalokasikan anggaran untuk pembentukaninstitusi/lembaga bank tanah.
 Mengalokasikan anggaran pembelian bidang-bidang tanahpada kawasan yang diprioritaskan pembangunannya.d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
 Membentuk Badan Layanan Umum (BLU) penyediaantanah/Bank Tanah
 Menyiapkan SDM dan mekanisme praktek pencadangantanah4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahanuntuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahanDalam rangka memenuhi proporsi kompetensi SDM bidangpertanahan yang ideal terutama juru ukur maka perlu dukungandan kerjasama dari beberapa pihak sebagai berikut.a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN:
 Melakukan analisa kebutuhan pegawai KementerianAgraria dan Tata Ruang/BPN



 Menyiapkan skenario rencana penerimaan pegawai baruterutama juru ukur;b. Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara
 Mengkaji permintaan dan penerimaan pegawai baruKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNc. Kementerian Keuangan:
 Menyiapkan alokasi anggaran untuk penambahan pegawaibaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

8.6.4 PerkotaanKerangka kelembagaan pembangunan wilayah perkotaandiarahkan untuk mewujudkan Kota Berkelanjutan 2045 yangmerupakan visi perwujudan kota masa depan di Indonesia.Kelembagaan tersebut harus dapat bersinergi dari tingkat pusat hinggatingkat daerah dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahappenyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaansampai dengan tahap evaluasi. Selain itu, kelembagaan perkotaan jugaharus mampu menyelesaikan berbagai isu strategis yang sedang terjadisekaligus memberikan pelayanan publik dengan optimal. Dalam jangkawaktu pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019, maka roadmappengembangan kelembagaan pembangunan perkotaan selama 5 (lima)tahun ke depan adalah sebagai berikut:1. Penguatan Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional(TKPPN) dan pembahasan kelembagaan komite di tingkatpemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2015.Penguatan ini dilakukan dengan memperluas pelibatan tigainstansi di tingkat pusat ke dalam TKPPN, yakni KementerianKeuangan, Kementerian Perhubungan, dan Badan PertanahanNasional (BPN). Hal ini diperlukan atas dasar kelemahanTKPPN saat ini yang beranggotakan para pejabat eselon I,eselon II, eselon III dan pejabat perencana sehingga secarapolitis posisi semacam ini kurang kuat dalam pengambilankeputusan yang melibatkan banyak sector;2. Pembahasan Peraturan Presiden antar Kementerian/Lembagatentang Komite Percepatan Pembangunan Perkotaan Nasional(KP3N) dan Komite Percepatan Pembangunan Perkotaantingkat Provinsi (KP3P) dan Komite Percepatan PembangunanPerkotaan tingkat Kota (KP3K) tahun 2016;
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3. Pembentukan KP3D di tingkat Provinsi (Komite PercepatanPembangunan Perkotaan Provinsi - KP3P) maupunKabupaten/Kota (Komite Percepatan Pembangunan PerkotaanKabupaten/Kota – KP3K) tahun 2017. Hal ini dilakukan untukmeningkatkan kekuatan politik TKPPN;
4. Pelaksanaan KP3N di Indonesia tahun 2018-2035.

8.6.5 Pembangunan Desa dan Kawasan PerdesaanPenyiapan dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdayamasyarakat desa, termasuk pemerintah desa dan kelembagaanmasyarakat di tingkat desa memiliki posisi penting menggerakkan rodapembangunan di perdesaan. Mengingat kapasitas dan kualitassumberdaya manusia perdesaanuntuk mengelola programpembangunan sangat beragam. Oleh karena itu, pada RPJMN 2015-2019, diperlukan beberapa langkah penguatan terhadap masyarakatdesa, pemerintah desa dan kelembagaan perdesaan sebagai berikut:1. Penguatan kapasitas pemerintah desa terkait perencanaan,pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dalampembangunan desanya. Urgensinya adalah untuk meningkatkanefektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaandesa termasuk didalamnya penggunaan sumber daya desa baikaset maupun keuangan desa. Oleh karenanya perlu untukdilakukan pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaandesa kepada Kepala Desa dan perangkat Desa.2. Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)sebagai badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turutmembahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalampenyelenggaraan Pemerintahan Desa. Upaya tersebut pentinguntuk meningkatkan kinerja kelembagaan BPD di tingkat desadalam mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakatserta mengefektifkan penyelenggaraan musyawarah Desa.3. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa berfungsisebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalampembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, danpemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dantransparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan aksesagar masayarakat lebih berperan aktif dalam kegiatanpembangunan.4. Penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti Badan UsahaMilik Desa (BUMDes) dan lainnya sebagai upaya untuk



mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaanperekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalamrangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDessebagai salah satu badan usaha yang saham terbesarnyamerupakan milik Desa dan dimanfaatkan untuk mempercepatpembangunan desa dan memperkuat pemberdayaanmasyarakat desa.5. Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan pendampingansecara berjenjang sesuai kebutuhan oleh Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan Desa dalammendorong pembangunan Desa dan pembangunan Perdesaanserta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaanmasyarakat dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya denganmenggunakan kearifan lokal, menghormati adat istiadat danmemperhatikan kondisi sosial budaya yang ada.6. Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan pendampingan olehPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunandan implementasi penataan ruang kawasan perdesaan yangmemperhitungkan ekologi ruang perdesaan yangmemperhitungkan kearifan lokal, mitigasi bencana dan dampakperubahan iklim dengan mengacu pada UU No.26/2007 tentangPenataan Ruang.
8.6.6 Kawasan TransmigrasiKerangka kelembagaan dalam pembangunan danpengembangan kawasan transmigrasi  tahun 2015-2019 adalah :1. Penguatan fungsi dan koordinasi forum lintas pelaku secaralintas sekor dan lintas wilayah. Arah kebijakan pembangunandari kelembagaan ini adalah meningkatkan koordinasi lintassektor dan lintas wilayah dalam pembangunan danpengembangan kawasan transmigrasi untuk pembangunansosial ekonomi yang mendukung pembangunan danpengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal danperbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).2. Penguatan lembaga pengelola kawasan transmigrasi. Arahkebijakan pembangunan dari kelembagaan ini adalahoptimalisasi pengelolaan kawasan transmigrasi untukpembangunan sosial ekonomi yang mendukung pembangunandan pengembangan kawasan transmigrasi. Arah penataankelembagaannya yaitu melalui :
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a. Penguatan kantor Satuan Permukiman (SP) transmigrasi untukmendorong pengembangan produksi primer, khususnya didaerah tertinggal dan perbatasan.b. Penguatan kelembagaan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan(SKP)/ Desa Utama untuk mendorong pengembangan industripengolahan, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan.c. Penguatan badan pengelola Kawasan Perkotaan Baru (KPB)untuk mendorong peningkatan daya saing KPB sebagai kotakecil.
8.6.7 Kawasan StrategisUntuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasionalyang memiliki daya saing, diperlukan upaya dalam penataankelembagaan sebagai berikut:1. Perlu adanya penegasan terkait dengan tugas dan wewenangyang melekat pada masing-masing Badan Pengelola kawasan.Dalam upaya penegasan tugas dan wewenang ini maka perludiadakan suatu evaluasi terhadap struktur organisasi danSumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengelola/Pengusahamasing-masing kawasan untuk mengukur kapasitas dankemampuan dalam menghadapi tantangan 5 tahun.2. Pembenahan fungsi kelembagaan KAPET,  baik di daerahmaupun di pusat yang dititik beratkan untuk meningkatkanfungsi koordinasi, fasilitasi, dan mediasi.3. Penguatan fungsi kelembagaan KPBPB dan KEK agar dapatmendukung peran KPBPB pengembangan kawasan untukmenarik investasi dalam menghadapi persaingan bisnisinternasional.
8.6.8 Kawasan PerbatasanKerangka yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaandan pengembangan kawasan perbatasan negara, sebagai berikut:1. Dalam hal pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunankawasan perbatasan, perlunya penguatan kelembagaan BNPPdengan sektor terkait, baik mekanisme koordinasi dan sinergidi Pusat maupun di Daerah. Instrumen Rencana Induk danRencana Aksi BNPP diperkuat untuk dijadikan acuan seluruhstakeholder dalam membangun kawasan perbatasan.



2. Dalam hal kerjasama antar negara untuk membangun kawasanperbatasan, perlunya harmonisasi kelembagaan kerjasamaantar negara agar terintegrasi dengan lembaga pengelolaperbatasan negara.3. Dalam hal pengelolaan lintas batas negara, perlu pembentukankelembagaan pelayanan lintas batas negara satu atap terpadu(Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan). Saat ini,pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karenamasing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri.4. Dalam hal mempertegas batas wilayah negara dengan negaratetangga, perlunya penguatan kelembagaan diplomasi batasantar negara, baik kapasitas tim perunding, maupunrestrukturisasi kelembagaan dari tingkat teknis, strategi, hinggakebijakan (tingkat pengambilan keputusan).
8.6.9 Daerah TertinggalUntuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dankegiatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan upaya penataankelembagaan sebagai berikut:1. Penataan fungsi dan kewenangan terhadap kementerian yangmenangani urusan daerah tertinggal untuk memperkuat perankoordinasi yang dimandatkan sehingga koordinasi percepatanpembangunan daerah tertinggal bisa lebih konkrit dan dapatterwujud;2. Penyusunan dokumen strategi nasional percepatanpembangunan daerah tertinggal sebagai pedomankementerian/lembaga dalam mendukung upaya percepatanpembangunan daerah tertinggal dan sebagai instrumenkoordinasi; dan3. Penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerahtertinggal sebagai pedoman pemerintah daerah dan sebagaiinstrumen koordinasi antarpemerintah, antara pemerintah danpemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.
8.6.10 Penanggulangan BencanaDalam kerangka kelembagaan, yang perlu diperhatikan dalamkonteks terkait penanggulangan bencana yaitu Rencana NasionalPenanggulangan Bencana sebagai instrumen koordinasi antar K/L ditingkat pusat, repositioning peranan BNPB dalam tatakelolaPenanggulangan Bencana dan API dan melengkapi SPM tatakelola
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penanggulangan bencana. Secara khusus kerangka kelembagaanberdasarkan tahapan dalam penanggulangan bencana yaitu sebagaiberikut: (1) fase prabencana: diperlukan peta multi-risiko denganskala minimal 1:50.000 untuk menyusun rencana kontijensi, rencanapenanggulangan bencana kabupaten/kota, penyusunan RTRWKabupaten/Kota dan diperlukan peningkatan kapasitas BPBD untukmelaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan programpenanggulangan bencana; (2) fase tanggap darurat: diperlukanpengembangan database kawasan rawan bencana untukmenyempurnakan metodologi pengkajian cepat dan akurat bagikoordinasi tanggap darurat, peningkatan kapasitas BPBD dalammanajemen logistik dan SPM untuk mengukur kinerja tanggap darurat;serta (3) fase pascabencana: diperlukan peningkatan kapasitas BPBDuntuk melaksanakan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,pengembangan metodologi Disaster Recovery Index dan SPM untukmengukur tercapainya target dan kinerja build back better.
8.6.11 Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi DaerahUntuk mencapai masing-masing sasaran pembangunan sub-bidang desentralisasi dan otonomi daerah, dibutuhkan  sinergi dankoordinasi antara Kementerian / Lembaga, yakni K/L utama dan K/Lpendukung. K/L utama tersebut antara lain meliputi KementerianDalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan,Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut adalahrincian sasaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian dan/ataulembaga tersebut.

TABEL 8.14
KERANGKA KELEMBAGAAN SUB-BIDANG DESENTRALISASI DAN

OTONOMI DAERAH

No. Sasaran K/L Utama
K/L Pendukung

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah1. Meningkatnya harmonisasiperaturan perundangan daerahdengan peraturan perundangansektoral dan investasi
1. Kemenhukum danHAM2. Kementerian DalamNegeri

1. Bappenas2. Sekretariat Negara3. Kementerian Keuangan4. BKPM5. K/L  Sektor Perundangan



No. Sasaran K/L Utama
K/L Pendukung

Terkait
2. Terselesaikannya penataanpembagian kewenangan antarapemerintah pusat,  pemerintahprovinsi dan pemerintahkabupaten/kota

Kementerian DalamNegeri 1. Bappenas2. Kementerian Keuangan3. K/L  Sektor terkait
3. Meningkatnya implementasiStandar Pelayanan Minimal (SPM)di daerah Kementerian DalamNegeri 1. Bappenas2. Kementerian Keuangan3. K/L  Sektor SPM Terkait4. Meningkatnya implementasitahapan-tahapan Desain BesarPenataan Daerah dan implementasiKerjasama Antar Daerah

Kementerian DalamNegeri 1. Bappenas2. Kementerian Keuangan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah1. Meningkatnya kualitas manajemensumber daya manusia aparaturdalam pengadaan, pemanfaatan danpengembangan aparaturpemerintah daerah yangprofesional dan berintegritas.

Kementerian PAN danRB 1. Bappenas2. LAN3. BKN4. Kementerian Dalam Negeri
2. Menguatnya sinergi DPRD danKepala Daerah untuk mendukungkinerja pemerintahan daerah. Kementerian DalamNegeri Bappenas
3. Terwujudnya sebagian besarpelayanan publik yangdiselenggarakan dengan berbasisteknologi informasi baik pelayananadministratif maupun nonadministratif.

1. Kemen-PAN & RB2. Kementerian DalamNegeri
1. LAN2. Kementerian Keuangan3. K/L  Sektor PerundanganTerkait

4. Terwujudnya reformasi birokrasiyang mampu mendorong inovasibagi perbaikan kualitas pelayanandan peningkatan kinerja kebijakan
Kemen-PAN & RB 1. Bappenas2. LAN
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No. Sasaran K/L Utama
K/L Pendukung

pemerintah daerah 3. BKN

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah1. Meningkatknya Kemampuan FiskalDaerah Kementerian Keuangan 1. Bappenas2. Kementerian Dalam Negeri2. Meningkatnya Kualitas Belanja danAkuntabilitas PengelolaanKeuangan Pemerintah Daerah 1. Bappenas2. KementrianKeuangan
1. Kementerian Dalam Negeri2. BPK3. BPKP

3. Meningkatnya keterkaitan alokasidana transfer dan pelayanan publik Bappenas 1. Kementerian Keuangan2. Kementerian Dalam Negeri
Penguatan Demokrasi Lokal1. Tertatanya  Administrasi Pilkada 1. Kementerian DalamNegeri2. Komisi PemilihanUmum

1. Badan Pengawas Pemilu2. Bappenas
2. Meningkatnya Kualitas KebijakanPemerintah Daerah 1. Bappenas2. Kementerian DalamNegeri

1. Kementerian Keuangan2. K/L  Sektoral
3. Menguatnya Pelaksanaan OtonomiKhusus 1. Kementerian DalamNegeri2. Bappenas

Kementerian Keuangan
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BAB 9  
BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

Sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang 
RPJPN, RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan daya saing 
perekonomian nasional. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur 
diarahkan untuk (a) menyediakan infrastruktur transportasi untuk 
pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta 
pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional 
maupun internasional; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan 
dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi penggunaan energi 
termasuk tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan 
telematika masyarakat pengguna jasa; (d) memenuhi kebutuhan 
hunian layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa 
permukiman kumuh; serta (e) mewujudkan peningkatan keandalan 
dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air 
minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan 
pangan. 

UU No. 17 Tahun 2007 tersebut juga mengamanatkan bahwa 
pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan 
potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di 
setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan 
berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu 
pembangunan infrastruktur harus memperhatikan situasi dan kondisi 
suatu wilayah agar pemanfaatan dari infrastruktur tersebut dapat 
dioptimalkan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan 
demikian diharapkan pembangunan infrastruktur bisa menjadi 
perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kebijakan pembangunan infrastruktur selama ini diarahkan pada 
percepatan peningkatan daya saing yang tercermin pada laporan 
World Economic Forum (WEF) pada tahun 2014 yaitu posisi daya saing 
infrastruktur Indonesia meningkat tajam dari urutan 84 dari 133 
negara pada tahun 2009 menjadi urutan 56 dari 144 negara pada 
tahun 2014. Penilaian daya saing infrastruktur mencakup kualitas dan 
kapasitas infrastruktur seperti jalan, jalan kereta api, pelabuhan, 
bandar udara (bandara), energi dan ketenagalistrikan, serta 
telekomunikasi Di samping itu, upaya perbaikan kinerja infrastruktur 
selain infrastruktur transportasi, listrik dan telekomunikasi, juga 
diprioritaskan pada infrastruktur bendungan, jaringan irigasi, serta 
jaringan sanitasi dan air minum dengan tujuan untuk meningkatkan 
produksi hasil pertanian, ketahanan pangan dan ketahanan air 
nasional. 
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Sejalan 
dengan upaya 
percepatan 
pembangunan 
infrastruktur dan 
keseimbangan 
pembangunan tetap 
dijaga, makastrategi 
pembangunan 
infrastruktur 
dijabarkan melalui 
peningkatan 
konektivitas antara  
pusat pertumbuhan 
dengan wilayah 
hinterland maupun 
wilayah 
pendukungnya dengan tetap menjaga manfaat ekonomi yang positif 
terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Peningkatan konektivitas 
berarti adanya kemudahan dan kesinambungan tidak hanya terkait 
dengan transportasi tetapi juga energi dan telekomunikasi sehingga 
suatu transaksi ekonomi menjadi lebih murah, lebih cepat dan lebih 
aman. Di samping itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur 
juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target Millenium 
Development Goals (MDG’s) seperti pengurangan jumlah rumah tangga 
tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar, perbaikan 
signifikan dalam kehidupan penghuni kawasan kumuh serta 
peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses mendapat 
jaminan kepemilikan rumah.  

RPJMN 2015-2019 dipandang sangat strategis dan sangat kritis 
bagi Indonesia, bukan hanya karena akan digunakan oleh 
pemerintahan yang baru tetapi juga RPJMN ini merupakan penentu 
bagi wajah infrastruktur kedepan. Strategis dalam pengertian inilah 
era dimana infrastruktur, transportasi, dan sistem pelayanan publik 
yang profesional harus dibangun secara radikal untuk menutup defisit 
dan kesenjangan yang sudah berakumulasi bertahun-tahun. Era 2015-
2019 dipandang kritis dalam pengertian bahwa kegagalan untuk 
membangun infrastruktur transportasi akan membawa dampak negatif 
yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian, daya saing global, dan 
tingkat kesejahteraan masyarakat bangsa. 

 

GAMBAR 9.1 
DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2009 DAN 2014 

Sumber : World Economic Forum(WEF) 
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9.1 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  

Permasalahan infrastuktur sangat kompleks karena terkait 
dengan berbagai isu termasuk ketertaikatanya dengan ekonomi, 
kependudukan, dan globalisasi,  peran badan usaha, kesenjangan antar 
wilayah serta energi dan lingkungan.  

Infrastruktur dan Ekonomi 

Mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera melalui 
peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi tidak terlepas 
dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang 
secara efisien dan efektif sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, 
pembangunan jaringan infrastruktur dan industri jasa 
penyelenggaraan infrastruktur maupun manufakturnya menjadi salah 
satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Selain 
mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan 
infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya 
saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta 
membantu mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan transportasi 
dan telekomunikasi di luar Jawa dapat meningkatkan pemerataan 
pembangunan, mengurangi kesenjangan wilayah, dan mengurangi 
konsentrasi penduduk di Pulau Jawa. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi bidang Infrastruktur yang 
berhubungan langsung dengan ekonomi antara lain (1) rendahnya 
pertumbuhan pembangunan bidang infrastruktur, (2) pertumbuhan 
bidang Infrastruktur belum mampu melampaui laju pertumbuhan 
ekonomi nasional, dan (3) belum meratanya pembangunan prasarana 
dan sarana yang selama ini masih terfokus di pulau Jawa dan Sumatera. 
Perlu digarisbawahi bahwa kondisi infrastruktur yang baik 
mendukung sektor-sektor perekonomian lainnya dan infrastruktur  
yang buruk akan berdampak buruk terhadap perekonomian itu sendiri. 

Oleh karena itu, tantangan bidang Infrastruktur dalam 
menunjang pembangunan ekonomi adalah (1) meningkatkan 
aksesibilitas akibat belum memadainya  pelayanan infrastruktur, (2) 
kesiapan bidang infrastruktur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN(MEA) ,dan (3) kesiapan bidang infrastruktur dalam 
menghadapi globalisasi di bidang ekonomi.  

Infrastruktur dan Kependudukan 

Jumlah penduduk yang diprediksi mencapai lebih dari 300 juta 
orang pada tahun 2035 merupakan tantangan bagi Indonesia dalam 
menyeimbangkan penyebaran penduduk ke wilayah lain di luar Jawa. 
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Infrastruktur seharusnya diberi peran lebih strategis untuk dapat 
memicu perekonomian lokal dan membuka akses dan pasar ekonomi 
lokal. Implikasi jumlah penduduk yang sangat besar ini menuntut 
ketersediaan jaringan infrastruktur yang mampu mengakomodasi 
pergerakan antarpulau, antarpropinsi, antarkabupaten, bahkan 
antardesa,dan intrawilayah, serta infrastruktur dasar lainnya. 
Marjinalisasi ekonomi perdesaan dan konsentrasi ekonomi di 
perkotaan yang menyebabkan ketimpangan dalam penyediaan 
infrastruktur dapat memicu terjadinya urbanisasi, terutama di Jawa. 

Permasalahan 
yang dihadapi 
bidang 

Infrastruktur dalam 
menghadapi 
pertumbuhan 
penduduk di masa 
yang akan datang 
adalah (1) rendahnya 
aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
angkutan massal yang 
murah dan nyaman, 
terutama masyarakat 
perkotaan, (2) 
rendahnya 

aksesibilitas wilayah-
wilayah terluar dan 

perbatasan dalam mengakses prasarana dan sarana infrastruktur, dan 
(3) pembangunan infrastruktur terbentur dengan permasalahan lahan 
yang ketersediaannya berkompetisi dengan bidang properti 
(perumahan dan permukiman); (4) masih belum terpenuhinya 
kebutuhan perumahan dan masih belum tertatanya kawasan 
permukiman kumuh. serta (5) belum memadainya ketersediaan daya 
listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan 
perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya  listrik. 

Peran Badan Usaha 

Pembiayaan merupakan permasalahan yang kerap dijumpai 
dalam penyediaan infrastruktur.Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 
atau Public Private Partnership (PPP) menjadi salah satu alternatif 
dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran badan 
usaha.Permasalahan dalam penyediaan infrastruktur melalui skema 

GAMBAR 9.2 
URBANISASI PADA TAHUN 2025 (%) 

Sumber : BPS, 2012 
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KPS atau PPP adalah (1) Masih kurangnya informasi mengenai proyek 
baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis 
terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk 
pengelolaan risiko tersebut; (2) Masih sulitnya penerapan peraturan 
terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerja sama 
(PJPK); (3) Masih rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan 
dalam melaksanakan KPS; (4) Belum optimalnya dokumen 
perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur mengakibatkan pilihan 
strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS sehingga 
proyek infrastruktur yang menarik bagi pihak swasta malah 
dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD, sementara proyek 
infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak 
swasta; (5) Masih kurang memadainya pendanaan PT SMI dan anak 
perusahaannya PT IIF serta PT PII masing-masing sebagai instrumen 
pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui 
skema KPS; serta (6) Belum adanya mekanisme pemberian insentif 
bagi Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam 
melaksanakan KPS. 

Kesenjangan Wilayah 

Selama ini dikotomi dan kesenjangan antara wilayah Barat 
Indonesiadan. salah satu penyebabnya  adalah karena wilayah di timur 
Indonesia tersebut sangat langka akan pembangunan infrastruktur dan 
jaringan transportasi. Permasalahan kesenjangan regional di Indonesia 
ini membutuhkan strategi penanganan secara komprehensif untuk 
mengatasi dampak yang berkelanjutan .  

Kawasan Barat Indonesia - Jawa, Sumatera, dan Bali- telah 
menyumbang sekitar 80% dari PDB nasional,sementara itu Kawasan 
Timur Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam, laut, 
mineral, hanya menyumbang sekitar 20%. Pulau Jawa menyumbang 
sekitar 58% dari PDB nasional, sedangkan wilayah Timur apabila 
dibagi-bagi per provinsi, maka akan terlihat sangat kecil sumbangan 
pendapatannya. Hal ini jelas terjadi kesenjangan pembangunan antara 
wilayah Barat dan Timur. Kesenjangan wilayah ini menjadi 
problematika klasik dari pembangunan Indonesia. Hal yang sangat 
mendasar dari situasi ini adalah terkait dengan permasalahan-
permasalahan sebagai berikut: (1) belum meratanya pembangunan 
infrastruktur di wilayah Timur, (2) tingkat pendidikan yang masih 
rendah dibandingkan dengan wilayah Barat, (3) rata-rata pendapatan 
perkapita yang masih rendah, (4) masih banyak wilayah-wilayah di 
Timur Indonesia yang belum tersedia fasilitas infrastruktur yang 
memadai. 
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Berdasarkan 
penjelasan di atas, 
permasalahan 
pembangunan 
bidang 
Infrastrukturterkait 
isu pemerataan 
pembangunan 
adalah: (1) belum 
memadainya peran 
infrastruktur yang 
memberikan solusi 
untuk mengurangi 
kesenjangan 
wilayah Barat dan 
Timur, (2) belum optimalnya konektivitas baik di dalam koridor 
ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, 
dan perdalaman;serta (3) belum meratanya distribusi pelayanan 
infrastruktur dasar di wilayah timur. 

Energi dan Lingkungan 

Bidang Infrastruktur diprediksi menjadi bidang yang paling 
besar dalam mengkonsumsi energi dan cenderung meningkat di masa 
yang akan datang.. 

Permasalahan infrastruktur di Indonesia yang terkait dengan 
energi dan lingkungan antara lain: (1) diversifikasi, konservasi energi, 
dan sistem multimoda yang belum optimal; (2) kemacetan di kota-kota 
besar dan menengah serta rusaknya banyak jaringan jalan di daerah 
menambah parah dan buruknya emisi gas buang; serta (3) polusi yang 
tinggi penyebab utama dari Gas Rumah Kaca (GRK). 

 

 

 

 

 

GAMBAR 9.3 
RATA-RATA PDB DALAM KURUN WAKTU 10 

TAHUN 

Sumber : BPS, 2012 
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GAMBAR 9.1 
KONSUMSI ENERGI OLEH  

BIDANG-BIDANG EKONOMI 

GAMBAR 9.2 
KONTRIBUSI GAS EMISI DARI 

BERBAGAI NEGARA 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktur dan Globalisasi 

Transportasi, telekomunikasi dan informasi, akan memegang 
peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pergerakan ekonomi 
global. Revolusi teknologi transportasi yang berbasiskan ilmu 
pengetahuan, komputer, dan teknologi informasiakan merubah pola 
dan karakteristik mobilitas orang dan barang. Kombinasi teknologi 
informasi, telekomunikasi, dan transportasi akan menjadi kekuatan 
penentu dalamdaya saing perekonomian global suatu bangsa. Sebagai 
contoh transportasi yang tetap terpuruk dalam tradisionalisme dan 
keterbelakangan pelayanannya bukan hanya tidak dapat menopang 
daya saing suatu bangsa bahkan akan menjadi penghalang bagi 
bangkitnya perekonomian bangsa tersebut 

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur serta dalam rangka 
mendukung pencapaian target infrastruktur Middle Income Country 
maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019, percepatan pembangunan bidang infrastruktur 
menekankan lima prioritas utama yaitu: (1) Pembangunan 
Infrastruktur/ Prasarana Dasar, (2) Menjamin ketahanan air untuk 
mendukung ketahanan nasional, (3) Penguatan Konektivitas Nasional 
untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan, (4) Pembangunan  
Transportasi Massal Perkotaan, dan (5) Peningkatan Efektifitas dan 
Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur. 
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9.1.1 Pembangunan Infrastruktur/ Prasarana Dasar dalam 
Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar 
Internasional 

Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, 
dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. 
Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand) masih 
menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar 
khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).  

Pada sektor perumahan, keterbatasan kapasitas pengembang 
(developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif 
ditambah rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR baik 
membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab 
utamamasih banyaknya masyarakat berpendapatan rendah yang 
belum tinggal di rumah layak huni. Ke depannya hal tersebut 
berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan 
menciptakan permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan 
perumahan khususnya di area perkotaan (urban area) yang terkendala 
dengan proses pengadaan lahan. 

Sementara itu, optimalisasi kapasitas pemerintah dan 
pemerintah daerah dalam memperluas akses MBR terhadap hunian 
layak masih perlu ditingkatkan. Fasilitasi penyediaan hunian layak bagi 
MBR selama tahun 2005-2013 seperti pembangunan rumah susun 
sederhana sewa, penyediaan prasarana dan sarana dasar, penyediaan 
fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan peningkatan 
kredit mikro perumahan masih belum tepat sasaran. Permasalahan 
tersebut semakin sulit karena kegiatan fasilitasi belum diiringi dengan 
penguatan peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai enabler, 
melainkan lebih berperan sebagai developer yang umumnya akan lebih 
cepat dan efisien jika dilakukan oleh masyarakat dan pengembang 
(developer). 

Kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan 
mandat dalam pengembangan perumahan juga masih dapat 
ditingkatkan. Peran Perumnas dalam pembangunan rumah untuk MBR 
masih belum optimal dan dihadapkan pada persaingan dengan 
pengembang perumahan. Demikian halnya dengan Bank Tabungan 
Negara (BTN) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang diharapkan 
menjadi katalisator pembiayaan perumahan bagi MBR masih 
memerlukan tambahan likuiditas. 

Di samping hunian layak, penyediaan air minum dan sanitasi 
sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. 
Pada tahun 2013, proporsi rumah tangga yang memiliki akses 



 

 

Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 |  9-9 

 

terhadap sumber air minum aman adalah 67,73 persen sedangkan 
proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi 
layak adalah 59,71 persen (BPS, 2013). Dengan demikian, masih 
terdapat 80 juta jiwa penduduk yang belum memiliki akses air minum 
dan 100 juta penduduk yang belum memiliki akses terhadap fasilitasi 
sanitasi layak.  Adapun terkait layanan persampahan, proporsi rumah 
tangga yang terlayani pengelolaan persampahan adalah 24,9% 
(Riskesdas, 2013). Permasalahan yang dihadapi dalam 
penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya 
keberlanjutan sarana dan prasarana terbangun serta masih adanya 
penduduk yang belum terlayani akses air minum dan sanitasi. Kedua 
permasalahan tersebut juga diiringi dengan persoalan belum 
diprioritaskannya air minum dan sanitasi dalam perencanaan 
pembangunan daerah. 

Penyebab utama minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana 
air minum dan sanitasi adalah belum optimalnya pemberdayaan 
masyarakat serta belum diterapkannya manajemen aset. Belum 
optimalnya pelibatan masyarakat di setiap tahapan pembangunan 
menyebabkan kurangnya rasa kepemilikan terhadap sarana terbangun. 
Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi saat 
ini belum mencakup strategi manajemen aset yang tepat khususnya 
terkait pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga mempersingkat usia 
ekonomis dari infrastruktur terbangun. Akibatnya terjadi kegagalan 
prematur atas investasi yang telah dikeluarkan.  

Di lain pihak, akses air minum dan sanitasi yang ada saat ini juga 
belum dapat menjangkau seluruh penduduk. Hal ini dikarenakan 
belum mantapnya sinergi perencanaan dan penyelenggaraan 
pembangunan air minum dan sanitasi sehingga penyediaan sanitasi 
belum terintegrasi. Dengan demikian, pelayanan air minum yang ada 
saat ini belum dapat memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, 
kontinuitas dan keterjangkauan).  

Disamping itu, jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan 
ketenagalistrikan terutama akses pada gas bumi untuk rumah tangga 
dan akses pada tenaga listrik masih terbatas dan menunjukkan 
ketimpangan. Hasil-hasil pembangunan masih ekslusif atau hanya 
dinikmati oleh kalangan atau daerahtertentu. Pelayanan dasar 
ketenagalistrikan belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat terutama 
di daerah terpencil dan terluar. Total rasio elektrifikasi pada tahun 
2014 diperkirakan baru mencapai sekitar 81,40 persen atau masih ada 
sekitar 19 persen penduduk Indonesia belum dapat menikmati layanan 
ketegalistrikan.  
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Penyediaan Energi dan Listrik untuk Rakyat dan Menunjang 
Pertumbuhan Perekonomian 

Jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan 
terutama akses pada gas bumi untuk rumah tangga dan akses pada 
tenaga listrik masih terbatas dan menunjukkan ketimpangan. Hasil-
hasil pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan masih belum 
sepenuhya menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil, 
terutama di wilayah tengah dan timur indonesia. Juga dalam hal 
penyedian infrastruktur gas bumi khususnya untuk rumah tangga, 
industri dan transportasi masih relatif  ekslusif atau hanya dinikmati 
oleh kalangan atau regional tertentu.  

Dalam proses pembangunan infrastruktur energi dan 
ketenagalistrikan berbagai isu strategis  terutama adalah kebijakan 
harga energi (BBM) dengan subsidi yang masih sangat besar   
mengakibatkan pengembangan infrastruktur energi yang 
memanfaatkan gas maupun Energi Baru Terbarukan (EBT) masih 
relatif  terkendala. Hal ini juga menjadikan pemanfaatan energi yang 
boros, dan tidak berkembangnya energi non-BBM termasuk untuk 
rumah tangga, transportasi, industri maupun bisnis. Subsidi energi 
yang sangat besar, pemakaian energi yang boros tercermin dari tingkat 
efisiensi pemakain energi yang diukur dengan elastisitas dan intensitas 
pemanfaatan energi. Tingkat elastisitas energi saat ini cukup tinggi 
yaitu sekitar 1,63 (Thailand 1,4 dan Singapura 1,1, negara maju 0,1 
hingga 0,6). Untuk tingkat intensitas energi Indonesia saat ini berada 
pada indeks 400 (Amerika Utara 300, OECD sekitar 200, Thailand 350, 
dan Jepang 100). Subsidi BMM telah meningkat hampir rata-rata 
sekitar 100 persen setiap tahun sejak tahun 2010, sedangkan subsidi 
listrik  telah meningkat rata-rata hampir 20 persen setiap tahun. 

Isu strategis lainnya yang dihadapi adalah masalah klasik 
penyediaan lahan. Sifat yang khusus dari sektor energi dan 
ketenagalistrikan menimbulkan kendala yang belum diakomodasi 
secara memadai oleh peraturan yang ada saat ini. Misalnya adalah 
kewajiban penyediaan lahan di awal proses pengadaan/tender 
pembangunan pembangkit listrik ternyata tidak dapat dilakukan dalam 
kasus pembangunan pembangkit Mulut Tambang dimana lokasi 
pembangunan tidak dapat ditentukan di awal. Selain itu, 
pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik lebih banyak 
berada di area hutan lindung maupun di kawasan konservasi. 
Demikian pula halnya dengan pembangunan jaringan transmisi baik 
gas bumi maupun ketenagalistrikan yang membentang ratusan 
kilometer yang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk 
proses pengadaan tanahnya.  
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Selanjutnya, penciptaan industri yang lebih efisien menjadi salah 
satu kunci pokok keberhasilan pembangunan energi dan 
ketenagalistrikan. Industri ketenagalistrikan masih ditandai oleh 
perilaku monopoli yang dapat menghambat efisiensi maupun 
efektifitas sistem industri secara keseluruhan. Kebijakan akses terbuka 
untuk pemakaian infrastruktur secara bersama (open access) sebagai 
prasyarat bagi tumbuhnya industri yang efisien masih belum 
berkembang. Kesetaraan akses terhadap sistem transmisi (jaringan gas 
bumi dan ketenagalistrikan) diperlukan untuk mendorong kondisi 
yang lebih kompetitif baik di sisi pemanfaatan maupun penyediaannya 

Pembangunan infrastruktur dasar energi dan ketenagalistrikan 
akan diarahkan pada dua program utama yaitu : 

• Penyediaan Listrik Untuk Rakyat dan Pertumbuhan 
Ekonomi 

Pelayanan dasar ketenagalistrikan belum dapat dinikmati oleh 
seluruh rakyat. Akses ketenagalistrikan sangat minimal bahkan tidak 
ada untuk beberapa daerah terpencil dan terluar. Total rasio 
elektrifikasi pada tahun 2014 diperkirakan baru mencapai sekitar 
81,51 persen atau masih ada sekitar 18,5 persen penduduk Indonesia 
belum dapat menikmati layanan ketegalistrikan.  

Aksesibilitas sarana prasarana ketenagalistrikan juga sangat 
timpang, beberapa daerah yang masih memiliki tingkat rasio 
elektrifikasi di bawah 60 persen pada tahun 2013 yaitu NTT dan Papua 
masing-masing sebesar 57,58 persen, dan 35,55 persen. Tingkat 
layanan ketenagalistrikan yang rendah juga dapat ditunjukkan dari 
konsumsi tenaga listrik per kapita dimana pada tahun 2012 konsumsi 
tenaga listrik per kapita adalah 0.6 MWh/kapita dengan produksi 
tenaga listrik sebesar 173,51 ribu GWh.  

Begitu pula penyediaan listrik secara umum untuk menunjang 
pertumbuhan ekonomi, dalam kurun lima tahun terakhir telah 
dilakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik lebih kurang 
sebesar 17 GW, sehingga kapasitas pembangkit listrik nasional sampai 
akhir tahun 2014 diperkirakan akan mencapai sekitar 50,7 GW. Hal ini 
telah mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, 
menghadapai kesinambungan penyediaan listrik untuk kurun waktu 
beberapa tahun mendatang, berdasarkan perkiraan proyeksi neraca 
daya, diperkirakan akan terjadi penurunan cadangan daya listrik yang 
cukup signifikan, bahkan potensial terjadi kembali krisis listrik,  
mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini, masih sedikit 
pembangkit listrik yang telah mulai berjalan pembangunannya yang 
seharusnya selesai beberapa tahun mendatang. Untuk itu, perlu segera 
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dilakukan percepatan pembangunan berbagai pembangkit listrik.  

• Penyedian Energi Minyak dan Gas Bumi Untuk Rakyat dan 
Pertumbuhan Ekonomi 

Penyediaan akses energi untuk rumah tangga khususnya minyak 
dan gas bumi masih sangat terbatas. Meningkatnya permintaan akan 
bahan bakar minyak (BBM) tidak diimbangi dengan kuantitas dan 
kualitas infrastruktur minyak bumi. Kapasitas kilang yang ada saat ini 
baru sekitar satu juta barel per hari dengan tingkat produksi BBM 
sekitar 240 juta barel per tahun dimana konsumsi BBM nasional 
hampir mencapai 400 juta barel per tahun. Akibatnya tidak hanya 
tingkat pelayanan yang rendah namun juga mengakibatkan tingginya 
impor BBM. Lebih lanjut tingkat pelayanan distribusi BBM juga belum 
merata di seluruh pelosok tanah air karena terbatasnya fasilitas 
distribusi BBM (depo BBM) yang seringkali mengakibatkan tidak 
tersedianya pasokan BBM di masyarakat. Pemanfaatan gas bumi untuk 
rumah tangga hanya mencapai sekitar 177.000 MMSCF untuk sekitar 
73.500 rumah tangga. Pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) oleh 
pemerintah yang telah dimulai sejak tahun 2009 baru menjangkau 17 
kota yang melayani sekitar 58.000 sambungan rumah tangga. Tingkat 
pasokan/penyediaan gas bumi untuk rumah tangga dan tenaga listrik 
masih cukup jauh tertinggal  dibandingkan pertumbuhan kebutuhan  
(demand) sehingga terjadi keadaan permintaan yang terbatasi 
(suppressed demand).  

Selain akses energi gas bumi untuk rumah tangga, penyediaan 
infrastruktur gas untuk bisnis, industri dan transportasi, perlu terus 
dikembangkan. Diperkirakan hingga tahun 2014 akan terdapat 
jaringan pipa gas secara nasional mencapai panjang lebih kurang 
11.960 km yang sebagian ditujukan untuk memasok gas bumi untuk 
bisnis dan industri. Selain itu, program konversi penggunaan BBM ke 
gas untuk transportasi juga terus dilakukan.  Hingga akhir tahun 2014, 
diperkirakan akan tersedia 75 SPBG tersebar di beberapa wilayah 
khususnya Jawa dan Sumatera. Namun hal ini masih sangat terbatas, 
sehingga masih harus terus dikembangkan atau diperluas ke berbagai 
wilayah lainnya, termasuk ke wilayah tengah dan timur Indonesia. 
Program konversi ini tentu saja akan diikuti oleh penyediaan konverter 
kit bagi kendaraan secara luas. Begitu pula,  program konversi 
penggunaan BBM ke gas khususnya untuk para nelayan, akan terus 
dikembangkan dan diperluas, sehingga dapat lebih mengefisiensikan 
biaya pembiayaan transportasi perahu nelayan dalam melakukan 
aktifitas ekonominya. 

Selanjutnya, penciptaan industri yang lebih efisien menjadi salah 
satu kunci pokok keberhasilan pembangunan energi dan 
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ketenagalistrikan. Industri energi dan ketenagalistrikan masih ditandai 
oleh perilaku monopoli yang dapat menghambat efisiensi maupun 
efektifitas sistem industri secara keseluruhan. Kebijakan akses terbuka 
untuk pemakaian infrastruktur secara bersama (open access) sebagai 
prasyarat bagi tumbuhnya industri yang efisien masih belum 
berkembang. Kesetaraan akses terhadap sistem transmisi (jaringan gas 
bumi dan ketenagalistrikan) diperlukan untuk mendorong kondisi 
yang lebih kompetitif baik di sisi pemanfaatan maupun penyediaannya. 

9.1.2 Menjamin Ketahanan Airuntuk Mendukung Ketahanan 
Nasional 

Infrastruktur diharapkan dapat menjawab tantangan masa 
depan dalam mewujudkan ketahanan air, termasuk untuk mendukung 
ketahanan pangan dan energi dalam rangka mendukung ketahanan 
nasional. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 
pendukuk, serta perubahan pola produksi dan konsumsi masyarakat, 
mendorong peningkatan kebutuhan air, pangan dan energi. 
Perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang memperhatikan 
kelestarian lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang kuat, kesejahteraan masyarakat yang 
merata, keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Pengelolaan sumber daya 
air yang efektif sangat penting dan menjadi kunci utama dalam 
mewujudkan ketahanan air, termasuk utnuk mendukung ketahanan 
pangan dan energi dalam rangka mendukung  ketahanan nasional, 
melalui pendekatan terpadu lintas sektor dan lintas kelembagaan. 

Salah satu prasyarat dari kondisi ketahanan air tercermin dari 
kemampuan menyimpan air baik yang tersimpan secara alami maupun 
yang tersimpan dalam bangunan penampung air. Sampai dengan tahun 
2014, kapasitas tampung air mencapai 58,6 m3/kapita, naik 12,7% 
terhadap kapasitas tahun 2010 yang sebesar 52 m3/kapita. Namun 
demikian, kapasitas tampung tersebut baru mencapai sekitar 3% dari 
kebutuhan ideal sebesar 1.975 m3/kapita. Sebagai perbandingan, 10 
tahun yang lalu (2003) kapasitas tampung perkapita Thailand telah 
mencapai 1.277 m3/kapita atau lebih dari 20 kali lipat kapasitas 
tampung Indonesia pada tahun 2013. Terhambatnya pembangunan 
penampung air seperti waduk terutama disebabkan oleh 
keterlambatan penyiapan pembangunan (Studi Potensi, FS, SID, DED, 
AMDAL, Sertifikasi), lamanya ijin pemanfaatan lokasi (terutama yang 
berada di lahan hutan), lamanya pembebasan lahan dan pemukiman 
kembali penduduk yang terkena dampak.Kurang optimalnya 
pengelolaan waduk tercermin dari percepatan penurunan fungsi 
waduk. Dari 284 waduk termasuk yang berfungsi sebagai PLTA, 
sebagian besar mengalami percepatan sedimentasi. Secara 
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kelembagaan belum optimalnya fungsi unit pengelola bendungan, 
menyebabkan pengelolaan bendungan selama ini belum memenuhi 
standar minimal, kecuali Waduk Ir. Juanda di Jatiluhur yang dikelola 
oleh PJT II dan Waduk Ir. Sutami di Karangkates yang dikelola oleh PJT 
I.  

Kehandalan sumber air irigasi yang berasal dari waduk baru 
mencapai sekitar 11% dari 7,2 juta hektar areal irigasi yang telah 
dibangun, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau 
mata air (free intake). Lebih dari setengah jaringan irigasi tersebut atau 
sebesar 3,74 juta hektar memerlukan rehabilitasi baik rehabilitasi 
ringan maupun rehabilitasi berat. Daerah Irigasi Rawa yang telah 
dikembangkan seluas kurang lebih 1,8 juta hektar merupakan lahan 
potensial pendukung ketahanan pangan, sehingga diperlukan 
pengelolaan yang optimal melalui peningkatan operasi dan 
pemeliharaan serta rehabilitasi. struktur irigasi melalui kegiatan 
operasi dan pemeliharaan. Khusus pada daerah irigasi yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah, kondisi kemampuan keuangan 
daerah merupakan kendala utama dalam peningkatan, rehabilitasi, dan 
operasi dan pemeliharaan. Kelembagaan yang berupa belum adanya 
manajer irigasi atau pengelola daerah irigasi merupakan salah satu 
penyebab belum optimalnya pengelolaan daerah irigasi. 

Sumber air baku yang berasal dari waduk dan embung yang 
ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun relatif masih 
rendah, hal ini sejalan dengan sumber air irigasi yang berasal dari 
waduk dan embung baru mencapai 11 % dari luasan daerah irigasi di 
Indonesia. 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. Suplai air baku yang berasal dari waduk, embung dan 
pengambilan bebas dari sungai sampai saat ini belum mampu 
mengimbangi peningkatan kebutuhan air sebagai akibat 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. Pada tahun 
2012 tidak kurang dari 55,5 persen keluarga di Indonesia masih 
mengandalkan air tanah sebagai sumber air minum. Secara kualitas, 
kendala yang masih dihadapi dalam penyediaan air baku di Indonesia 
diantaranya adalah tingginya pencemaran sumber-sumber air dari 
limbah rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta budidaya 
pertanian yang cenderung berlebihan dalam penggunaan pupuk dan 
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pestisida. 

Luas areal rawa di Indonesia mencapai kurang lebih 33,4 juta 
hektar atau kurang lebih sebesar 17,4% dari luas daratan, yang terdiri 
dari  60,2 % merupakan rawa pasang surut, dan 39,8 % merupakan 
rawa non pasang surut. Lahan rawa tersebut berpotensi sebagai 
penyedia lahan budidaya pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk 
lahan pertanian dan lahan perkebunan seperti sawit dan karet. 
Pengembangan lahan rawa sebagai lahan alternatif perlu diupayakan 
dengan pendekatan adaptif dengan mengendepankan kelestarian 
lingkungan, yakni suatu bentuk pengelolaan yang menyeimbangkan 
upaya pengembangan (pemanfaatan secara ekonomis) dan konservasi, 
untuk dapat mencapai pemanfaatan lahan rawa secara optimal, serta 
meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi ekologis ekosistem 
rawa.  

Penurunan fungsi atau kondisi catchment area akan 
menyebabkan terjadinya degradasi sungai yang salah satunya 
ditunjukkan oleh tingginya rentang perbedaan atau gap antara debit 
maksimum dan debit minimum sungai. Sungai secara alami memiliki 
hubungan yang sangat erat dengan danau dan situ sebagai tempat 
tampungan air. Menurunnya kapasitas dan kualitas air sungai pasti 
akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air danau dan 
situ. Perubahan catchment area terbesar pada periode 2000-2012 
terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan akibat pembukaan hutan 
untuk perkebunan dan pertambangan, sehingga secara nasional 
terdapat kehilangan hutan sebesar 8.4%. Sementara itu, di Pulau Jawa 
terjadi laju erosi dan sedimentasi yang tinggi serta berubahnya pola 
aliran permukaan akibat perubahan tata guna lahan yang masih belum 
dapat dikendalikan. Penurunan fungsi atau kondisi catchment area 
tersebut juga mendorong terjadinya peningkatan sedimentasi, yang 
akan mengakibatkan penurunan kapasitas tampung air danau dan situ. 
Di sisi lain, kualitas air sungai sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber 
mata air dan kualitas air limbah dari rumah tangga, industri, dan 
perkotaan yang dialirkan ke sungai. Lemahnya pengendalian 
bantaran/sempadan sungai dan danau yang dihuni oleh pemukiman 
dan industri serta belum tingginya pengawasan pembuangan limbah 
cair dan padat membuat semakin banyaknya sungai yang tercemar. 
Sementara itu, program restorasi 15 danau prioritas belum 
sepenuhnya berhasil akibat masalah pembiayaan, dan kewenangan 
lahan-air. 

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 
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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 tergenang atau 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.Belum berfungsinya secara baik dan terintegrasi 
terhadap kemampuan prediksi dan peringatan dini atas peningkatan 
aliran sungai, 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, antara lain disebabkan oleh 
kurangnya persiapan pembangunan infrastruktur pengendali banjir 
(FS, SID, DED, AMDAL) dan kendala pembebasan lahan dan 
pemukiman kembali penduduk di sempadan sungai. 

Garis Pantai Indonesia berdasarkan data BIG tahun 2013 
sepanjang 99.093 km yang juga dimanfaatkan untuk pemukiman 
kurang lebih 60 Juta penduduk dan berbagai aktivitas ekonomi 
mendorong perlunya perlindungan dari abrasi pantai dan banjir. Di sisi 
lain, aktivitas manusia yang memasuki zona pantai telah menganggu 
keseimbangan geomorfologis pantai yang mengakibatkan hampir 20% 
dari garis pantai alami di Pulau Bali dan Pesisir Sumatera mengalami 
kerusakan. Pembangunan Tambak yang kurang mempertimbangkan 
aspek lingkungan telah mengakibatkan hutan bakau di pesisir pulau 
Jawa, Sumatera dan pulau-pulau lainnya mengalami kerusakan yang 
cukup berat dan pada beberapa daerah bahkan terjadi hilangnya hutan 
bakau.  Pembangunan infrastruktur publik di pesisir seringkali 
mempertinggi intensitas abrasi, mengingat belum dilakukannya studi 
yang mendalam mengenai peningkatan intensitas abrasi akibat 
pembangunan infrastruktur tersebut. Di beberapa kota besar pesisir 
seperti DKI Jakarta dan Semarang, penggunaan air tanah yang 
berlebihan sebagai konsekuensi kurangnya penyediaan air baku akan 
memberikan dampak pada penurunan tanah, yang disisi lain akan 
meningkatkan resiko banjir. Berdasarkan permasalahan yang saling 
terkait seperti pemanfaatan air tanah yang mengakibatkan penurunan 
muka tanah, pembangunan infrastruktur publik yang mendorong 
peningkatan intensitas abrasi pantai, diperlukan pengelolaan pantai 
yang lebih terpadu dan berkelanjutan dengan kombinasi struktural 
maupun non-struktural yang lebih bersifat adaptif. 

Pemanfaatan potensi air untuk PLTA pada dasarnya terkendala 
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oleh perijinan yang bersifat sektoral maupun perijinan terkait 
kewilayahan. Pada prinsipnya diperlukan ijin yang terkait dengan 
pemanfaatan air dan ijin lokasi pembangunan PLTA yang dapat bersifat 
lokal maupun bersifat nasional seperti pembangunan PLTA pada 
kawasan hutan. Banyaknya perijinan yang bersifat sektoral maupun 
regional mengakibatkan adanya perbedaan masa berlaku tiap-tiap izin 
yang dipersyaratkan, overlapping perizinan di beberapa daerah karena 
kurang efektifnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, serta ketidaksesuaian rencana pembangunan PLTA dengan 
Perda RTRW. Besarnya potensi air yang melimpah belum seluruhnya 
dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui PLTA yang merupkan 
salah satu green energy. Tercatat baru sebesar 7 persen sumbangan 
PLTA dalam ketenagalistrikan nasional. Dalam skala yang lebih rendah, 
potensi sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan bagi 
pengembangan mikrohidro atau minihidro yang melayani masyarakat 
terpencil, termasuk untuk kebutuhan multimanfaat.  

Luasnya cakupan dan banyaknya pemangku kepentingan yang 
mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, 
memerlukan pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu 
(PSDAT) yang berbasis wilayah sungai. PSDAT harus ditempuh dalam 
penyusunan Pola dan Rencana yang merupakan dasar/acuan dalam 
pengelolaan wilayah sungai sesuai dengan amanat PP No. 42/2008. 
Pengelolaan Wilayah Sungai pada wilayah berpenduduk padat belum 
sepenuhnya dilaksanakan dengan pendekatan PSDAT, yang ditandai 
dengan semakin banyak penduduk yang tinggal di dataran banjir 
(floodplain), yang akan meningkatkan risiko banjir di perkotaan dan 
menurunnya kualitas air sungai seiring dengan peningkatan limbah 
rumah tangga dan industri. Selain itu, belum optimalnya pengelolaan 
Wilayah Sungai juga disebabkan oleh belum tuntasnya penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penataan garis sempadan 
sungai yang tidak sesuai dengan Pola dan Rencana. 

Implementasi UU No.7/2004 dihadapkan pada dua kendala 
utama, yaitu belum lengkapnya regulasi untuk mengimplementasikan 
UU No.7/2004 tersebut seperti penaturan tentang kualitas air, danau, 
dan hak guna air serta peraturan-peraturan menteri terkait, dan belum 
optimalnya fungsi kelembagaan koordinasi pengelola sumber daya air 
belum optimalnya kelembagaan koordinasi pengelolaan SDA (Komisi 
Irigasi, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air-TKPSDA, dan 
Dewan Sumber Daya Air Provinsi-DSDA Prov dalam menjalankan 
peran dan fungsinya. Kendala kelembagaan pada tingkat operasioanl 
antara lain: a) belum terbentuk dan/atau berfungsinya Unit Pengelola 
Bendungan (UPB); b) belum ada dan/atau berfungsinya unit pengelola 
daerah irigasi (UPDI) sehingga alur koordinasi dan informasi kondisi 
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jaringan irigasi tidak berjalan dengan baik. Khusus pada pengelolaan 
jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah, kendala yang 
dihadapi adalah: a) keterbatasan alokasi APBD dan rendahnya 
kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola irigasi, dan b) 
rendahnya peran dan fungsi petani pemakai air (P3A) dalam 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. 

9.1.3 Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai 
Keseimbangan Pembangunan 

Secara umum, walaupun dari tahun ke tahun daya saing 
infrastruktur Indonesia saat ini kondisinya mengalami perbaikan, 
namun masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. 
Daya saing Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan Filipina. 
Rendahnya daya saing infrastruktur, kurang optimalnya pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta belum memadainya 
sistem logistik nasional memberikan kontribusi pada kurang lancarnya 
arus distribusi barang dalam menjangkau ke seluruh pelosok wilayah 
nusantara (national connectivity) dan dalam mendukung aktivitas 
ekspor-impor. Hal tersebut merupakan akibat dari belum memadainya 
jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan 
menghubungkan lapisan wilayah serta terbatasnya infrastruktur 
broadband dan belum terhubungnya seluruh wilayah dalam jaringan 
backbone serat optik nasional. Pembangunan broadband nasional saat 
ini juga masih terpusat di wilayah barat Indonesia. 

Kemajuan perekonomian makro ternyata tidak dibarengi dengan 
kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini 
sedang mengalami defisit yang sangat serius di hampir semua lini: 
jalan arteri, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan 
angkutan penyeberangan. Bottlenecking dan gridlock juga terjadi di 
jalan arteri antar wilayah dan di daerah perkotaan. Defisit dan 
kesenjangan transportasi ini makin parah pada beberapa dasawarsa 
belakangan ini ketika perekonomian bertumbuh stabil, mobilitas 
ekonomi membubung tinggi, penduduk bertambah banyak, urbanisasi 
tidak terbendung, dan kepemilikan dan penggunaan kendaraan 
bermotor meningkat pesat. Defisit ini menyebabkan daya dukung 
infrastruktur transportasi Indonesia dalam menopang pertumbuhan 
dan pemerataan ekonomi berkurang dan menjadi sangat tidak efisien 
dan biaya transportasi membengkak secara tidak proporsional yang 
dapat menurunkan daya saing global perekonomian nasional. Disinilah 
terjadi ketidakselarasan antara ekonomi dan transportasi dan 
sekaligus memberi konfirmasi bahwa selama ini memang transportasi 
tidak berinteraksi secara positif dengan ekonomi.  
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Kondisi nyata jaringan transportasi yang dihadapi saat ini antara 
lain : 1) Jaringan jalan arteri nasional di lintas-lintas ekonomi strategis 
di Jawa dan Sumatera sudah dalam keadaan rusak kronis dan 
berulang-ulang, 2) bandara disesaki oleh permintaan perjalanan udara 
tiga atau empat kali lipat kapasitas terpasangnya, 3) kondisi angkutan 
penyeberangan sudah membangkitkan 15 km panjang antrian 
kendaraan di jalan aksesnya, 4) ketika pelabuhan hanya dapat 
dimasuki truk-truk peti kemas setelah enam atau delapan jam 
perjalanan dari pusat perindustrian dan pergudangannya, 5) kereta api 
yang mengangkut beban penumpang yang jauh melampaui kapasitas 
gerbong dan lokomotifnya serta  kota-kota kita mengalami ancaman 
kelumpuhan total dan jalan tol dalam kota menjadi lahan parkir 
terpanjang di dunia. 

Untuk itu perlu diketahui betul agar investasi pemerintah dalam 
sektor transportasi betul-betul memenuhi permintaan pasar ekonomi 
dan investasi strategis sektor swasta. 

TABEL 9.2 
PERBANDINGANDAYA SAING INFRASTRUKTURWILAYAH ASEAN 

 

Tahun 
2014-2015 

Indonesia Malaysia Thailand Vietnam Filipina 

Infrastruktur 56 25 48 81 91 

Jalan 72 19 50 104 87 

Kereta Api 41 12 74 52 80 

Transportasi Laut 77 19 54 88 101 

Transportasi Udara 64 19 37 87 108 

Telepon Selular 54 30 34 42 108 

Telepon Tetap 71 73  91 86 59 

Sumber:Global Competitiveness Index World Economic Forum 2014-2015 

Kondisi tersebut memicu terjadinya disparitas harga dan 
kesenjangan antarwilayah serta menghambat terjadinya akselerasi 
pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan. 
Berdasarkan hasil survey Logistics Performance Index (LPI) tahun 
2012, Indonesia berada pada posisi ke 59, masih tertinggal dibanding 
negara ASEAN lainnya seperti Singapura (1), Malaysia (29), Thailand 
(38) dan Filipina (52). Biaya logistik Indonesia pun masih tinggi yaitu 
sebesar 25 % terhadap PDB pada tahun 2013, lebih tinggi daripada 
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Malaysia (8% terhadap PDB), Filipina (7% terhadap PDB), dan 
Singapura (6% terhadap PDB). 

Dari sisi transportasi jalan, walaupun jalan nasional dengan 
panjang 38.570 km telah mencapai kondisi mantap sebesar 95%,  
namun jalan daerah dengan panjang 463.399 km baru mencapai 
kondisi mantap sebesar 63% untuk jalan Provinsi dan  43% untuk 
jalan Kabupaten/Kota.Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan 
waktu tempuh dan mengakibatkan kurang efektifnya konektivitas 
nasional.Inefisiensi kinerja infrastruktur transportasi terjadi karena 
belum berkembangnya transportasi multimoda dan antar moda. Hal ini 
ditandai oleh dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan 
penumpang maupun barang.  Pangsa pasar moda jalan untuk 
penumpang adalah 85 % diikuti kereta api 7 % dan laut dan udara 8  
%. Sementara untuk angkutan barang, pangsa pasar moda jalan 
mencapai 91 %, sisanya adalah dibagi antara kereta api, laut dan udara.  

Ketidakseimbangan penggunaan moda transportasi tersebut 
berdampakpada antrian dan kemacetan panjang yang secara kronik 
terjadi di jalan-jalan arteri nasional seperti Pantura Jawa dan Jalintim 
Sumatera.Penyebabnya bukan saja karena volume kendaraan berat 
yang makin meningkat tajam dari waktu ke waktu, namun juga karena 
kondisi jalan utama tersebut ternyata tidak prima, mudah rusak 
terkena beban berlebih dan dampak kondisi cuaca hujan, longsor, dan 
mengalami invasi dari kegiatan ekonomi lokal yang tumpah ke jalan 
seperti pasar tumpah, pedagang kaki lima, dan kegiatan sosial lainnya.  

Transportasi darat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi 
transportasi sungai, danau, dan penyeberanganterutama terkait 
fungsinya dalam menghubungkan jaringan jalan yang terputus yang 
dipisahkan perairan serta untuk angkutan jarak pendek. Ketahanan 
pelayanan angkutan penyeberangan  komersial dan perintis serta 
angkutan sungai dan danau pada momen-momen tertentu serta cuaca 
yang ekstrim sering mengalami antrian yang panjang dan berdampak 
kepada kerugian ekonomi akibat tertundanya pengiriman komoditi 
tertentu. Saat ini, dukungan transportasi penyeberangan terhadap 
angkutan jalan dalam penguatan konektivitas Kawasan Timur dan 
Kawasan Barat Indonesia dipolakan dengan pembangunan sabuk 
penyeberangan Utara, Tengah, Dan Selatan. 
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GAMBAR 9.3 
POLA SABUK PENYEBERANGAN UTARA, TENGAH, DAN SELATAN 

Sabuk 

Utara

Sabuk Selatan

Sabuk Tengah

 

Sumber: Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan  2010-2030 ditetapkan dengan 
Peraturan  Menteri Perhubungan  No. KM 06/2010. 

Upaya pembangunan untuk menghubungkan sabuk utama 
penyeberangan serta poros-poros penghubungnya masih mengalami 
defisit yang sangat serius dalam jumlah kapal, usia kapal, spesifikasi 
kapal,  dan kapasitas pelabuhan.Hal-hal yang menjadi hambatan utama 
dalam pembangunan transportasi penyeberangan seperti rendahnya 
tarif, kurangnya insentif fiskal dan non fiskal dalam operasional kurang 
mendukung upaya peremajaan kapal maupun pengadaan kapal baru. 
Selain itu, bonus geografi untuk wilayah-wilayah yang memiliki sungai-
sungai besar dan panjang yang dapat dilayari seperti di Sumatera, 
Kalimantan, dan Papua perannya belum dioptimalkan dan dijadikan 
sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi yang terpadu dan 
saling melengkapi dengan moda angkutan jalan, angkutan perkotaan,  
maupun angkutan laut  

Moda transportasi kereta api masih sangat berpotensi untuk 
dikembangkan. Keunggulan moda kereta api untuk angkutan jarak 
menengah dan jarak jauh dalam rangka penyaluran logistik belum 
dimanfaatkan dengan baik. Pangsa pasar logistik berbasis rel masih 
sangat rendah hanya sekitar kurang dari 2% dibandingkan moda 
lainnya. Hingga saat ini, jalur kereta api yang beroperasi masih 
terfokus di Pulau Jawa sebagian Sumatera dengan total panjang  5.434 
pada tahun 2014 dengan jumlah armada lokomotif dimana lebih dari 
50  % usianya sudah di atas 20 tahun dan Kereta Rel Listrik yang lebih 
dari 90 %  merupakan produksi sebelum Tahun 1991. Disamping itu, 
akses jalur kereta api menuju pelabuhan maupun bandara belum 
dikembangkan secara optimal dan diselenggarakan secara terpadu, 
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demikian juga dengan pengembangan dry port serta fasilitas alih moda 
kereta api dan angkutan di perkotaan. Pembangunan jaringan jalan 
Kereta Api di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi akan dapat membantu 
meningkatkan konektivitas, menunjang pertumbuhan sektor 
pariwisata, serta mempersempit kesenjangan wilayah. 

Sementara itu, moda transportasi laut juga sangat penting untuk 
dikembangkan, terutama untuk angkutan jarak jauh. Namun, masih 
terdapat permasalahan dimulai dari keterpurukan peran armada 
pelayaran nasional, sekitar  50 % dari angkutan kargo domestik  sudah 
berusia lebih dari 25 tahun, dan masih  kurangnya fasilitas prasarana 
bongkar muat di pelabuhan sehingga secara tidak langsung 
mempengaruhi sektor perdagangan dan perekonomian.. 

Dari aspek logistik untuk angkutan laut, terdapat permasalahan 
tidak efisiennya pengangkutan barang yang diangkut terutama untuk 
angkutan laut ke Indonesia bagian timur.Pada saat ini angkutan laut 
dari Pulau Jawa ke Papua terisi penuh, namun kembali dalam keadaan 
kosong, karena belum tumbuhnya aktifitas perekonomian  wilayah di 
timur Indonesia. Hal ini menyebabkan biaya logistik yang dibebankan 
kepada komoditi menjadi tinggi, sehingga diperlukan keberpihakan 
dalam penyelenggaraan trunk lane angkutan laut dari Barat ke Timur. 
Oleh karena itu, diperlukan dukungan insentif fiskalmaupun nonfiskal 
sehingga mampu menekan biaya transportasi dan logistik,melalui 
mekanisme subsidi angkutan barang. Selain itu, upaya pemerataan 
pembangunan harus dilakukan melalui keseimbangan pembangunan 
konektivitas global dan nasional, perkotaan dan perdesaan, pusat-
pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal, serta pembangunan 
transportasi intra-pulau dan antar pulau. 

Kondisi geografis Indonesia menyulitkan daerah terpencil untuk 
dijangkau moda transportasi darat dan laut, sehingga peran 
bandarudara sangat diperlukan mengingat saat ini terdapat beberapa 
daerah terisolir dan perbatasan yang masih belum memiliki bandar 
udara.Permasalahan yang dihadapi disektor transportasi udara 
berkaitan dengan masih terbatasnya kapasitas angkut angkutan 
perintis untuk melayani masyarakat, terbatasnya daya tampung 
bandara di Indonesia, minimnya fasilitas sarana dan prasarana 
keamanan bandara serta navigasi, dan minimnya fasilitas bandara di 
daerah terpencil dan perbatasan. 
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GAMBAR 9.4 
RUTE PENERBANGAN PERINTIS 

 

Sumber: Kemenhub, 2011 

Permasalahan lainnya di sektor transportasi yaitu terkait 
inefisiensi kinerja infrastruktur transportasi yang disebabkan antara 
lain oleh belum berkembangnya transportasi multimoda dan antar 
moda. Hal ini ditandai oleh dominasi moda jalan raya baik untuk 
angkutan penumpang maupun barang.Angkutan short sea shipping 
sebagai alternatif terhadap moda jalan terutama untuk angkutan 
barang belum dapat dikembangkan. Moda kereta api yang memiliki 
keunggulan terutama untuk angkutan jarak menengah dan jarak jauh 
belum dimanfaatkan dengan baik. Angkutan sungai belum 
dikembangkan dengan baik pada daerah-daerah yang memiliki sungai-
sungai besar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.Disamping itu, 
fasilitas antarmoda pada titik perpindahan moda belum berkembang 
dengan baik. Hingga saat ini, fasilitas kereta api pada pelabuhan 
maupun bandara belum dikembangkan, demikian juga dengan 
pengembangan dry port serta fasilitas antar moda kereta api dan bus di 
perkotaan. Pengembangan industri sarana seperti pesawat, kapal, dan 
gerbong belum memadai untuk mendorong peningkatan peran moda 
angkutan udara, laut, dan kereta api dalam rangka mewujudkan 
transportasi multimoda yang efisien.   

Oleh karena itu, salah satu kebijakan transportasi ke depan 
diarahkan untuk integrasi simpul-simpul infrastruktur (pelabuhan, 
terminal, stasiun, depo, pusat distribusi, gudang, dll) dengan sarana 
dan prasarana jaringan transportasi (jalan, kereta api, laut, sungai, 
danau, dan udara, dll) yang menghubung-kan masyarakat pedesaan, 
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perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, antar pulau maupun lintas 
negara sehingga terwujud konektivitas lokal, nasional dan global dalam 
rangka kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional 

Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM transportasi nasional 
terutama di bidang angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan juga 
menyebabkan kita belum memenuhi kebutuhan domestik SDM 
pelayaran dan penerbangan domestik.Selain itu daya saing SDM 
transportasi nasional masih di bawah SDM negara-negara lainnya di 
wilayah ASEAN. Apabila tidak ada upaya yang signifikan dalam 
pembentukan dan pembinaan SDM yang unggul dan berkompeten baik 
dari aspek kuntitas dan kualitas, maka saat terwujudnya Komunitas 
ASEAN Tahun 2015, daya saing SDM transportasi nasional akan selalu 
di bawah posisi negara ASEAN lainnya maupun dunia internasional. 

Keselamatan dan keamanantransportasi merupakan prinsip 
dasar dalam penyelenggaraan transportasi yang meliputi angkutan 
jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Jumlah kejadian dan 
fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan merupakan yang paling tinggi bila 
dibandingkan moda lainnya.  Berdasarkan laporan yang dikeluarkan 
oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2013 jumlah kematian 
akibat kecelakaan lalulintas mencapai 25.157 jiwa, yang artinya dalam 
setiap 1 jam terdapat sekitar 3 orang. Bahkan kerugian akibat 
kecelakaan lalulintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 % dari total 
GDP Indonesia. Dalam rangka penanganan keselamatan jalan secara 
komprehensif pada tahun 2011 telah disusun suatu perencanaan 
jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang 
ada dan bersifat lintas sektoral, yaitu berupa Rencana Umum Nasional 
Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 dan diperkuat melalui Inpres No 
4 Tahun 2013 Program Dekade Aksi Keselamatan Tahun 2011-2020. 

Langkah-langkah untuk menurunkan angka kecelakaan dan 
fatalitas diupayakan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran 
penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini dan 
pemenuhan fasilitas keselamatan dan kemanan berupa perlengkapan 
keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun 
perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan.Selain itu 
kemampuan penanganan terutama terhadap kejadian kecelakaan 
pelayaran maupun penerbangan di Indonesia belum dilakukan secara 
memadai, akibat keterbatasan kemampuan, perlengkapan, dan SDM  
dari Search and Resque (SAR), sehingga upaya penyelamatan terhadap 
jiwa manusia sering terhambat dan kurang maksimal. 

Walaupun daya saing Indonesia meningkat dalam beberapa 
tahun terakhir yaitu dari peringkat ke-57 (2006/2007) menjadi ke-38 
(2013/2014) dan ke-34 (2014/2015) dan berada dalam kelompok 
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negara yang digerakkan oleh efisiensi (efficiency-driven economy) 
dengan kompetensi kompetisi yang lebih maju, Indonesia belum 
memanfaatkan informasi secara produktif dan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) secara optimal untuk meningkatkan daya saing 
nasional. 

Beberapa indikator seperti jumlah pengguna internet, kecepatan 
akses internet, dan akses pitalebar (broadband) menunjukkan posisi 
Indonesia yang masih tertinggal dalam tingkat global.Dari 144 negara 
yang dikaji pada tahun 2014/2015, Indonesia berada pada peringkat 
ke-112 dan ke-100 masing-masing untuk jumlah pengguna internet 
dan kecepatan akses internet.Adapun untuk akses pitalebar, Indonesia 
berada pada peringkat ke-101 untuk akses tetap (fixed broadband) dan 
ke-65 untuk akses bergerak (mobile broadband).Belum optimalnya 
dukungan TIK untuk meningkatkan daya saing nasional disebabkan 
oleh beberapa hal. 

Belum meratanya akses informasi di seluruh Indonesia.Luas dan 
geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, serta penyebaran penduduk 
yang tidak merata merupakan tantangan dalam penyediaan akses informasi 
yang saling terhubung.Penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan 
jangkauan penyebaran informasi menjadi lebih terbatas.Penyediaan 
prasarana komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya 
mengandalkan peran dunia usaha sebagai penyelenggara menyisakan blank 
spot di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk 
memenuhi amanah Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi 
hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. 

Masih terbatasnya prasarana komunikasi dan informatika yang 
berdaya saing khususnya akses pitalebar.Hingga pertengahan tahun 2014, 
baru 361 kabupaten/kota atau sekitar 72% dari total 497 kabupaten/kota 
dijangkau oleh jaringan tulang punggung (backbone) serat optik pitalebar 
nasional.Sebagian besar daerah yang sudah dijangkau akses pitalebar terdapat 
di wilayah barat Indonesia.Adapun pembangunan jaringan serat optik di 
Koridor Ekonomi Maluku dan Papua baru dimulai pada tahun 2013.Untuk 
negara dengan bentuk geografis kepulauan seperti Indonesia, Sistem 
Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan moda utama pembangunan 
jaringan pitalebar antar pulau.Kendala utama dalam penggelaran SKKL di 
Indonesia adalah tidak adanya kapal penggelar kabel (cableship) 
nasional.Dengan azas cabotage, cableship asing tidak dapat secara cepat 
menggelar kabel laut baru dan memperbaiki kabel laut di laut dalam. Pada 
saat yang sama, gangguan kabel laut terutama akibat pencurian kabel laut 
terus meningkat. Bila tidak segera diatasi, kondisi ini dapat mengakibatkan 
terganggunya layanan komunikasi dan informatika masyarakat dan bahkan 
terputusnya sistem komunikasi Indonesia dengan dunia internasional. 

Masih tingginya harga koneksi pitalebar. Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik, pendapatan nasional per kapita tahun 2012 adalah Rp 30,89 
juta atau sekitar Rp 2,57 juta per bulan. Adapun harga koneksi dengan 
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kecepatan 1 Mbps mencapai hingga Rp 700.000 atau setara dengan 27% 
pendapatan per bulan.Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
besaran pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti 
pendidikan (Rp 24.679) dan kesehatan (Rp 19.588).Tingginya harga koneksi 
menghambat pemanfaatan pitalebar oleh masyarakat luas. 

Belum berkembangnya ekosistem pitalebar nasional.Sebagai 
negara dengan populasi keempat terbesar dunia, Indonesia memiliki pasar 
yang besar. Walau demikian, industri TIK dalam negeri termasuk 
pengembangan aplikasi, konten, dan manufaktur belum mampu memenuhi 
kebutuhan pasar terjaring (captive market) dalam negeri yang meliputi 4,5 
juta Pegawai Negeri Sipil, 50 juta pelajar, 3 juta pendidik, dan 60 juta rumah 
tangga pengguna internet. Pengembangan industri TIK nasional yang sudah 
dimulai sejak awal dekade 1990 sulit berkembang dari tahap perakitan karena 
tingginya ketergantungan terhadap produk impor dan kurang kompetitifnya 
Indonesia dengan negara lain yang memiliki biaya produksi sangat rendah.  

Belum optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi 
radio.Kebutuhan atas spektrum frekuensi radio terus meningkat setiap 
tahunnya. Pada tingkat global, trafik data pada akses bergerak diperkirakan 
mencapai 70% dari total trafik dunia. Pada tingkat nasional, spektrum 
frekuensi radio menjadi bahan baku utama akses komunikasi dan informatika 
di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Saat ini, 95% akses telekomunikasi 
nasional berbasis nirkabel dan lebih dari 50% media untuk mengakses 
internet menggunakan telepon genggam seluler.Ketersediaan spektrum 
frekuensi radio untuk berbagai keperluan seperti komunikasi, penyiaran, dan 
militer saat ini sudah memasuki masa krisis. Defisit spektrum frekuensi radio 
sebesar 16 MHz pada tahun 2013 akan bertambah menjadi 157 MHz pada 
tahun 2016. Bila tidak segera dilakukan perbaikan dalam pengelolaan 
spektrum frekuensi radio, pengembangan akses komunikasi dan informatika 
nasional akan sulit dilakukan. 

Tingginya tingkat kejahatan dunia maya (cyber crime).Indonesia 
telah menjadi sasaran serangan kejahatan dunia maya global.Serangan ke 
Indonesia terutama ke situs lembaga perbankan dan instansi pemerintah 
mencapai 40 juta kali setiap tahun.Oleh karena itu, sistem keamanan dunia 
maya sebagai bagian dari sistem keamanan nasional harus diperkuat. 

Belum produktifnya penggunaan TIK. Dalam periode 2002-2012, 
jumlah pengguna internet Indonesia melonjak dari 4,5 juta orang menjadi 63 
juta orang atau naik lebih 1.300%, namun Indeks Pembangunan Manusia 
Indonesia pada periode yang sama hanya naik 11% dari 65,8 menjadi 73,3. 
Perbandingan ini menunjukkan bahwa penggunaan internet belum 
berkontribusi secara produktif untuk meningkatkan kualitas manusia 
Indonesia.Selain itu, sebagai salah satu negara pengguna media sosial terbesar 
di dunia, tidak seluruh pengguna di Indonesia mengetahui dan mematuhi etika 
dalam menggunakan media sosial.Akibatnya, kasus penyalahgunaan media 
sosial terus meningkat setiap tahun. 

Belum terintegrasinya sistem komunikasi dan informatika 
instansi pemerintah. Dengan lebih dari 70 instansi pemerintah pusat dan 
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dan lebih dari 500 pemerintah daerah, sistem komunikasi dan informatika 
yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah dan tidak saling 
terhubung telah menciptakan kekacauan sistem. Kondisi ini mengakibatkan 
(a) tidak efisiennya investasi; (b) tidak adanya referensi data tunggal nasional 
yang dapat dipertukarkan antarinstansi pemerintah; dan (c) sulitnya 
melindungi data nasional sebagai aset strategis. 

Dalam rangka memperkuat konektivitas nasional yang meliputi 
konektivitas ekonomi (antar/dalam pulau/Koridor Ekonomi) dan 
konektivitas pemerintah (antar/dalam instansi pemerintah), isu 
strategis dalam pembangunan komunikasi dan informatika tahun 
2015-2019 adalah: (1) penyediaan akses informasi di seluruh wilayah 
Indonesia termasuk daerah non-komersial dan perbatasan negara 
sebagai bentuk pemenuhan amanah Pasal 28F UUD 1945; (2) 
pembangunan akses internet berkecepatan tinggi (pitalebar) sebagai 
jalan tol informasi untuk mempercepat transformasi perekonomian 
Indonesia; (3) pengintegrasian sistem komunikasi dan informatika 
instansi pemerintah untuk mendukung pemerintahan yang efisien dan 
pengelolaan data pemerintah sebagai aset strategis; dan (4) 
pemanfaatan informasi dan TIK secara produktif dan bijak.  

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut diatas maka isu strategis 
penguatan  konektivitas nasional meliputi (1) Pengembangan 
infrastruktur transportasi multimoda dan antarmoda secara terpadu; 
(2) Infrastruktur transportasi untuk mengurangi kesenjangan antar 
wilayah; (3) Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika 
yang berdaya saing dan layanan yang berkualitas. 

9.1.4 Pembangunan  Transportasi Massal Perkotaan 

Transportasi perkotaan di Indonesia tidak pernah berada dalam 
arus utama kebijakan pemerintah dan kota-kota besar dan menengah 
di Indonesia berada dalam ancaman kemacetan masif dan total 
gridlock. Sementara transportasi kota memilki masalahnya sendiri 
berupa kesenjangan yang makin lebar antara sarana dan prasarana yng 
relatif stagnan dan permintaan perjalanan kota yang makin meningkat, 
inti masalah sebenarnya terletak pada kependudukan dan urbanisasi 
masif yang diperparah dengan kemiskinan kota yang selama beberapa 
dekade belakangan ini tidak pernah diselesaikan dengan baik. 

Untuk mewujudkan perkotaan di Indonesia yang bertaraf 
internasional, peran infrastruktur menjadi sangat penting. Selama 
kurun 5 tahun ke depan, peran sistem transportasi bukan saja akan 
menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi, intensifikasi aksesibilitas 
ke seluruh bagian kota dan integrator pusat-pusat kegiatan 
masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan taraf hidup, mengurangi 
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kesenjangan sosial dan mengurangi hambatan diskontinuitas dan 
mendorong partisipasi publik yang lebih luas.  

Degradasi kualitas infrastruktur perkotaan dipengaruhi oleh 
peningkatan angka urbanisasi di Indonesia. Jumlah penduduk 
perkotaan di Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 129,6 
juta. Jumlah ini merupakan 54% dari total penduduk Indonesia. Jumlah 
ini juga berarti peningkatan dari Sensus Penduduk 2010 sebanyak 
118,3 juta. Diperkirakan setiap tahun penduduk kota bertambah 5,65 
juta orang atau 15.479 orang per hari. Tahun 2025, diperkirakan 
sebanyak 65% penduduk akan menghuni perkotaan terutama di 16 
kota besar yang ada di Indonesia. Kota juga merupakan pusat 
peredaran ekonomi nasional.ADB memperkirakan 80% pertumbuhan 
ekonomi baru di Asia berasal dari wilayah perkotaan karena posisinya 
sebagai pusat konsentrasi pekerja dan lapangan kerja. 

Tekanan akibat tingginya urbanisasi akan menyebabkan beban 
mobilitas perkotaan meningkat. Jumlah kendaraan di Asia bertumbuh 
dua kali lipat dalam kurun 5-7 tahun disamping mengakibatkan 
pemadatan penduduk perkotaan (urban densification). Kota-kota 
aglomerasi di Indonesia  Jakarta sangat diwarnai oleh penggunaan 
sepeda motor yang tinggi. Kemacetan di perkotaan telah menyedot 
tingkat pemborosan sampai 2-5% dari PDB negara-negara Asia, karena 
hilangnya waktu produktif dan tingginya biaya transportasi yang harus 
ditanggung (ADB, 2013). 

9.1.5 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan dalam 
Penyediaan Infrastruktur 

Penyediaan infrastruktur masih sangat bergantung pada 
pendanaan pemerintah yang jumlahnya terbatas sehingga belum 
memenuhi harapan masyarakat baik dari sisi kuantitas maupun 
kualitas layanan.Upaya melibatkan sektor swasta melalui skema 
Kerjasma Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan 
infrastruktur juga belum membuahkan hasil yang ditandai dengan 
rendahnya investasi dan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur. 

Permasalahan utama terkait pembiayaan dan penyediaan 
infrastruktur antara lain : (1) masih lemahnya koordinasi pada tingkat 
atas pemerintahan (championship at the top) dan koordinasi 
perencanaan yang meliputi prioritisasi proyek, alokasi dana dan 
mekanisme evaluasi output/outcome.; (2) kesenjangan peraturan 
antar sektor seperti aturan keuangan dan kewenangan Pusat/Daerah 
terkait mekanisme pembiayaan; (3) masih rendahnya kapasitas 
kelembagaan terkait dengan tatakelola (governance), sumberdaya 
manusia, motivasi dan sistim insentif, serta tersebarnya kewenangan 
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yang tidak diimbangi dengan kemampuan/mekanisme koordinasi yang 
baik; (4) Implementasi proyek meliputi rendahnya kualitas penyiapan 
dan pengadaan, keterbatasan pengawasan dalam pelaksanaan dan 
belum efektifnya manajemen aset (pengelolaan pasca konstruksi); 
serta (5) belum terpenuhinya target pencapaian pembiayaan 
infrastruktur (KPS, obligasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
lain-lain) pada setiap Kementrian Lembaga/Daerah (KL/D). 

Sedangkan permasalahan spesifik yang dihadapi dalam 
pelaksanaan KPS antara lain: (1) kompleksitas regulasi skema KPS; (2) 
kualitas penyiapan proyek KPS belum memadai karena keterbatasan 
alokasi dana penyiapan proyek; (3)  Pemahaman yang terbatas tentang 
KPS berakibat pada rendahnya komitmen K/L/D untuk melaksanakan 
KPS; (4) kualitas aparatur dan kelembagaan yang menangani KPS baik 
di tingkat pusat maupun daerah; (5) masih kurang memadainya 
pendanaan untuk penjaminan dan dukungan pemerintah bagi investasi 
infrastruktur melalui skema KPS; serta (6) Belum adanya mekanisme 
pemberian insentif bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) 
dalam melaksanakan KPS  

Besarnya kebutuhan infrastruktur mengakibatkan kesulitan 
untuk menentukan fokus pembangunan infrastruktur dan banyaknya 
proyek menyebabkan sumber daya pemerintah yang terbatas tersebar 
terlalu luas. Akibatnya, terjadi antrian proyek infrastruktur yang 
berdampak memperpanjang waktu siklus proyek. Dengan sumber daya 
keuangan maupun manusia yang terbatas, maka penanganan proyek-
proyek infrastruktur kurangoptimal sehingga kualitas pelaksanaan 
proyek seringkali tidak memuaskan. Beberapa isu strategis terkait 
adalah sebagai berikut: 

Percepatan dan Penguatan Pengambilan Keputusan pada 
Tingkat Tertinggi Pemerintahan (Championship at the 
Top).Kewenangan dan kelembagaan infrastruktur yang bersifat 
sektoral serta desentralisasi kewenangan kepada Pemerintah Daerah 
menyebabkan kendala dalam koordinasi penyelesaian permasalahan 
lintas sektor/wilayah maupun upaya integrasi pembangunan 
infrastruktur.Pada sisi lain, terdapat kebutuhan untuk melakukan 
desentralisasi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk 
mempercepat investasi seperti di sektor listrik dan jalan tol, tetapi 
kewenangan bersifat terpusat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya 
fragmentasi kebijakan, kelambatan dan ketidakpastian proses 
pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kepemimpinan 
(championship) yang kuat di tingkat tertinggi pemerintahan dalam 
mengarahkan dan mengkoordinasikan sehingga proses pengambilan 
keputusan dapat dilakukan secara cepat dan pasti. 
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Koordinasi dan Integrasi dalam Perencanaan dan Penyiapan 
Proyek Infrastruktur KPS.Keterbatasan mekanisme dan prosedur 
seleksi serta evaluasi proyek prioritas yang efektif pada tingkat 
perencanaan berdampak pada ketidakonsistenan proyek dengan 
strategi Pemerintah baik dalam konteks sektoral maupun 
wilayah.Proyek-proyek baru ditambahkan ke daftar "aktif" tanpa 
memperhitungkan kebutuhan sumber daya atau dampaknya terhadap 
proyek-proyek lainnya.  

Kurangnya koordinasi perencanaan proyek infrastruktur juga 
dapat dilihat pada belum dibentuknya unit khusus pada K/L/D yang 
secara reguler mengalokasikan anggaran penyiapan proyek KPS. 
Proyek KPS juga belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan 
bidang infrastruktur sehingga mengakibatkan pilihan strategi 
implementasi yang kurang memihak pada skema KPS. Dengan 
demikian, pengintegrasian proses penyiapan proyek KPS dengan 
proses perencanaan dan penganggaran pemerintah menjadi mutlak 
dilakukan pada RPJMN 2015-2019 yang kemudian diikuti dengan 
adanya pengalokasian anggaran penyiapan proyek yang berkelanjutan 
pada masing-masing K/L/D.  

Optimalisasi Pendanaan dan Pembiayaan yang 
Berkelanjutan. Keterbatasan dana untuk membiayai proyek 
infrastruktur menyebabkan fokus hanya kepada kegiatan konstruksi 
dan seringkali mengabaikan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Hal ini 
menyebabkan rendahnya kualitas operasi dan umur pakai menjadi 
pendek. Jika dikaitkan dengan kelemahan perencanaan, maka dapat 
dipastikan bahwa pendanaan infrastruktur di Indonesia belum 
optimal. Penerapan skema KPS, khususnya yang berbasis pendanaan 
Pemerintah seharusnya dapat memperbaiki kondisi ini. Namun 
demikian, hingga saat ini skema KPS masih difokuskan pada investasi 
swasta, sedangkan proyek-proyek KPS di Indonesia sebagian besar 
merupakan proyek dengan kelayakan finansial yang rendah dan 
memerlukan dukungan dan jaminan pemerintah.  

Hal ini menandakan bahwa Pemerintah masih menghadapi 
tantangan terkait pengembangan sumber-sumber pendanaan diluar 
sumber tradisional, belum optimalnya pola pembiayaan infrastruktur 
yang dapat meminimalkan biaya siklus hidup keseluruhan (whole life 
cycle costs) serta belum efektifnya instrumen pendanaan skema KPS 
seperti  PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan anak perusahaannya 
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) serta PT penjaminan 
Infrastruktur Indonesia (PII). 

Daftar Proyek Prioritas dan Kualitas Penyiapan Proyek. 
Pemerintah telah menetapkan berbagai jenis proyek sebagai prioritas 
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untuk dilaksanakan dalam tenggat waktu tertentu. Berbagai daftar 
proyek diterbitkan oleh instansi yang berbeda dengan kerangka waktu 
dan informasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh adalah daftar proyek 
Bluebook, PPP Book, Peluang Investasi Infrastruktur pada tingkat 
sektor dan daerah maupun yang dikompilasi oleh Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), telah menimbulkan kesimpangsiuran 
informasi di kalangan masyarakat maupun dunia usaha. Penyusunan 
daftar proyek sangat diperlukan untuk menumbuhkan minat dan 
kesiapan badan usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
infrastruktur. Sehubungan dengan hal tersebut, daftar proyek yang 
memang benar-benar merupakan prioritas pada tingkat nasional yang 
diterbitkan oleh instansi yang kredibel dan berwenang serta 
dipersiapkan dengan baik sangat diperlukan sehingga proyek-proyek 
tersebut dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu yang ditetapkan.  

Penyiapan proyek meliputi proses perencanaan yang berbasis 
pada value for money diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 
memilih prioritas dan memilih skema biaya terendah dalam 
keseluruhan siklus hidup proyek (whole project life cycle costs) mulai 
dari proses disain, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. 
Ketidakjelasan proses pengendalian kualitas dalam tahap prastudi 
kelayakan yang mendefinisikan konsep proyek dan selanjutnya tahap 
seleksi/penyaringan telah memperlambat realisasi proyek 
infrastruktur. Ketiadaan pedoman skema pendanaan proyek dalam 
proses seleksi/penyaringan juga mengakibatkan buruknya proses 
operasi proyek. Kurangnya manajemen pengawasan berpengaruh 
negatif terhadap kegiatan konstruksi dan kualitas proyek yang 
dibangun. Ketiadaan pedoman standar pemantauan juga berkontribusi 
terhadap rendahnya kualitas proyek infrastruktur . 

Rendahnya implementasi skema KPS disebabkan pula oleh 
karena  belum adanya pedoman kualitas penyiapan proyek (Project 
Development Facility - PDF) untuk mendukung tahapan pengembangan 
proyek serta kurangnya kejelasan tentang proses pelelangan skema 
KPS. Pada umumnya, skema KPS dapat memberikan efisiensi dan 
mengurangi risiko pemerintah dalam hal konstruksi, operasi dan 
pemeliharaan infrastruktur sehingga jika dikombinasikan dengan 
pendanaan Pemerintah akan memberikan manfaat efisiensi dalam 
jangka panjang. Dengan skema KPS berbasis pembayaran tahunan 
seperti performance-based annuity scheme (PBAS) atau availability 
payment, Badan Usaha akan membangun infrastruktur dan pemerintah 
hanya membayar setelah infrastruktur tersebut tersedia (government 
pay later) sehingga Pemerintah dapat mengatur alokasi dana yang 
jumlahnya terbatas. Penyiapan yang baik dan berkualitas dapat 
meningkatkan minat partisipasi swasta melalui mekanisme KPS. 
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9.2 SASARAN 

Pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 
dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan yang telah 
disebutkan sebelumnya. Adapun secara makro, sasaran umum yang 
hendak dicapai oleh sektor Infrastruktur pada RPJMN Tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut: 

1. Terpenuhinya jaringan Infrastruktur yang sesuai dengan 
perencanaan tata ruang nasional; 

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat 
tinggal yang layak dengan didukung prasarana, sarana dan 
utilitas yang memadai dalam mendorong peningkatan 
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 

3. Terwujudnya pertumbuhan bidang Infrastruktur minimal dua 
kali pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka memberikan 
sumbangan terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi 
nasional (sustainable growth) dan perluasan lapangan kerja 

4. Terjaminnya kepastian dan stabilitas penyediaan jasa 
infrastruktur ke seluruh pelosok tanah air untuk meningkatkan 
kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilitas penumpang 
dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pengendalian 
laju inflasi 

5. Terwujudnya penghematan pengeluaran devisa dan peningkatan 
perolehan devisa dalam penyelenggaraan jasa infrastruktur 
dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penyehatan 
neraca pembayaran. 

6. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa 
Infrastruktur ke seluruh pelosok tanah air dalam rangka 
memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan 
hasil-hasilnya dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

7. Tercapainya peran dan investasi swasta yang optimal dalam 
pembangunan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi 
anggaran serta kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur. 

Adapun sasaran khusus yang hendak dicapai adalah sasaran 
yang difokuskan pada capaian kinerja infrastruktur selama lima tahun 
ke depan. Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut 
menggunakan indikator yang terukur, sehingga sasaran yang hendak 
dicapai dapat diukur dengan jelas. Adapun sasaran-sasaran khusus 
dari indikator kinerja Infrastruktur selama 5 tahun ke depan yang 
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diklasifikasikan berdasarkan isu strategis adalah sebagai berikut: 

TABEL 9.1 
SASARAN RPJMN 2015-2019 BIDANG INFRASTRUKTUR 

 

No Sasaran Indikator Manfaat 

9.2.1 Pembangunan Infrastruktur/ Prasarana Dasar  

1. Meningkatnya 

layanan perumahan, 

air minum dan 

sanitasi 

a. Terfasilitasinya penyediaan 

hunian layak baru (sewa/milik) 

untuk 9 juta rumah tangga  

b. Berkurangnya proporsi rumah 

tangga kumuh perkotaan menjadi 

0 % melalui peningkatan kualitas 

hunian untuk 9,6 juta rumah 

tangga. 

c. Tercapainya 100%pelayanan air 
minum yakni 85% penduduk 
terlayani akses sesuai Standard 
Pelayanan Minimal (SPM) dan 15 
persen sesuai kebutuhan dasar 
(basic needs) 

d. Tercapainya 100% pelayanan 
sanitasi (air limbah domestik, 
sampah dan drainase lingkungan) 
yakni 85% penduduk terlayani 
akses sesuai Standard Pelayanan 
Minimal (SPM) dan 15 persen 
sesuai kebutuhan dasar (basic 
needs).  

e. Meningkatnya keamanan dan 
keselamatan bangunan gedung di 
kawasan perkotaan 

- Peningkatan tingkat 

kepemilikan rumah 

- Perwujudan kota tanpa 

permukiman kumuh 

- Penurunan angka kejadian 

penyakit yang diakibatkan 

kondisi air dan sanitasi yang 

buruk 

- Peningkatan tingkat 

pendapatan masyarakat 

karena biaya untuk 

kesehatan dapat dikurangi 

Penerima manfaat: 

- Perumahan: 18,6 juta rumah 

tangga 

- Air minum: 32% penduduk 

di tahun 2019 atau sekitar 

100 juta jiwa 

Sanitasi: 40% penduduk di tahun 

2019 atau sekitar 120 juta jiwa  

2. Meningkatnya 

layanan akses 

ketenagalistrikan  

a. Meningkatnya jangkauan layanan 
ketenagalistrikan (rasio 
elektrifikasi) 96,61 persen.  

b. Terlaksananya percepatan 
pembangunan tambahan 
pembangkit listrik sebesar 35 GW   

c. Terselesaikannya pembangunan 

Tersedianya energi listrik 

dan kemudahan masyarakat 

memperoleh pelayanan 

listrik guna peningkatan taraf 

hidup dan melaksanakan  

kegiatan sosial ekonomi 
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No Sasaran Indikator Manfaat 

PLTN minimal 10 MW 

d. Tercapainya tarif dasar listrik 
sesuai nilai keekonomiannya pada 
tahun 2017. 

e. Rasio elektrifikasi desa berlistrik 
100% dengan energi terbarukan 
dan gas bumi. 

f. Revisi Peraturan Menteri ESDM 
No. 10 Tahun 2014 bagi penerapan 
nilai kalori batubara dan insentif 
pelaksanaan PLTU mulut tambang. 

g. Pengkajian dan penerapan tarif 
dan subsidi listrik secara lebih 
optimal dan tepat sasaran untuk 
pengguna kurang dari 60 kWh. 

h.  

3. Meningkatnya 

layanan akses 

minyak dan gas 

bumi untuk rumah 

tangga, nelayan, 

komersial dan 

transportasi  

a. Meningkatnya pemanfaatan gas 
bumi untuk rumah tangga 90.000 
SR (Sambungan Rumah) 

b. Tersedianya gas untuk 600.000 
nelayan  

c. Meningkatnya jaringan pipa gas 
sepanjang 6.000 km  

d. Penambahan pembangunan SPBG 
75 unit untuk transportasi. 

e. Program desa nelayan berdaya 
(93.323 sambungan).  

f. Meningkatnya kapasitas produksi 
BBM dalam negeri melalui 
penambahan 2 unit kilang minyak 
bumi. 

g. Meningkatnya kapasitas 
infrastruktur gas bumi sebanyak 5 
pengolahan regasifikasi terapung 
(floating storage regasification 
unit/FSRU) 

Tersedianya gas untuk 

kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat termasuk  

nelayan dan  komersial serta 

menurunkan konsumsi BBM 

untuk transportasi 

9.2.2 Menjamin ketahanan air untuk mendukung  ketahanan 

nasional 
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No Sasaran Indikator Manfaat 

1. Terpenuhinya 

kebutuhan air baku 

untuk rumah tangga, 

perkotaan, dan 

industri 

Meningkatnya kapasitas prasarana air 

baku untuk melayani rumah tangga, 

perkotaan, dan industri sebesar 51,44 

m3/det menjadi 118,6 m3/det 

Meningkatkan ketersediaan 

air baku untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat, 

pertanian, dan industri 

2. Terpenuhinya 

kebutuhan air untuk 

irigasi 

Meningkatnya keterjaminan sumber 

air irigasi dari waduk dengan 

pembangunan waduk sebanyak 30 

buah termasuk di Papua dan Maluku 

Meningkatnya ketersediaan 

air irigasi yang bersumber 

dari waduk dari 11 % 

menjadi 20% 

3. Meningkatnya 

layanan 

kelembagaan 

pengelola irigasi 

Terbentuknya unit pengelola satuan 

irigasi sebagai unit yang bertanggung 

jawab pada satuan irigasi yang 

diharapkan dapat menjamin 

kehandalan Daerah Irigasi 

Menjaga kehandalan jaringan 

irigasi dan keberlangsungan 

operasi & pemeliharaan serta 

kelembagaan infrastruktur 

sumber daya air 

4. Mempercepat 

pemanfaatan 

sumber daya air 

sebagai sumber 

energi listrik (PLTA) 

Meningkatnya kapasitas PLTA dari 

3,94 GW menjadi 16,48 GW 

Meningkatkan ketersediaan 

energi listrik untuk 

masyarakat 

5. Meningkatkan 

perlindungan 

terhadap daya rusak 

air 

Terbangunnya flood management di 33 

Balai Wilayah Sungai beserta 

penerapan perangkat manajemen 

pengendalian banjirnya 

Meningkatkan kemampuan 

dalam menghadapi risiko 

daya rusak air dan dampak 

perubahan iklim 

6. Optimalisasi 

pengelolaan neraca 

air domestik 

Meningkatnya praktik baik (best 

practice) dalam pengelolaan neraca air 

domestik melalui sinergi program dari 

para pemangku kepentingan 

 

Meningkatkan kemampuan 

dalam pengelolaan neraca air 

domestik untuk mendukung 

terwujudnya ketahanan air 

9.2.3 Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai 

KeseimbanganPembangunan 
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No Sasaran Indikator Manfaat 

1. 

 

Meningkatnya 

kapasitas sarana dan 

prasarana 

transportasi  dan 

keterpaduan sistem 

transportasi 

multimoda dan antar 

moda. 

 

a. Meningkatnya kemantapan jalan 
nasional menjadi 100 persen, 
jalan provinsi menjadi 80 persen, 
dan jalan kabupaten/kota 
menjadi 70 persen  

b. Menurunnya waktu tempuh rata-
rata per koridor (jam) untuk 
koridor utama dari 2,6 jam per 
100 km menjadi 2,2 jam per 100 
km pada lintas-lintas utama. 

c. Meningkatnya jumlah 
penumpang yang diangkut 
maskapai penerbangan nasional 
menjadi 210 
juta/penumpang/tahun  

d. Terbangunnya 24 pelabuhan 
yang tersebar di Pulau Sumatera, 
Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku dan 
Papua. 

e. Meningkatnya jumlah barang 
yang dapat diangkut oleh kereta 
api menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun,  
pangsa muatan angkutan KA  api 
minimal 5 persen untuk barang 
dan 7,5 persen untuk penumpang 
Terhubungkannya seluruh sabuk 
utama lintas penyeberangan 
melalui pengembangan 
pelabuhan  penyeberangan di 60 
lokasi dan pengadaan 30 unit 
sarana kapal. 

f.  Meningkatnya peran angkutan 
sungai dan danau di wilayah yang 
memiliki sungai-sungai besar 
dalam mendukung aksesibilitas 
masyarakat terpencil dan 
pedalaman yang terintegrasi dan 
saling melengkapi dengan moda 
transportasi lainnya. 

 
 

Semakin lancarnya 

pergerakan penumpang dan 

barang  

2. Meningkatnya 

kinerja pelayanan 

a. Meningkatnya pangsa pasar 
yang diangkut oleh armada 
pelayaran niaga nasional 

Meningkatkan peranan armada 
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dan industri 

transportasi 

nasional untuk 

mendukung Sistem 

Logistik Nasional 

(Sislognas) dan 

konektivitas global  

untuk ekspor dan impor 
sampai 20 persen  

b. Meningkatnya jumlah armada 
pelayaran niaga nasional 
yang sudah berumur kurang 
dari 25 tahun menjadi 50 
persen serta meningkatnya 
peran armada pelayaran 
rakyat. 

c. Terselenggaranya pelayanan 
Short Sea Shipping yang 
terintegrasi dengan moda 
transportasi lainnya  

d. Meningkatnya SDM 
transportasi yang 
bersertifikat menjadi 2 kali 
lipat . 

e. Terselenggaranya pelayanan 
transportasi lintas batas 
negara dalam kerangka 
konektivitas ASEAN. 

f. Termanfaatkannya hasil 
industri transportasi 
nasional.  

pelayaran niaga nasional.  

Menurunkan biaya logistik 

terhadap PDB dari 27% pada 

tahun 2014 menjadi 19 % pada 

tahun 2019. 16,7 %. 

Meningkatnya kapasitas 

pelayanan transportasi dan 

kelancaran distribusi barang dan 

penumpang pada koridor 

pengembangan short sea 

shipping. 

3. 
Meningkatnya 

tingkat keselamatan 

dan keamanan 

transportasi.  

 

a. Menurunnya angka fatalitas 
korban kecelakaan transportasi 
jalan hingga 50 persen  

b. Rasio kecelakaan transportasi 
udara pada AOC 121 dan AOC  135 
turun menjadi kurang dari 3 
kejadian/1 juta flight cycle. 

c. Menurunnya jumlah kejadian 
kecelakaan transportasi laut 
menjadi  kurang dari 50 
kejadian/tahun. 

d. Menurunnya rasio angka 
kecelakaankereta api menjadi 
kurang dari 0,25 persen. 

Meningkatnya keselamatan dan 

keamanan  masyarakat dalam 

mengunakan jasa transportasi.  

4. 
Tersedianya 

infrastruktur yang 

ramah lingkungan 

dan responsif 

terhadap perubahan 

iklim/cuaca ekstrem 

Menurunnya Emisi Gas Rumah 

Kaca (RAN-GRK) di sektor 

transportasi dan energi sebesar 

4,95 persen dengan usaha sendiri, 

atau 9,66 persen ditambah dengan 

bantuan asing dari BAU hingga 

Berkurangnya polusi udara 

dari sektor transportasi 

terutama di kawasan 

perkotaan, dan tersedianya 

infrastruktur yang ramah 
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dengan menurunkan 

tingkat emisi sesuai 

dengan Rencana 

Aksi Nasional 

tahun 2020. lingkungan dan responsif 

terhadap perubahan 

iklim/cuaca ekstrem 

5. Tersedianya layanan 

transportasi serta 

komunikasi dan 

informatika di 

perdesaan, 

perbatasan negara, 

pulau terluar, dan 

wilayah non 

komersial lainnya 

 

a. Meningkatnya sistem jaringan dan 
pelayanan transportasi perdesaan 
yang menghubungkan wilayah-
wilayah perdesaan dengan pusat-
pusat kegiatan lokal dan wilayah. 

b. Terselenggaranya integrasi 
pelayanan transportasi perintis  di 
wilayah perdalaman, perbatasan, 
dan pulau terluar. 

c. Jangkauan layanan akses 
telekomunikasi universal dan 
internet mencapai 100 persen di 
wilayah USO. 

d. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP 
TVRI terhadap populasi masing-
masing mencapai 90 persen dan 88 
persen. 

Memudahkan  aksesibilitas 

masyarakat untuk menuju 

pusat kegiatan 

Terpenuhinya hak rakyat di 

seluruh wilayah Indonesia 

untuk berkomunikasi serta 

memperoleh dan 

menyampaikan informasi 

untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan 

sosialnya sebagai 

pemenuhan amanah Pasal 

28F UUD 1945 

6. Tersedianya layanan 

pita lebar 
a. Jaringan tulang punggung serat 

optik nasional yang 

menghubungkan seluruh pulau 

besar dan kabupaten/kota. 

b. Tingkat penetrasi akses tetap 

pitalebar (fixed broadband) di 

perkotaan dengan kecepatan 20 

Mbps menjangkau 71 persen 

rumah tangga dan 30 persen  

populasi, di perdesaan dengan 

kecepatan 10 Mbps menjangkau 

49 persen  rumah tangga dan 6 

persen  populasi. 

c. Tingkat penetrasi akses bergerak 

pitalebar (mobile broadband) 

Tersedianya akses internet 

berkecepatan tinggi sebagai 

jalan tol informasi yang 

terjamin ketahanan dan 

keamanan informasinya 

sebagai bagian dari program 

Bandwidth untuk Rakyat / 

Cita Caraka 
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dengan kecepatan 1 Mbps di 

perkotaan mencapai 100persen  

dan di perdesaan 52 persen. 

7. Pengoptimalisasian  

pengelolaan 

spektrum frekuensi 

radio dan orbit 

satelit 

a. Migrasi sistem penyiaran televisi 

dari analog ke digital selesai. 

b. Tersedianya alokasi spektrum 

frekuensi radio yang mendukung 

layanan pitalebar. 

 

Tersedianya spektrum 

frekuensi radio (bandwidth) 

yang memadai sebagai moda 

utama akses telekomunikasi 

bagi rakyat (Program 

Bandwidth untuk Rakyat/ 

Cita Caraka) 

8. Tercapainya tingkat 

TIK literasi nasional 

Tingkat TIK literasi mencapai 75 

persen.  

Meningkatnya pemahaman dan 

kemampuan masyarakat untuk 

menggunakan TIK secara lebih 

produktif dan bijak 

9. 

 

Tersedianya layanan 

e-government dan 

dikelolanya data 

sebagai aset 

strategis nasional 

a. Indeks e-Government nasional 

mencapai 3,4 (skala 4,0). 

b. Jumlah pegawai pemerintah yang 

paham TIK menjadi 100%. 

Terciptanya konsep many 

agencies, one government melalui 

pengintegrasian sistem 

komunikasi dan informatika 

instansi pemerintah untuk 

mendukung pemerintahan yang 

efisien, pengelolaan data 

pemerintah sebagai aset strategis, 

dan pelayanan publik yang lebih 

baik 

9.2.4 Pembangunan Transportasi Massal  

1. 

 

Meningkatnya 

pelayanan 

angkutan 

massal 

perkotaan 

a. Modal share (pangsa pasar) 
angkutan umum perkotaan di 
Kota 
Megapolitan/Metropolitan/Besar 
minimal 32 persen. 

b.     Jumlah kota yang menerapkan 

sistem angkutan massal berbasis 

jalan dan/atau rel minimal 29 

kota. 

a. Beralihnya pengguna 
kendaraan pribadi ke 
angkutan umum dengan tarif 
terjangkau dan nyaman 

b. Mengurangi kemacetan  
c. Mengurangi polusi udara 
d. Pengurangan biaya BBM 

bersubsidi dan efisiensi 
penggunaan energi 

e. Penurunan emisi Gas Rumah 
Kaca 
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f. Penurunan pencemaran 
udara 

2. Meningkatkan 

kinerja lalu 

lintas jalan 

perkotaan  

a. Peningkatan kecepatan lalu lintas 
jalan nasional di kota-kota 
metropolitan/besar menjadi 
minimal 20 km/ jam. 

 

a. Penurunan biaya logistik 
perkotaan dari sisi biaya 
transportasi  

b. Meningkatkan efisiensi 
pergerakan dan 
produktivitas 

3. Meningkatkan 

aplikasi skema 

manajemen 

transportasi 

perkotaan 

a. Terselenggaranya pengaturan 
persimpangan dengan 
menggunakan (Automated 
Traffic Control System ) ATCS di 
seluruh ibukota propinsi. 

b. Penerapan ATCS/ ITS (Intelligent 
Transportation Systems) di kota 
yang telah menerapkan sistem 
angkutan massal perkotaan 
berbasis bus /Bus Rapid Transit 
(BRT) dan kota sedang/besar 
yang berada di jalur logistik 
nasional. 

c. Penerapan skema pembatas lalu 
lintas di kota besar/metropolitan 

a. Terciptanya optimasi kinerja 
jaringan jalan. 

b. Meningkatnya kualitas 
pelayanan angkutan umum. 

c. Mewujudkan sistem lalu 
lintas dan angkutan jalan 
yang aman, selamat dan 
berwawasan lingkungan. 

d. Mengurangi jumlah dan 
beban petugas pengatur lalu 
lintas di persimpangan. 

9.2.5 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan 

Infrastruktur 

 

1. Menjadikan 

skema KPS 

sebagai 

development 

approach dalam 

pembangunan 

infrastruktur 

sektoral 

maupun lintas 

sektor. 

 

 

a. Integrasi dari KPS dalam 
mekanisme perencanaan dan 
penganggaran proyek infrastruktur 
melalui penggunaan Value for 
Money (VfM) dalam 
mengidentifikasi prioritas dan 
pilihan skema pembiayaan proyek 
infrastruktur; 

b. Institusionalisasi KPS melalui 
pembentukan unit KPS dalam 
struktur kelembagaan Pemerintah 
di sektor infrastruktur; 

c. Prioritisasi penggunaan skema KPS 
pada tingkat sektor dan daerah 
untuk proyek-proyek infrastruktur 
yang bersifat cost-recovery 

Dengan penyediaan infrastruktur 

yang berkualitas baik yang 

dibiayai oleh pemerintah dan 

badan usaha yang kompeten 

diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Sektor transportasi, jalan 
dan jalan tol: 
Memperlancar mobilitas 
distribusi barang dan jasa 
,meningkatkan pelayanan 
kebutuhan pergerakan 
masyarakat dengan harga 
yang terjangkau, serta 
meningkatkan 
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 produktivitas masyarakat  

b. Sektor Air minum:  
Meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan dasar 
masyarakat akan air 
minum dan meningkatkan 
kualitas air minum,  

c. Sektor Air limbah : 
meningkatkan kesehatan 
masyarakat dengan sanitasi 
yang layak 

d. Sektor Telekomunikasi dan 
Informatika: Meningkatkan 
pemerataan informasi bagi 
masyarakat 
denganLayanan Pita Lebar 
yang mencakup seluruh 
wilayah Indonesia 

 

Sektor kelistrikan, minyak 

dan gas bumi: Meningkatkan 

kualitas  ekonomi 

masyarakat dengan 

pemenuhan pasokan listrik, 

minyak dan gas bumi yang 

merata dan efisien. 

2 Menyediakan 

dukungan 

pembiayaan 

untuk 

memenuhi 

target 

infrastruktur 

melalui 

penyediaan 

alternatif 

pembiayaan, 

seperti melalui 

skema KPS, 

pembentukan 

Bank 

Infrastruktur 

dan skema 

creative 

financing 

lainnya. 

 

a. Tersedianya alokasi dana APBN 
untuk penyiapan, transaksi dan 
dukungan Pemerintah bagi  proyek 
KPS sebesar 30% dari keseluruhan 
nilai proyek KPS; 

b. Diterapkannya berbagai skema 
pendanaan kreatif seperti 
mekanisme pembayaran tahunan 
jangka panjang (long-term annuity 
payment), pembayaran berbasis 
kinerja (performance based 
payment) dan berbasis 
ketersediaan (availability based 
payment); 

c. Terbentuknya fasilitas pembiayaan 
infrastruktur seperti:  

• Bank infrastruktur  

• Dana Amanah (Trust Fund) 
Infrastruktur  

• Obligasi Infrastruktur  

• Instrumen pembiayaan lain 
khusus untuk infrastruktur 

a.  

3 Menciptakan 

efisiensi 

pengelolaan 

infrastruktur 

melalui 

mekanisme risk 

sharing, insentif 

dan disinsentif 

serta 

debottlenecking 

kebijakan yang 

ada. 

 

a. Percepatan realisasi proyek-proyek 
infrastruktur dengan skema KPS 
menjadi kurang dari 5 tahun sejak 
perencanaan sampai dengan 
pemenuhan pembiayaan (financial 
close); 

b. Penggunaan biaya terendah dalam 
keseluruhan siklus hidup proyek 
(whole project life cycle costs) 
mulai dari proses perancangan, 
pembiayaan, konstruksi, operasi 
dan pemeliharaan sebagai 
parameter dalam proses transaksi 
proyek infrastruktur; 

c. Berjalannya mekanisme pemberian 
berbagai bentuk dukungan 
Pemerintah (termasuk viability gap 
funding (VGF), dana tanah, dll) dan 
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No Sasaran Indikator Manfaat 

jaminan pemerintah untuk proyek 
KPS berbasis pendanaan swasta 

4 Meningkatkan 

peran Badan 

Usaha dalam 

penyediaan 

infrastruktur 

baik dalam 

pendanaan 

murni 

pemerintah 

maupun 

investasi swasta  

a. Investasi swasta murni 
melalui KPS dalam 
bidang infrastruktur 
sebesar 20 persen dari 
seluruh nilai investasi 
infrastruktur  

 

 

 

9.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

9.3.1 Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar 

9.3.1.1 Mendorong Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat 

Arah kebijakan dalam mendorong percepatan pembangunan 
perumahan rakyat selama lima tahun kedepan akan dicapai dengan 
upaya peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap 
hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh 
penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui 
strategi: 

a. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan 

kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan 

melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional 

yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang 

muka,  kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulant, 

memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, 

sertaintegrasi sektor perumahan dalam sistem jaminan sosial 

nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan 

melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan 

kampung deret, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro 
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perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang 

berbasis komunitas. 

b. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku 

kepentingan pembangunan perumahan melalui: i) penguatan 

kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan 

regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar; ii) penguatan 

peran lembaga keuangan (bank/non-bank); serta iii) revitalisasi 

Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan 

perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan. 

c. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui: i) 

peningkatan ekuitas Bank Tabungan Negara (BTN), Perum 

Perumnas, dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui 

Penyertaan Modal Negara (PMN); ii) mendorong BTN menjadi 

bank khusus perumahan, serta iii) melakukan perpanjangan 

Peraturan Presiden SMF terkait penyaluran pinjaman kepada 

penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber 

pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah. 

d. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian 

di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun sewa dan 

rumah susun milik serta pengembangan instrumen pengelolaan 

lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (land 

consolidation), bank tanah (land banking), serta pemanfaatan 

lahan milik BUMN, tanah terlantar, dan tanah wakaf. 

e. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan 

murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh 

(incremental housing).  

f. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi 

dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Sarana air 

minum dan sanitasi menjadi infrastruktur bingkai bagi terciptanya 

hunian yang layak. 

9.3.1.2 Membangun Infrastruktur Dasar Air Minum dan Sanitasi 
dalam Pencapaian UniversalAccess 

Arah kebijakan dalam mendorong pembangunan infrastruktur 
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dasar air minum dan sanitasi dalam pencapaian universal access 

selama lima tahun kedepan yaitu: 

1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui 

optimalisasi bauran sumber daya  air domestik untuk memenuhi 

kebutuhan air minum dan sanitasi  melalui strategi:  

a. Jaga Air, yakni strategi yang ditempuh melalui (1) 

pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi 

prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan 

keterjangkauan), (2) pengelolaan sanitasi melalui peningkatan 

pengelolaan air limbah di perdesaan dengan sistem on-site 

dan di perkotaan dengan sistem on-site melalui IPLT dan 

sistem off-site baik skala kawasan maupun skala kota, 

peningkatan kualitas TPA menjadi TPA sanitary landfill 

dengan prioritas skema TPA regional, pengelolaan sampah 

melalui penerapan prinsip 3R, serta (3) peningkatan 

kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasi, 

b. Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan 

kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air 

minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, 

pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber 

air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah 

tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan 

(kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan 

lingkungan. 

c. Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui 

pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan 

idle capacity; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat 

penyelenggara dan skala kota. 

d. Daur Ulang Air, yakni strategi untuk memanfaatkan air yang 

telah terpakai melalui pemakaiaan air tingkat kedua 

(secondary water uses) daur ulang air yang telah dipergunakan 

(water reclaiming). 

2. Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen 

aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk 

untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah 
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terbangun melalui strategi : 

a. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana 

air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif 

pemulihan biaya penuh (full cost recovery)/memenuhi 

kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian 

subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan 

sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi 

kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan full cost 

recovery. 

b. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, 

pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset 

infrastruktur. 

c. Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum 

dan sanitasi yang ada saat ini dan peningkatan pemenuhan 

pelayanan sarana sanitasi komunal. 

3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di 

tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat 

melalui strategi: 

a. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana 

Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan Strategi 

Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui pengarusutamaan 

dalam proses perencanaan dan penganggaran formal. 

Penyusunan RI-SPAM didasari optimalisasi bauran sumber 

daya air domestik kota/kabupaten dan telah 

mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya 

pengamanan air minum;  

b. Upaya peningkatan promosi hygiene dan sanitasi yang 

terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana air 

minum dan sanitasi;  

c. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja 

Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi. 

d. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air 

minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta 

media. 
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4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air 

minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku 

program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai 

implementasi baik secara vertikal maupun horizontal melalui 

strategi: 

a. Pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, sinergi 

pengembangan air minum dan sanitasi dengan kegiatan-

kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya 

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta integrasi 

pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan 

permukiman dengan pembangunan air minum dan sanitasi. 

b. Pelaksanaan pelayanan dasar berbasis regional dalam 

rangka mengatasi kendala ketersediaan sumber air baku air 

minum dan lahan serta dalam rangka mendukung 

konektivitas antar wilayah yang mendukung perkembangan 

dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi pendanaan air minum 

dan sanitasi dilaksanakan melalui (i) pemanfaatan alokasi 

dana pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana 

air minum dan sanitasi di sekolah; (ii) pemanfaatan alokasi 

dana kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan 

promosi hygiene dan sanitasi serta pemanfaatan jaminan 

kesehatan masyarakat; serta (iii) sinergi penyediaan air 

minum dan sanitasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP) dan sumber dana 

lain yang dapat dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, 

lingkungan hidup, perumahan, dan pembangunan desa 

tertinggal. 

9.3.1.3 Meningkatkan Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan 

Disamping itu untuk meningkatkan ketersediaan energi dan 
ketenagalistrikan arah kebijakan dan strategi yang disusun berupa: 

1. Peningkatan pasokan energi (minyak dan gas bumi) dan 
ketenagalistrikan (sisi penyediaan) dengan memperhatikan 
jaminan pasokan energi primer dan bauran energi (diversifikasi 
energi) dan pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang 
sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi. 

a. Perluasan kapasitas daya dan jangkauan pelayanan energi dan 
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ketenagalistrikan 

 Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna 

meningkatkan kapasitas daya listrik nasional, terutama 

untuk wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan 

pasokan listrik disertai dengan percepatan pembangunan 

jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan semakin 

mengedepankan pemanfaatan energi baru terbarukan 

(panas bumi, air, dan biomassa) termasuk skala kecil dan 

menengah yang disesuaikan dengan potensi wilayah.  

 Penyediaan energi listrik semakin luas dan merata ke 

seluruh wilayah tanah air, termasuk untuk daerah-daerah 

spesifik seperti wilayah perbatasan, terpencil, dan 

kepulauan dengan memperhatikan  dengan semakin 

memanfaatkan energi lokal/domestik dengan teknologi 

tepat guna (seperti tenaga surya, waste to energy dan mini 

CNG) sertatetap membuka kemungkinan penggunaan 

bahan bakar minyak untuk ketenagalistrikan sebagai 

alternatif terakhir yang dikombinasikan dengan energi 

terbarukan (hybrid). 

 Meingkatkan peran swasta dalam penyedian listrik, melalui 

penyempurnaan mekanisme pembangunan pembangkit 

listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang 

semakin menarik minat swasta, terutama untuk yang 

memanfaatkan energi terbarukan. 

 Memfasilitasi badan usaha untuk memulai pemanfaatan 

tenaga nuklir untuk pembangkit listrik. 

 Mengintensifkan komunikasi strategis untuk mendorong 

upaya-upaya yang menghambat investasi fasilitas 

ketenagalistrikan, terutama pembebasan lahan, perijinan, 

sikronisasi regulasi antar sektor, penyesuaian tarif menuju 

nilai keekonomiannya yang diikuti oleh peningkatan 

kondisi keuangan dan kemampuan investasi BUMN bidang 

ketenagalistrikan.Pemberian subsidi listrik yang semakin 

tepat sasaran. 

 Memperluas jangkauan dan meningkatkan kehandalan 
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pelayanan infrastruktur minyak dan gas bumi.  

b. Peningkatan bauran energi dan konservasi pemanfaatan energi  

 Melakukan perluasan pembangunan infrastruktur pipa gas 

dan LNG terminal baik oleh pemerintah, BUMN maupun 

swasta secara optimal dengan memprioritaskan 

penggunaannya untuk kepentingan dalam negeri terutama 

terarah pada pusat-pusat investasi, termasuk jaringan 

distribusinya.  

 Peningkatan pemanfaatan energi non-BBM khususnya gas 

alam untuk transportasi melalui pembangunan SPBG 

berikut peningkatan pemanfaatan converter kit pada 

sarana transportasinya yang melibatkan BUMN dan swasta.  

 Perluasan jangkauan penyedian tabung gas secara lebih 

luas ke daerah-daerah terpencil dan perdesaan yang 

didukung oleh perluasan infrastruktur jaringan distribusi 

bahan bakar gas. 

 Memperluas penyedian gas yang memadai bagi wilayah-

wilayah yang belum terjangkau, dan serta semakin 

memperluas penyedian gas bumi untuk nelayan. 

 Semakin meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber 

energi terbarukan setempat khususnya untuk kebutuhan 

rumah tangga 

2. Penyempurnaan kelembagaan dan regulasi energi dan 
ketenagalistrikan untuk menciptakan layanan yang handal 
termasuk perumusan kebijakan tarif dan subsidi yang 
berdasarkan nilai keekonomian, berkeadilan, dan keadaan spesifik 
wilayah 

a. Penyempurnaan regulasi dan struktur industri  

 Evaluasi secara lebih komprehensif terhadap subsidi 
energidan pemberian subsidi untuk rakyat yang semakin 
tepat sasaran 

 Penyesuaian tarif berdasarkan wilayah (regional tarif) dan 
pemberian subidi langsung kepada masyarakat yang tidak 
mampu. yang dilakukan secara bertahap dan terencana 
dan diikuti oleh sosialisasinya secara memadai. 
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 Pengembangan skema pendanaan untuk mendorong 
pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dan 
konservasi energi serta menarik investasi swasta.  

 Penerapan kebijakan pemanfaatan bersama/open access 
dan restrukturisasi BUMN Ketenagalistrikan (PT. PLN) 
yang mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah, 
potensi energi dan sosial ekonomi, perkembangan 
teknologi serta kondisi pasar domestik dan global. 

 Memberikan insentif secara memadai dalam investasi 
infrastruktur energi terbarukan, baik dalam 
pengembangan panas bumi terutama tahap eksplorasinya, 
pengembangan feed in tariff untuk pengembangan energi 
terbarukan. 

 Melakukan penyempurnaan rencana induk pengembangan 
infrastruktur energi dan ketenagalistrikan terutama yang 
menggunakan energi terbarukan setempat. 

 

b. Penyempurnaan kelembagaan  

 Pembentukan lembaga khusus untuk pengadaan tanah 
bagi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan. 

 Memfasilitasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 
penyempurnaan sikronisasi regulasi dalam memperlancar 
penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur 
energi dan ketenagalistrikan. 

 Menyempurnaan aspek kelembagaan pengelola kegiatan 
pembangunan secara terintegrasi dari pusat sampai ke 
tingkat daerah. 

 Evaluasi secara lebih komprehensif terhadap subsidi 
energi. 

  

 Penyesuaian tarif berdasarkan wilayah (regional tarif) dan 
pemberian subsidi langsung kepada masyarakat yang tidak 
mampu. yang dilakukan secara bertahap dan terencana 
dan diikuti oleh sosialisasinya secara memadai. 

 Pengembangan skema pendanaan untuk mendorong 
pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dan 
konservasi energi serta menarik investasi swasta.  
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 Penerapan kebijakan pemanfaatan bersama/open access 
dan restrukturisasi BUMN Ketenagalistrikan (PT. PLN) 
yang mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah, 
potensi energi dan sosial ekonomi, perkembangan 
teknologi serta kondisi pasar domestik dan global. 

 Memberikan insentif secara memadai dalam investasi 
infrastruktur energi terbarukan, baik dalam 
pengembangan panas bumi terutama tahap eksplorasinya, 
maupun pengembangan feed in tariff untuk pengembangan 
energi terbarukan. 

 Melakukan penyempurnaan rencana induk pengembangan 
infrastruktur energi dan ketenagalistrikan terutama yang 
menggunakan energi terbarukan setempat. 

 

9.3.2 Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan 
Nasional 

Untuk mewujudkan sasaran diatas, arah kebijakan pembangunan 
untuk ketahanan air adalah: 

1. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk 

kehidupan sehari-hari bagi masyarakat melalui strategi: 

a. Pembangunan saluran pembawa air baku dengan prioritas 

pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga 

terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah 

strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan 

terpencil serta daerah perbatasan; 

b. 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; 

c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan 

air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan 

kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis 

lingkungan berkelanjutan (Eco-Sustainable Water 

Infrastructure/ESWIN). 

d. Mempermudah dan memberikan insentif jaringan 
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distribusi dan sambungan air skala rumah tangga yang 

belum layak secara finansial. 

e. Mengembangkan sistem penyediaan air baku yang bersifat 

regional yang juga didukung dengan memanfaatkan inter 

basin transfer; 

f. Pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air, dan 

mendorong penerapan insentif kebijakan tarif air  terkait 

pengelolaan limbah cair rumah tangga;  

g. Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pemanfaatan air 

melalui  prinsip reduce, reuse, dan recycle, termasuk 

menerapkan insentif penghematan air misalnya melalui 

produksi dan penggunaan peralatan rumah tangga hemat 

air.  

h. Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga 

kualitas air dan operasi pemeliharaan jaringan distribusi 

air serta mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan 

pembangunan prasarana air baku. 

2. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi 

produktif, melalui strategi: 

a. Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk 

mendukung ketahanan pangan nasional. 

b. Peningkatan penyediaan air baku bagi industri dan 

perkotaan, serta penerapan insentif pengendalian kualitas 

air; 

c. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air 

tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan 

penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan 

perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif 

air industri yang kompetitif; 

d. Pemberian insentif penghematan air 

pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan 

prinsip reduce, reuse, dan recycle; 

e. Percepatan pemanfaatan SDA untuk pembangunan PLTA, 

melalui Pembangunan waduk serba guna, Sinkronisasi 
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Pola dan RUPTL, serta penataan perizinan SIPPA dan tarif 

BJPSDA. 

3. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya, 

dengan strategi: 

a. Pengelolaan daerah hulu secara berkelanjutan untuk 

menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air, melalui: 

i. Peningkatan pemahaman dan kualitas koordinasi 

pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana 

tata ruang wilayah (kabupaten/kota/provinsi) agar 

berbasis kepada ekosistem DAS. 

ii. Rehabilitasi lahan sangat kritis dan kritis. 

iii. Pengelolaan DAS terpadu, melalui: (i) Penyelesaian 

status DAS; (ii) Percepatan penyelesaian Rencana 

Pengelolaan DAS secara terpadu; (iii) Peningkatan 

penanganan kualitas 4 (empat) DAS prioritas 

nasional. 

iv. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air 

dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan 

mendorong keseimbangan pendekatan non 

struktural dan struktural melalui penerapan 

paradigma eco-sustainable water infrastructure 

(ESWIN) dan more room for river. 

v. Penataan aktivitas masyarakat, pertanian, industri 

berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah dalam 

rangka menjamin ketersediaan dan kualitas air. 

b. Konservasi sumber daya air, melalui: 

i. Percepatan pembangunan dan pengelolaan 

sumber/tampungan air seperti waduk serbaguna, 

embung, situ  dengan penekanan: 

a. Mempercepat persiapan dan pelaksanaan 

pembangunan tampungan-tampungan air skala 

kecil/menengah (embung, waduk lapangan, 

kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan 

wilayah-wilayah strategis; 
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b. Menyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, 

penyediaan lahan termasuk lahan hutan, dan 

penanggulangan masalah sosial penduduk. 

Kegiatan prioritas terkait hal ini yang akan 

didorong penyelesaiannya pada tahun 2015 

adalah percepatan penyelesaian masalah sosial 

Waduk Jatigede melalui penerbitan perpres 

penanganan dampak sosial dan penyediaan 

dana; 

c. Memperkuat Unit Pengelolaan Bendungan 

dengan melengkapi peralatan, sistem, dan 

sumber daya manusia 

d. Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan 

penampung air lainnya untuk mengembalikan 

fungsi dan kapasitas tampung. 

ii. Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air, 

antara lain melalui penetapan status sumber air 

serta fasilitasi penyusunan rencana aksi terintegrasi 

dan terkonsolidasi berdasarkan dokumen 

perencanaan pemangku kepentingan (RP-DAS, POLA 

RENCANA, RKPD).  

iii. Perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan 

Kualitas Air di 15 Danau prioritas/Situ-Situ kritis, 

dan danau cemar sedang.  

iv. Melanjutkan revitalisasi 15 Danau Prioritas melalui 

pemberdayaan masyarakat di catchment area dan 

sekitar danau, serta penataan Garis Sempadan 

Danau. 

v. Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya 

struktural dan non struktural seperti percepatan 

pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di 

wilayah bantaran Sungai.  

vi. Pembanguan struktur pengendali sedimen secara 

selektif dan sistemik. 

vii. Pengelolaan/restorasi sungai terpadu antara lain di 
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WS Citarum dan WS Ciliwung Cisadane. 

viii. Pengembangan metode pengelolaan rawa 

berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan 

konservasi yang dituangkan dalam RTRW, dimana 

pemanfaatan lahan rawa dilakukan secara adaptif 

dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi 

dan ekologis secara berkelanjutan. 

4. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko 

daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui strategi: 

a.  Pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap 

bencana melalui perkuatan Flood Proofing sebagai 

kapasitas adaptasi bencana banjir dan kapasitas mitigasi 

institusi serta masyarakat, serta peningkatan kemampuan 

prediksi terhadap peningkatan aliran sungai dan dampak 

yang ditimbulkannya. 

b. Percepatan penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan 

ruang pada setiap wilayah sungai. 

c. Penerapan adaptive water management mulai dari 

peningkatan upaya monitoring serta permodelan 

klimatologis, hidrologis dan kualitas air termasuk 

peningkatan keterlibatan masyarakat hingga penegakan 

hukumnya. 

d. 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. 

e. Prioritas penanganan daya rusak air pada wilayah yang 

memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi (JABODETABEK 

dan kawasan metropolitan). 

f. Konservasi air tanah melalui pengelolaan sumber daya air 
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tanah yang berkelanjutan. 

g. Pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan dengan 

mengkombinasikan secara seimbang antara pendekatan 

non-struktural dan struktural, melalui:  

i. pembangunan pengaman pantai khususnya pada 

pantai yang terdampak langsung oleh kenaikan 

muka air laut akibat perubahan iklim, termasuk 

pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan 

wilayah NKRI. 

ii. Optimalisasi fungsi pengaman pantai yang telah ada. 

iii. Penyusunan zonasi area terbangun dan area publik 

pantai untuk diintegrasikan ke RDTR. 

iv. Pengembangan dan restorasi pantai untuk 

keperluan preservasi ekosistem dan parawisata. 

v. Perbaikan sistem monitoring dan pemeliharaan 

daerah pantai. 

vi. Perbaikan kualitas air di muara sungai dan perairan 

pantai. 

vii. Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu untuk 

Jakarta dan Semarang dengan mempercepat 

pelaksanaan NCICD dan memprakarsai kegiatan 

inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya. 

viii. Pembangunan dan perlindungan tata air tambak 

secara berkelanjutan. 

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan 

keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, 

efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan 

ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, 

melalui strategi: 

a. Melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7 

Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Prosedur 

dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman teknis pelaksanaan 

dan koordinasi pengelolaan sumber daya air. 
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b. Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, 

antara lain dengan: 

i. Mensinergikan pengaturan kewenangan dan 

tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan 

beserta seluruh pemangku kepentingan serta 

menjalankannya secara konsisten;  

ii. Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, 

dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah 

koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah 

terbentuk;  

iii. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan 

sumber daya air, termasuk kelembagaan operasi dan 

pemeliharaan. 

c. Meningkatkan kordinasi dan kolaborasi antarpemerintah 

dan antarsektor dalam hal pengelolaan daerah hulu dan 

hilir, aspek konservasi dan aspek fisik; serta pengelolaaan 

banjir dan pengendalian pencemaran air. 

d. Menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya 

air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan 

pembinaan, serta sistem kemitraan antara pemerintah dan 

masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air. 

e. Mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya 

air antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan 

jaringan basis data, standardisasi, kodefikasi, klasifikasi, 

proses dan metode/prosedur baik pengumpulan dan 

pembaharuan maupun sinkronisasi data dan informasi 

yang handal. 

f. Meningkatkan kapasitas operasional dan pemeliharaan 

melalui pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan 

Pemeliharaan (AKNOP) untuk setiap infrastruktur sumber 

daya air. 
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9.3.3 Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai 
Keseimbangan Pembangunan  

Konektivitas merupakan kebijakan utama dalam RPJMN tahun 
2015-2019.Infrastruktur yang menunjang konektivitas nasional ini 
berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi. Hal 
tersebutmerupakan mata rantai keterkaitan antara simpul konektivitas 
antar simpul berupa prasarana dan sarana yang menunjang baik sektor 
transportasi maupun telekomunikasi. Simpul transportasi dapat 
berupa pelabuhan laut, pelabuhan udara, stasiun, terminal, depot, dan 
pergudangan, sementara “transportation link” adalah jalan darat, jalan 
tol, jalur kereta api, jalur sungai, jalur pelayaran, jalur penerbangan, 
dan pipa. Simpul-simpul transportasi perlu diintegrasikan dengan 
jaringan transportasi dan pelayanan sarana intermoda transportasi 
yang terhubung secara efisien dan efektif. Sementara itu di simpul 
telekomunikasi berkaitan dengan mendorong pembangunan 
broadbanddanmeningkatkan kualitas pemanfaatannya. 

Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama adalah 
infrastruktur yang mendorong konektivitas antarwilayah sehingga 
dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi 
Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas 
akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat 
meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. 
Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan 
jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta 
seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya. 

Kebijakan strategis dari konektivitas nasional diturunkan 
menjadi 16 kebijakan strategis, yaitu: 

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda. 

2. Mempercepat pembangunan transportasi mendukung Sistem 
Logistik Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros 
maritim dunia melalui pembangunan transportasi berbasis 
maritimsebagai tulang punggung dengan didukung oleh jaringan 
jalan dan kereta api menuju pelabuhan, bandara dan perkotaan. 

3. Menjaga Keseimbangan pembangunan antara transportasi yang 
berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi 
lokal dan kewilayahan. 

4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan 
transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban 
kecelakaan transportasi. 
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5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan 
sumber daya manusia 

6. Membangun keterpautan yang erat antara sistem dan jaringan 
transportasi dengan investasidi sektor-sektor ekonomi untuk 
mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Insustri Khusus, Sistem 
Logistik Nasional, Komplek Industri, dan pusat-pusat 
pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. 

7. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal(Universal 
Service Obligation) menjadi broadband-ready. 

8. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan 
orbit satelit sebagai sumber daya terbatas. 

9. Mendorong pembangunan akses tetap pitalebar. 

10. Membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan negara. 

11. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, 
serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna 
layanan. 

12. Mempercepat implementasi e-Government dengan 
mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost 
effective. 

13. Pemerintah sebagai fasilitator yang mendorong penggunaan 
pitalebar. 

14. Mendorong tingkat literasi TIK. 

15. Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam 
negeri. 

16. Merestrukturisasi sektor penyiaran. 

9.3.3.1 Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi 
Multimoda 

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki konsep multimoda di 
sektor angkutan barang serta regulasi yang mengatur prosedur 
transportasi bagi barang berpindah moda.Selain itu, akses transportasi 
multimoda belum memadai, seperti belumdifungsikannya akses jalan 
kereta api yang ada untuk mengangkut barang dari Pelabuhan Tanjung 
Priok, sehingga tidak terdapat alternatif bagi para pelaku industri 
untuk dapat mengelola distribusi barangnya secara efektif dan efisien. 
Pengangkutan barang dari Pelabuhan Tanjung Priok hanya 
mengandalkan moda transportasi jalan yang sangat terbatas, sehingga 
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lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok mengalami kemacetan.  

Beberapa isu strategis adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya akses kereta api terhadap terminal pelabuhan 
dan Bandar udara. Selama ini akses menuju pelabuhan dan 
bandar udara masih tergantung pada moda jalan, sedangkan moda 
kereta api dapat dikembangkan untuk menurunkan biaya logistik, 
mengurangi waktu tempuh, dan kemacetan.  

2. Kelangkaan dan rendahnya kinerja terminal intermodal. 
Jaringan intermodal yang efisien adalah sangat esensial guna 
membangun kelancaran hantaran barang. Terminal merupakan 
salah satu hub yang menguhubungkan intermodal. Namun, 
kelangkaan dan rendahnya kinerja terminal juga menjadi salah 
satu penyebab ketidaklancaran hantaran barang. 

3. Belum Optimal perencanaan dan pengelolaan sistem 
intermoda. Beberapa undang-undang terkait transportasi darat, 
laut, dan udara telah disebutkan pasal yang berkaitan dengan 
intermoda, namun pada praktiknya konektivitas antar moda 
sekarang ini masih belum optimal. Sistem perencanaan dan 
pengelolaan intermoda cenderung hanya fokus pada kinerja di 
masing-masing lembaga, namun lemah dalam koordinasi antar 
dan inter departemen, ataupun dengan pemerintah daerah.  

Dalam rangka mendukung percepatan sistem multimoda difokuskan 

pada tiga hal berikut: 

1. Percepatan pembangunan kelembagaan badan usaha angkutan 
multimoda karena sampai saat ini badan tersebut belum 
terbentuk. 

2. Membangun jaringan pelayanan dalam penyusunan rute-rute 
pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu 
kesatuan hubungan. Di mana dalam penyusunan rute-rute ini 
tidak hanya didominasi oleh salah satu moda saja, melainkan 
harus disusun bersama, seperti oleh LLAJ, Laut, Udara, Kereta Api, 
Jalan, dan koridor ekonomi. 

3. Jaringan prasarana. Jaringan prasarana terdiri dari simpul dan 
ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang 
dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan 
penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan 
intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang 
gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu 
lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana 
transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang 
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dan hewan. 

Untuk  menunjang pembangunan sistem transportasi multimoda, 
dibutuhkan pembangunan proyek-proyek strategis yang terintegrasi. 
Proyek yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur 
transportasi dan direncanakan dibangun pada rentang 2015-2019 
diantaranya Pembangunan Bandara Soekarno Hatta serta fasilitas 
Kereta Bandara,  Pelabuhan Cilamaya serta fasilitas bus dan kereta, 
Kereta Bandara Ngurah Rai Bali, Pembanguan Jaringan KA Surabaya – 
Pelabuhan Tanjung Perak,  

9.3.3.2 Mendukung Sistem Logistik Nasional 

Sistem logistik nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Presiden RI No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik 
Nasional (Sislognas). Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa tujuan dari 
sistem logistik nasional adalah: 

1. menentukan arah kebijakan logistik nasional dalam rangka 
peningkatan kemampuan dan daya saingusaha agar berhasil 
dalam persaingan global; 

2. mengembangkan kegiatan yang lebih rinci, baik pada 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan 
pemangku kepentingan lainnya; 

3. mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan para 
pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan logistik nasional; 

4. mengkoordinasikan dan memberdayakan secara optimal sumber 
daya yang dibutuhkan, dalam rangka meningkatkan daya saing 
ekonomi nasional, pertahanan keamanan negara, dan 
kesejahteraan rakyat. 

5. sebagai alat untuk mengkomunikasikanVisi, Misi, Tujuan, Arah 
Kebijakan, dan Strategi, serta Rencana Aksi pengembangan 
Sistem Logistik Nasional 

Pada cetak biru tersebut juga diuraikan mengenai tahapan 
implementasi serta target yang akan dicapai dalam cetak biru 
sislognas. Adapun tahapan implementasi pengembangan Sistem 
Logistik Nasional tahun 2011-2025 dilakukan secara bertahap dan 
berkesinambungan sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini. 

 

 

GAMBAR 9.5 
TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL 
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Berdasarkan gambar tersebut, target yang akan dicapai dalam 
Sislognas dibagi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Khusus 
untuk RPJMN tahap ke tiga ini, kebijakan strategis dalam mendukung 
sislognas diarahkan pada: 

1. Mendukung Indonesia untuk mencapai nilai Logistic 
Performance Index (LPI) berada dalam Top Ranking 35 di akhir 
tahun 2015 dan Ranking 25 di akhir tahun 2020. 

2. Ongkos Logistik Nasional turun 3 % dari tahun 2011 dan sampai 
dengan tahun 2019 dapat diturunkan menjadi 4% dari tahun 
2015.  

3. Pembenahan Regulasi, Pengembangan SDM, dan Peningkatan 
Infrastruktur Logistik Sehingga Terwujud Integrasi Logistik. 

4. Perkuatan Infrastruktur Logistik, Pengembangan Kapasitas 
Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Sehingga Sistem Logistik 
Nasional Terkoneksi denganJaringan Logistik ASEAN. 

Untuk  menunjang pembangunan sistem logitik nasional 
dibutuhkan pembangunan proyek-proyek strategis yang terintegrasi. 
Proyek yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur 
transportasi yang direncanakan dibangun pada rentang 2015-2019 
diantaranya Pembangunan Jalan High Grade Highway Sumatera, 
Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai- Malaka dan Duri Penang, 
Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Bitung, 
Pembangunan Jalur Short Sea Shipping, Pembangunan Jalur KA 

Jangka Menengah I, Jangka Menengah II, dan Jangka Panjang 

Tahap I 

(2011-2015) 

 

 LPI Indonesia berada 
dalam Top Ranking 35, 
danOngkos Logistik 
Nasional turun 3 % dari 
tahun 2011 

 Pembenahan 
Regulasi, 
Pengembangan 
SDM, dan 
Peningkatan 
Infrastruktur 
Logistik Sehingga 
Terwujud Integrasi 
Logistik Lokaldan 
Nasional 
 

 

Tahap II 

(2016-2020) 

 

 LPI Indonesia berada 
dalam Top Ranking 25, 
dan Ongkos Logistik 
Nasional turun 4 % dari 
tahun 2015 

 Perkuatan Infrastruktur 
Logistik, 
Pengembangan 
Kapasitas Pelaku dan 
Penyedia Jasa Logistik 
Sehingga Sistem 
Logistik Nasional 
Terkoneksi 
DenganJaringan 
Logistik ASEAN 
 

 

 

Tahap III 

(2021-2025) 

 

 LPI Indonesia berada 
dalam Top Ranking 15, 
dan Ongkos Logistik 
Nasional turun 5 % 
dari tahun 2020 

 Integrasi SistemLogistik 
Nasional kedalam 
Jaringan 
LogistikGlobal 
Sehingga Terwujud 
Konektivitas Logistik 
Global 
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Sumatera, Pembangunan Jalur KA Sulawesi,dan Pengembangan 
Penyeberangan Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan. 

9.3.3.3 Keseimbangan antara Transportasi yang Berorientasi 
Nasional dengan Transportasi yang Berorientasi Lokal dan 
Kewilayahan 

Wilayah Indonesia yang cukup luas, letak Indonesia yang cukup 
strategis, serta kondisi geografis yang cukup unik dibandingkan 
dengan negara-negara lainnya, menjadikan Indonesia sebagai salah 
satu negara besar jika dilihat dari sisi luas wilayah dan jumlah 
penduduk.Sebagai negara kepulauan yang dibatasi lautan, menjadikan 
pembangunan transportasi di Indonesia adalah suatu 
tantangan.Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana 
menyediakan layanan transportasi yang murah, tepat waktu, dan 
mampu diakses oleh semua kalangan.Tantangan inilah yang harus 
dijawab dalam rangka melakukan upaya keseimbangan antara 
transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang 
berorientasi lokal dan kewilayahan. 

Kebijakan Utama Konektivitas Nasional difungsikan untuk 
menjawab keseimbangan transportasi yang berorientasi nasional, 
regional, dan lokal. Konektivitas ini menghubungkan transportasi 
nasional, regional, lokal, serta wilayah-wilayah yang memiliki 
komoditas unggulan di masing-masing pulau.Oleh karena itu, fokus 
untuk kebijakan strategis keseimbangan transportasi nasional dengan 
transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan adalah sebagai 
berikut: 

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di 
wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar. 

2. Membuka rute baru untuk transportasi darat, laut, dan udara 
perintis. 

3. Menambah kapasitas sarana bagi untuk transportasi perintis. 

4. Membangun dan meningkatkan kapasitas jalan lokal. 

5. Menyediakan dana alokasi khusus untuk bidang jalan, bidang 
transportasi pedesaan dan bidang keselamatan transportasi 
jalan. 

Untuk  menunjang pembangunan transportasi yang berorientasi 
kewilayahan dibutuhkan pembangunan proyek-proyek strategis yang 
terintegrasi. Proyek yang dimaksud diantaranya Pembangunan Jalan 
Lingkar Halmahera, Jalan Lintas Papua, jalan Perbatasan Kalimantan, 
Jalan Lintas Selatan Jawa. Pembanguan Bandara El Tari, Pembangunan 
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Jalan. 

9.3.3.4 Membangun Industri Transportasi yang Efisien dan 
Berdaya Saing tinggi 

Sektor Transportasi merupakan salah satu penopang pesatnya 
pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Indonesia. 
Pengembangan dan pemanfaatan industri dalam negeri sangat 
dibutuhkan dalam mendukung peningkatan kinerja  sektor 
transportasi. Untuk mendukung pelayanan jasa sektor transportasi, 
maka perlu dibangun dan dimanfaatkan industri manufaktur sarana 
transportasi yang meliputi  industri pesawat terbang ,industri galangan 
kapal ,industri kereta api, dan industri Otomotif, Selain itu untuk 
mendukung pembangunan jaringan jalan diperlukan pengembangan 
dan pemanfaatan industri pengolahan aspal Buton dan peningkatan 
kapasitas  industri jasa kontruksi. 

9.3.3.5 Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal 
(Universal Service Obligation) menjadi broadband-ready 

Kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) 
merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh 
penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat 
terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk 
mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi.  

Dalam penetapan kewajiban pelayanan universal, pemerintah 
memperhatikanprinsip ketersediaan pelayanan jasa telekomunikasi 
yang menjangkau daerah berpenduduk dengan mutu yang baik dan 
tarif yang Iayak. Kewajiban pelayanan universal terutamauntuk 
wilayah yang secara geografis terpencil dan yang secara ekonomi 
belum berkembang serta membutuhkan biaya pembangunan tinggi 
termasuk di daerah perintisan, pedalaman, pinggiran, terpencil dan 
atau daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.Berikut 
bentuk strategi yang ditempuh:  

1. menyusun ulang definisi dan ruang lingkup KPU untuk 
mengakomodasi pembangunan pitalebar; 

2. melakukan reformulasi kebijakan penggunaan Dana KPU yang 
lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar, yaitu tidak hanya 
terbatas pada penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan; 
dan 

3. memperkuat kelembagaan pengelola Dana KPU. 
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9.3.3.6 Mengoptimalkan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio 
dan Orbit Satelit Sebagai Sumber Daya Terbatas 

Belum efektifnya pengelolaan spektrum frekuensi sebagai moda 
akses utama broadband menyebabkan terjadi krisis spektrum, 
sehingga memerlukan beberapa strategi yang akan ditempuh sebagai 
berikut: 

1. menata ulang alokasi spektrum frekuensi radio (spectrum 

refarming) secara efisien dan optimal dengan prinsip netralitas 

teknologi; 

2. optimalisasi spektrum frekuensi radio dan jaringan infrastruktur 

nirkabel instansi pemerintah dengan implementasi konsep 

Government Radio Network (GRN); 

3. konsolidasi prasarana dan spektrum frekuensi radio bagi 

penyelenggara jaringan bergerak seluler, akses nirkabel tetap 

(fixed wireless access), dan akses nirkabel pitalebar (broadband 

wireless access) maupun lembaga penyiaran dengan 

memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang adil; 

4. memastikan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 

5. mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk 

alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk 

mempercepat distribusi pitalebar; 

6. mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio secara 

dinamis dan fleksibel melalui antara lain penggunaan spektrum 

secara bersama (spectrum sharing), konsolidasi 

spektrum(spectrum consolidation), dan Mobile Virtual Network 

Operator (MVNO); 

7. memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat 

menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan 

ekosistem yang mendukung; 

8. melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit 
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nasional, termasuk spektrum frekuensi radio dan slot orbit 

melalui kerjasama dengan industri satelit global, dengan 

memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; 

dan 

9. membangun satelit pitalebar nasional. 

9.3.3.7 Mendorong pembangunan akses tetap pitalebar 

Pembangunan infrastruktur wireline memanfaatkan kabel optik 
dapat membuat kualitas akses koneksi lebih bagus dibandingkan 
dengan wireless broadband, sehingga dalam kebijakan ini memerlukan 
strategi-strategi sebagai berikut:  

1. mendorong pembangunan dan penggunaan bersama atas 
prasarana pasif seperti dark fiber, pipa, tiang, menara, dan hak 
masuk (right of way); 

2. mendorong peran aktif pemerintah daerah dan BUMD dalam 
pembangunan prasarana pasif yang dikoordinasikan dengan 
penyelenggara telekomunikasi; 

3. mendorong kompetisi dan memastikan tidak terjadinya praktek 
monopoli; 

4. memastikan akses terbuka; 

5. mendorong pemanfaatan teknologi netral; dan 

Mendorong peningkatan penggunaan energi baru dan 
terbarukan (renewable energy) sebagai sumber energi listrik dalam 
pembangunan pitalebar Indonesia, khususnya di daerah yang belum 
dialiri listrik. 

9.3.3.8 Membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan 
negara, dengan strategi yaitu: 

1. membangun jaringan pitalebar sebagai sabuk pengaman 
informasi di daerah perbatasan negara melalui kerjasama 
dengan penyedia hak masuk sektor lain seperti listrik, jalan tol, 
dan kereta api;  

2. mengoptimalkan bauran teknologi (technology mix), multi moda 
jaringan tulang punggung dan akses, yang memungkinkan 
penggunaan berbagai teknologi berbasis kabel dan nirkabel; dan 

3. membangun jalur dan simpul (hub) alternatif sebagai opsi 
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gerbang internasional. 

9.3.3.9 Memberikan perlindungan keamanan kepada 
penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada 
pengguna layanan, dengan strategi yaitu 

1. memastikan pemenuhan komitmen pembangunan 
penyelenggara; 

2. memastikan pemenuhan tingkat layanan penyelenggara; dan 

3. memastikan terlindunginya aset strategis, seperti Sistem 
Komunikasi Kabel Laut, prasarana serat optik, dan menara Base 
Transceiver Station, dari segala bentuk gangguan serta 
penyalahgunaan data. 

9.3.3.10 Mempercepat implementasi e-Government dengan 
mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost 
effective dengan strategi yaitu:  

1. menetapkan Rencana Induk e-GovernmentNasional sebagai 
rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi 
pemerintah; 

2. 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, antara lain komputasi 
awan (cloud computing); 

3. mendorong pengembangan e-Government yang berbasis 
kemitraan, baik antar instansi pemerintah maupun dengan 
badan usaha; 

4. menerapkan prinsip penggunaan bersama: 

5. membangun prasarana bersama yaitu jaringan komunikasi 
pemerintah yang aman, fasilitas pusat data, dan pemulihan data 
yang terkonsolidasi; 

6. menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti 
berjalan baik, untuk menciptakan interoperabilitas dan 
mempercepat penyebaran aplikasi; dan 

7. menyimpan aplikasi dalam repositori bersama sehingga dapat 
digunakan, didistribusikan, dan dapat disesuaikan untuk 
kepentingan e-Government. 

8. memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta 
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keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-
Government; 

9. memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah 
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan e-Government; 
dan 

10. mewajibkan penggunaan alamat surat elektronik go.id untuk 
komunikasi aparatur negara. 

9.3.3.11 Pemerintah sebagai fasilitator yang mendorong 
penggunaan pitalebar, dengan strategi yaitu: 

1. mengkoordinasikan permintaan/kebutuhan penggunaan TIK di 
sektor pemerintah; 

2. memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis 
elektronik (e-Government) di seluruh instansi pemerintah; 

3. memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik (e-
Pengadaan) di seluruh instansi pemerintah; 

4. memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK 
pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan 
daerah; 

5. memfasilitasi tersedianya dukungan TIK untuk pengembangan 
sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan; dan 

6. memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik. 

9.3.3.12 Mendorong tingkat literasi TIK, dengan strategi yaitu: 

1. memastikan seluruh pegawai/pejabat pemerintahan dan pelajar 
Indonesia memahami TIK;  

2. memfasilitasi generasi muda sebagai target pengembangan 
kapasitas adaptif (adaptive capacity) untuk menjadi agen 
perubahan dalam komunitasnya; 

3. memastikan terciptanya penyertaan digital (digital inclusion) 
antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk 
meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di 
bidang TIK. 

4. mendorong pelatihan TIK untuk Usaha Kecil Menengah; dan  

5. menjadikan Dana KPU dapat digunakan untuk program 
kapasitas adaptif masyarakat. 
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9.3.3.13 Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK 
dalam negeri, dengan strategi yaitu: 

1. melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program 
pemerintah untuk mendorong pengembangan industri TIK di 
Indonesia; 

2. mengembangkan industri TIK di daerah-daerah potensial; 

3. memperluas akses pasar di dalam negeri sebagai basis 
pengembangan; 

4. memberikan kemudahan bagi perusahaan nasional untuk 
membangun ekosistem TIK, khususnya pitalebar di Indonesia; 

5. mendorong industri untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi 
dan Sekolah Menengah Kejuruan, guna menunjang industri TIK 
nasional yang berbasis kearifan lokal; 

6. mendorong pengembangan perangkat TIK hemat energi (low 
energy consumption CPE) untuk perdesaan; 

7. mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri, antara 
lain melalui implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam 
Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK 
nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal; dan 

8. mengoptimalkan penggunaan Dana KPU untuk mendukung 
pengembangan aplikasi. 

9.3.3.14 Merestrukturisasi sektor penyiaran, dengan strategi 
yaitu: 

1. memperkuat peran pemerintah dalam pengaturan prasarana 
dan pengelolaan spektrum frekuensi radio; 

2. menata ulang spektrum frekuensi radio untuk penyiaran guna 
mengakomodasi penyiaran sistem digital dan mendukung 
layanan pitalebar; 

3. memastikan tidak terjadinya praktek monopoli dan penguasaan 
oleh kelompok tertentu dalam sektor penyiaran; 

4. memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai 
lembaga penyiaran yang independen, netral, tidak komersial, 
dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat 
sehingga mampu menjadi rujukan dan penyeimbang berita;  

5. merevitalisasi prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan 
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memperhatikan perkembangan teknologi; dan 

6. mempercepat perluasan jangkauan siaran Lembaga Penyiaran 
Publik dengan mendorong pemanfaatan dan pengembangan 
media dan teknologi baru (non-teresterial). 

9.3.4 Pembangunan  Transportasi Perkotaan 

Dalam rangka mengembangkan transportasi masal perkotaan. 
Arah Kebijakan yang disusun lima tahun kedepan berupa: 

1. Mengembangan Transportasi Perkotaan – Interaksi Antara 
Transportasi Dan Tata Guna Lahan  

2. Meningkatkan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan 
Angkutan Umum Dan Angkutan Barang 

9.3.4.1 Pengembangan Transportasi Perkotaan Interaksi 
AntaraTransportasi dan Tata Guna Lahan 

Pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan perlu 
ditunjang dengan pemanfaatan tata guna lahan dan mengacu pada 
rencana tata ruang dan wilayah perkotaan. Untuk memenuhi hal 
tersebut, kebijakan yang dilakukan berupa: 

a. Peningkatan Akses terhadap Angkutan Umum dengan 
Pembangunan Berorientasi Angkutan (Transit Oriented 
Development), Park and Ride, Analisis Dampak Lalu Lintas 

b. Sistem Pengelolaan Terminal 

9.3.4.2 Peningkatan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan 
Angkutan Umum Dan Angkutan Barang 

Kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mobilitas 
perkotaan dan peningkatan pelayanan angkutan umum serta angkutan 
barang berupa: 

1. Pengembangan Infrastruktur Transportasi Perkotaan (Jaringan 
Jalan dan Multimoda) 

2. Meningkatkan Efisiensi Pengoperasi dan Pelayanan Angkutan 
Barang Perkotaan 

3. Meningkatkan Sistem Angkutan Umum 

4. Subsidi untuk Angkutan Umum 
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9.3.4.3 Menurunkan Tingkat Kemacetan 

Antisipasi tingkat  kemacetan di perkotaan terutama di kota 
metropolitan dan kota besar perlu dilakukan secara terintergrasi. 
Untuk menarik minat para pengguna moda transportasi umum supaya 
dapat berpindah dari moda pribadi ke masal perlu dilakukan 
peningkatan mobilitas.  Untuk memenuhi hal tersebut, kebijakan yang 
dilakukan berupa: 

1. Penguatan Implementasi Transportation Demand Management 
Melalui Pendekatan PushandPull 

2. Menurunkan Kemacetan Lalu Lintas Perkotaan Melalui TSM 

9.3.4.4 Pengendalian Dampak Lingkungan 

Untuk mengurangi dampak transportasi terhadap lingkungan serta 
mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca 
(RAN-GRK).  Kebijakan yang dilakukan berupa: 

1. Penurunan Tingkat Emisi GRK 

2. Program Konversi BBM ke Bahan Bakar Rendah Emisi Seperti 
Gas Alam (BBG)  

3. Penurunan Tingkat Pencemaran Udara 

4. Penurunan Tingkat Kebisingan Lalu Lintas 

9.3.4.5 Peningkatan Keselamatan Jalan Perkotaan 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Pasal 203, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin 
keselamatan jalan. RUNK Jalan ini juga menjadi acuan bagi pemerintah 
daerah untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan keselamatan 
jalan di wilayahnya. Dalam pelaksanaan kedepan pilar-pilar 
keselamatan bertransportasi perlu dikembangkan dengan ruang 
lingkup wilayah yang lebih besar. 

9.3.5 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan 
Infrastruktur 

Dengan memperhatikan kondisi keuangan negara, besarnya 
potensi sektor swasta dan swadaya komunitas masyarakat maka 
kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan agar mampu 
menyalurkan semua potensi tersebut.Untuk itu, kebijakan pendanaan 
harus bersifat fleksibel dan inklusif sehingga semua potensi pendanaan 
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dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga mampu 
menunjang pencapaian target-target pembangunan. 

Penggunaan uang negara yang sangat terbatas untuk 
pembiayaan pembangunan  harus dilakukan berdasarkan prinsip 
efisiensi alokasi dimana untuk sektor dan atau wilayah tertentu yang 
potensi sektor swastanya sudah dianggap mampu untuk melakukan 
investasi pembangunan maka pendanaan publik harus diminimalkan. 
Hal ini berarti bahwa pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) 
diharapkan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di 
sektor-sektor yang bersifat cost-recovery khususnya di daerah-daerah 
dimana daya beli masyarakat sudah mampu untuk melaksanakan 
prinsip pengguna membayar (user pay principle), seperti di kawasan 
perkotaan. Pendanaan publik diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan di daerah-daerah yang masyarakatnya berpenghasilan 
rendah, daerah prioritas percepatan pembangunan dan pada layanan 
yang bersifat sosial  atau non-cost recovery.  

Kebijakan pendanaan juga membuka peluang adanya kombinasi 
pembiayaan (hybrid financing) yang menggabungkan potensi 
pendanaan dari sektor publik, swasta maupun masyarakat dalam 
berbagai skema pembiayaan kreatif (creative financing scheme) dalam 
upaya mempercepat pembangunan di berbagai bidang. 

Selain kombinasi pembiayaan (hybrid financing), perlu juga 
adanya fasilitas pembiayaan infrastruktur dengan membentuk bank 
pembangunan/infrastruktur. Bank pembangunan/infrastruktur ini 
akan mengisi gap yang belum dapat dipenuhi oleh pendanaan 
pemerintah, swasta, maupun institusi keuangan global lainnya serta 
mampu memberikan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk 
jangka panjang. 

Adapun strategi-strategi yang ditempuh meliputi : (i) 
menetapkan prinsip-prinsip dan menyiapkan kriteria untuk prioritisasi 
sektor dan wilayah yang pendanaan pembangunannya berbasis 
pendanaan public; (ii) melakukan reformasi aturan perundang-
undangan keuangan publik sehingga memungkinkan pelaksanaan 
hybrid financing; (iii) memperbaiki dan menyiapkan instrumen 
pendukung bagi investasi sektor swasta dalam pembangunan; (iv) 
penataan kembali kewenangan terkait penyediaan layanan publik yang 
dapat dilakukan oleh swasta untuk memastikan tercapainya skala 
ekonomi; serta (v) penguatan kapasitas institusi baik di pusat maupun 
daerah  dalam rangka pelaksanaan investasi sektor swasta dan 
perlindungan kepentingan masyarakat. 
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9.3.5.1 Sinkronisasi Infrastruktur 

Isu-isu politik dan sosial, terutama pada tingkat lokal, selama 
tahap perencanaan, seperti inkonsistensi prioritas proyek-proyek 
infrastruktur yang disebabkan adanya konflik kepentingan, seringkali 
menghambat dan mengganggu kesinambungan proses pembangunan 
infrastruktur. Pada umumnya, pembangunan infrastruktur dikaitkan 
dengan kepentingan jangka pendek seperti mendapatkan dukungan 
politik di wilayah-wilayah tertentu.Dengan demikian, pembangunan 
infrastruktur tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dalam hal 
besaran dan waktu, tetapi lebih sebagai instrumen sosial 
politik.Kondisi ini juga mengurangi kesempatan untuk memaksimalkan 
sinergi antarsektor infrastruktur maupun antar wilayah karena 
integrasi perencanaan menjadi sulit untuk dilakukan, apalagi dalam 
implementasinya. 

Untuk itu perlu dilakukan integrasi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan 
kesesuaian atau sinkronisasi dengan arah pengembangan sektor 
lainnya maupun pengembangan wilayah untuk mendukung 
pencapaian sasaran pembangunan secara luas.Sinkronisasi ini 
dituangkan ke dalam langkah strategis berupa Rencana dan Program 
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah(RPI2-JM) sebagai 
instrumentasi yang mengikat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. 

Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka 
Menengah(RPI2-JM) adalah daftar yang memuat rencana dan program 
investasi infrastruktur terpadu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang 
telah mengintergrasikan kebijakan sektoral dan kebijakan spasial 
dengan pembiayaanya. Penyusunan RPI2JM harus mengacu pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dan berdasarkan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan 
Daerah.RPI2-JM digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.Pada periode pertama bidang 
transportasi ini, jangka waktu RPI2-JM pada tingkat Nasional 
mengikuti jangka waktu RPJMN periode 2015-2019. Sedangkan RPI2-
JM Provinsi dan Kawasan Strategis Provinsi serta RPI2-JM 
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota mengikuti 
jangka waktu RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang 
sedang berjalan. 

Penyusunan RPI2-JM dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, 
sebagai berikut : 
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1. penyusunan arahan spasial pengembangan wilayah, 

2. penyusunan program prioritas pembangunan infrastruktur, 

3. penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur, 

4. sinkronisasi program investasi pembangunan infrastruktur, 

5. penyusunan sumber pembiayaan pembangunan, 

6. inisiasi pelaksanaan pembangunan. 

Infrastruktur yang dapat dalam RPI2-JM adalah 

1. Infrastruktur Transportasi, 

2. Infrastruktur Sumber Daya Air, 

3. Infrastruktur Keciptakaryaan, 

4. Infrastruktur Telekomunikasi, 

5. Infrastruktur Ketenagalistrikan, 

6. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. 

9.3.5.2    Meningkatkan Peran Serta Badan Usaha dalam 
Pembangunan Infrastruktur 

Pengarusutamaan (Mainstreaming) Skema KPS 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, 
keikutsertaan badan usaha melalui skema KPS dalam pembangunan 
infrastruktur ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan 
tantangan pembangunan infrastruktur. Pada akhirnya, keterlibatan 
Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur  diharapkan dapat 
mendukung perluasan layanan, peningkatan kualitas dan efisiensi 
pelayanan infrastruktur. Untuk itu diperlukan pengarusutamaan KPS 
sebagai pendekatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
Pengarusutamaan KPS dilakukan dengan cara: (1) Perluasan definisi 
yang tidak hanya mencakup skema berbasis investasi swasta, tetapi 
juga mencakup bentuk-bentuk kerjasama berbasis pendanaan 
Pemerintah, (2) melaksanakan strategi komunikasi dan sosialisasi KPS 
pada semua pemangku kepentingan baik di sisi Pemerintah, swasta 
dan masyarakat, serta (3) komitmen yang kuat pada tingkat tertinggi 
Pemerintahan (champion at the top) untuk melaksananan KPS 
sehingga dapat menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur. 

Penguatan Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan KPS 

Untuk mendukung penguatan proses pengambilan keputusan 
kebijakan KPS maka strategi kebijakan yang dapat dilakukan adalah: 
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1. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 
(KPPIP)sebagai clearing house KPS dan berfungsi sebagai 
champion at the top, 

2. Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai gate keeper 
perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS, 

3. Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui : 
(a) perluasan fungsi penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) 
yang saat ini ada di pusat seperti BPJT ke wilayah-wilayah 
menjadi BPJT Regional; (b) mengefektifkan fungsi PJPK yang 
sudah ada tetapi belum berjalan seperti fungsi Otoritas 
Pelabuhan; serta (c)  pPembentukan fungsi PJPK baru lintas 
wilayah di tingkat regional untuk sektor yang membutuhkan 
sinergi pada tingkat regional seperti listrik, air minum dan 
sanitasi. 

Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Berbasis 
Skema KPS 

Untuk merealisasikan penggunaan skema KPS sebagai tulang 
punggung pembangunan infrastruktur, maka diperlukan strategi 
kebijakan terkait pembiayaan sebagai berikut: 

1. Integrasi proses perencanaan proyek KPS dengan sistem 
perencanaan sesuai UU No. 25/2004 dengan menerapkan 
prinsip value for money dalam penetapan sumber pendanaan 
pada masing-masing proyek, 

2. Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang 
(lebih dari 5 tahun) dalam UU No. 17/2003 Tentang Keuangan 
Negara, 

3. Mengkaji dan mengujicobakan berbagai model KPS berbasis 
pendanaan Pemerintah (creative financing scheme) seperti: 

a. Mekanisme pembayaran tahunan jangka panjang (long-term 
annuity payment), 

b. Mekanisme pembayaran berbasis kinerja (performance 
based payment) dan berbasis ketersediaan (availability 
based payment), 

c. Mekanisme lain yang bersifat pembayaran jangka panjang 
dan dilakukan diluar neraca pembayaran Pemerintah (off-
balance sheet), 

4.  Mendorong peningkatan kapasitas pendanaan BUMN/BUMD 
infrastruktur khususnya dalam proyek perluasan prasarana yang 
sudah beroperasi (brownfield) dan menyediakan dukungan 
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pemerintah dalam bentuk penambahan modal serta jaminan 
pemerintah (sovereign guarantee) untuk pembangunan baru 
yang merupakan penugasan khusus Pemerintah, 

5. Menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk 
dukungan Pemerintah termasuk viability gap funding (VGF) 
untuk proyek KPS berbasis pendanaan swasta, 

6. Penyediaan dana untuk dukungan (VGF, dana tanah, dll) dan 
jaminan pemerintah untuk proyek proyek KPS, baik yang 
bersifat dana bergulir (revolving) maupun yang bersifat habis 
pakai (sinking fund).  

Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan 

Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan, maka 
strategi kebijakan yang dapat dilakukan adalah: 

1. Pembentukan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan 
di seluruh provinsi di Indonesia. 

2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur negara pada K/L/D yang 
menjadi PJPK, 

3. Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menjawab 
permasalahan pengadaan tanah dalam proyek KPS, 

4. Peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam 
pelaksanaan KPS seperti konsultan, sektor keuangan, sektor 
konstruksi dan operator melalui pola berbagi dan manajemen 
pengetahuan (knowledge management and sharing) yang dapat 
difasilitasi oleh Pusat KPS maupun simpul-simpul KPS. 

Pengembangan Proyek dan Daftar Proyek (Project Development 
and Pipelines) 

Untuk menumbuhkan minat dan kesiapan Badan Usaha untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, maka diperlukan 
adanya daftar proyek KPS (PPP Project Pipeline) yang 
kredibel.Selanjutnya, proyek-proyek yang telah ada dalam daftar 
tersebut perlu dikembangkan dan dipersiapkan dengan baik sehingga 
dapat dilaksanakan melalui skema KPS. Untuk itu, strategi kebijakan 
yang perlu dilakukan adalah: 

1. Penyiapan Daftar Proyek KPS: 

a. Menyempurnakan mekanisme dan koordinasi penyusunan 
daftar proyek KPS dengan fokus pada proyek-proyek 
strategis tingkat nasional, 

b. Menyiapkan panduan dan pedoman tatacara penyusunan 
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daftar proyek KPS pada tingkat regional dan daerah, 

c. Melakukan koordinasi promosi investasi pada tingkat 
pusat dan daerah melalui lembaga yang berwenang (BKPM 
dan BKPMD) sehingga terbentuk kesamaan informasi 
proyek. 

2. Penyiapan proyek (project development): 

a. Penyediaan alokasi anggaran baik dalam APBN maupun 
APBD untuk penyiapan dan transaksi proyek KPS secara 
reguler setiap tahunnya, 

b. Meningkatkan kualitas pengadaan konsultan penyiapan 
dan transaksi proyek sehingga bisa mendapatkan 
konsultan yang kompeten. Selanjutnya menerapkan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan tahapan yang telah ditentukan secara disiplin, 

c. Melaksanakan konsultasi proyek dengan para pemangku 
kepentingan termasuk Badan Usaha selama masa 
persiapan untuk mendapatkan dukungan dan 
meminimalkan risiko pelaksanaan proyek. 

A. Kerjasama Pemerintah dan Swasta Skala Kecil dan Menengah 

Kerjasama pemerintah dan swasta untuk infrastruktur pada 
skala kecil dan menengah tidak hanya berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Namun 
kerjasama infrastruktur ini hingga saat ini masih kurang optimal yang 
berakibat pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan 
infrastuktur. 

Keterlibatan swasta saat ini masih terbuka untuk proyek-proyek 
infrastuktur skala kecil dan menengah yang masih sangat berpeluang 
untuk berkembang seperti kerjasama ketenagalistrikan (minihydro), 
pembangunan jalan lingkungan, air bersih/air minum, sanitasi dan 
irigasi pedesaan pada skala kecil dan menengah. 

Kerjasama pemerintah dan swasta untuk infrastruktur pada 
skala kecil dan menengah diperkirakan tidak memerlukan jaminan dari 
pemerintah yang ekstensif sebagaimana yang diperlukan pada 
infrastruktur yang berskala besar. Walaupun demikian perlu 
diperhatikan prinsip-prinsip dalam proses penyiapan dan 
transaksinya, antara lain transparansi, akuntabilitas dan kompetisi. 
Sehingga dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut maka 
pemerintah akan mampu mendapatkan mitra KPS yang terbaik. 
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Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam skema 
kerjasama pemerintah dan swasta untuk infrastruktur skala kecil dan 
menengah, yaitu : 

1. Penggunaan aset Negara harus jelas mengenai hak dan 
kewajiban mitra swasta dalam pemanfaat aset Negara tersebut; 

2. Apabila diperlukan adanya penggunaan dana publik yaitu 
APBN/APBD dalam kerjasama pemerintah swasta skala kecil dan 
menengah, maka perlu dibuatkan kerangka regulasi sehingga 
penggunaan dana publik tersebut tidak dipolitisasi; 

3. Proses persiapan dan transaksi perlu dipercepat dan 
dipermudah sepanjang menerapkan tiga prinsip yaitu 
transparansi, akuntabilitas dan kompetisi; 

4. Penyusunan dan penetapan kerangka regulasi; 

5. Sosialisasi tentang regulasi di tingkat pusat, pemerintah daerah 
serta sektor swasta. 

Implementasi prinsip Value for Money (VfM) 

Tahap perencanaan memegang peranan penting dalam 
menentukan keberhasilan implementasi proyek infrastruktur. Value 
for Money (VfM) membantu pemerintah dalam mengidentifikasi 
prioritas dan pilihan skema biaya terendah dalam keseluruhan siklus 
hidup proyek (whole project life cycle costs) mulai dari proses 
perancangan, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. 
Terkait dengan hal tersebut, strategi kebijakan yang dapat dilakukan 
adalah: 

1. Menerapkan prinsip VfM dalam prioritisasi dan perencanaan 
proyek-proyek infrastruktur baik di tingkat nasional maupun di 
tingkat daerah, 

2. Menggunakan hasil analisis VfM sebagai acuan alokasi anggaran 
pembangunan infrastruktur beserta mekanisme pelaksanaan 
yang mampu memberikan nilai terbaik dalam keseluruhan siklus 
hidup proyek (whole project life cycle costs), 

3. Membuat pedoman (toolkit) untuk penggunaan metode VfM dan 
metode perencanaan yang terkait dengan KPS dalam 
perencanaan infrastruktur di tingkat nasional maupun daerah. 

B. Pembentukan Bank Pembangunan/Infastruktur 

Dalam rangka menyediakan dukungan pembiayaan untuk 
memenuhi target pembangunan infrastruktur melalui penyediaan 
alternatif pembiayaan, maka perlu dibentuk fasilitas pembiayaan 
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infrastruktur yang berupa pembentukan bank 
pembangunan/infrastruktur. Bank pembangunan/infastruktur ini 
dibentuk dengan tujuan untuk mendanai serta memberikan 
kemudahan dalam pembiayaan infrastuktur. 

Bank pembangunan/infrastrukturdiarahkan untuk membantu 
lembaga-lembaga publik dan perusahaan swasta yang terlibat dalam 
pemberian layanan dan pembangunan infrastruktur dengan 
memberikan : 

1. Pinjaman pembangunan yang dirancang khusus; 

2. Harga yang kompetitif; 

3. Pemberian tingkat bunga yang rendah; 

4. Memberikan tenor untuk jangka menengah dan panjangsehingga 
dapat menurunkan cost of fund dari proyek infrastuktur.  

Bank pembangunan/infrastruktur juga berperan sebagai mitra 
proyekdalam memulai, mempersiapkan, menata serta mengatur 
pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak 
pembangunan yang tinggi dan layak secara finansial dan ekonomis. 
Bank pembangunan/infrastruktur nantinya juga diharapkan mampu 
untukmengelola dana dari berbagai sumber yang diperuntukkan 
khusus untuk pembangunan infrastruktur. 

C. Dana Amanah (Trust Fund) Infrastruktur 

Dana amanah (Trust Fund) merupakan dana hibah yang 
diberikan oleh satu atau  beberapa  Pemberi  Hibah  yang  dikelola  oleh  
suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. 
Pemberian hibah ini disepakati dengan adanya perjanjian hibah yang 
didalamnya berisi kesepakatan tertulis mengenai hibah antara 
pemerintah dan pemberi hibah. Beberapa bentuk Dana amanah (Trust 
Fund)sebagai berikut : 

1. Endowment Fund (Dana Abadi) 

Dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara abadi, 
tanpa batasanwaktu, dana yang bisa digunakan adalah hasil 
investasi dari dana abadi tersebut. 

2. Revolving Fund (Dana Bergulir) 

Dana yang dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara bergulir. 
Pada umumnya dana digunakan bagi pinjaman, modal usaha 
ataupun initial costs. Dana bisa bergulir karena mendapatkan 
penerimaan/pendapatan dari pengembalian pinjaman ataupun 
penjualan jasa/produk.gula 
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3. Sinking Fund 

Dana yang diserahkan untuk dikelola bagi pengelolaan program 
dan diamanatkan untuk digunakan sesuai dengan anggaran yang 
disepakati.Dana memang diharapkan untuk diserap habis. 

4. Mixed Trust Fund 

Kombinasi antara tiga bentuk Trust Fund yang telah disebutkan di 
atas. 

9.3.5.3  Proyek Investasi Swasta Strategis 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendanaan 
penyediaan infrastruktur, diperlukan peran serta swasta dalam 
pembangunan proyek –proyek investasi swasta yang strategis. Proyek 
investasi swasta strategis yang perlu diselesaikan dan konstruksinya 
dapat dimulai pada kurun waktu 2015-2019 diantaranya proyek 
Kereta Api Bandara Soekarno Hatta–Halim, Pelabuhan Cilamaya, 
Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur, Kerata Api Super Cepat (High 
Speed Railway Project) Jakarta- Bandung, PLTU Batang Jawa Tengah (2 
X 1000 MW), dan proyek Bandar Udara Kulonprogo.  

9.4 Kerangka Pendanaan 

“Pendanaan” merupakan salah satu bagian inti dari 
pembangunan infrastruktur. Hal ini merupakan salah satu kunci utama 
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sebab sebagian besar 
adalah pembangunan baru atau “Greenfield” yang memerlukan 
pemodalan besar untuk membangun infrastruktur tersebut. 

pendanaan infrastruktur bertujuan untuk mencapai tujuan akhir 
roadmap Indonesia untuk mencapai standar pelayanan minimum 
dasar infrastruktur bertaraf internasional. 

Optimalisasi dan Perluasan Ruang Fiskal 

Ruang fiskal adalah pengeluaran diskresioner/tidak terikat 
(antara lain pengeluaran negara untuk pembangunan proyek-proyek 
infrastruktur) yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa 
menyebabkan terjadinya insolvency fiscal. Dalam rangka memperbesar 
ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan stimulasi 
terhadap kegiatan ekonomi masyarakat untuk mendorong 
pertumbuhan melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur 
maka upaya menambah ruang fiskal dapat di wujudkan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak 

Pengurangan subsidi bahan bakar minyak akan memperbesar 

ruang fiskal sehingga bisa digunakan untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur yang tidak komersil atau tidak 

menguntungkan dibangun swasta maupun BUMN 

2. Efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara 

Efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara dapat dilakukan 

dengan penajaman prioritas belanja negara dengan melakukan 

pemotongan belanja negara yang kurang prioritas, peningkatan 

efisiensi dalam penganggaran dengan menurunkan biaya-biaya 

overhead administratif, melakukan review menyeluruh terhadap 

kebijakan alokasi anggaran dengan realokasi belanja barang ke 

belanja modal, menerapkan belanja-belanja wajib secara konsisten 

yang berorientasi pada output dan outcome dari setiap 

pengalokasian anggaran; 

3. Pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan kreatif 

(creative financing scheme) 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema 

pembiayaan kreatif yang salah satunya yaitu skema KPS, akan 

mengurangi pengeluaran APBN/APBD sehingga ruang fiskal akan 

bertambah. Tetapi ruang fiskal tersebut akan tetap digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui KPS dengan 

skema Anuitas Berbasis Kinerja (Performance-Based Annuity 

Scheme – PBAS) dimana ruang fiskal bisa dibagi dalam beberapa 

tahun dan dipergunakan untuk memperbanyak proyek. 

Sumber  Pendanaan 

Sumber pendanaan infrastruktur dibedakan menjadi skema 
pembiayaan regular dan skema creative financing. Pembiayaan regular 
seluruhnya bersumber dari APBN dan peruntukkannya lebih 
diutamakan untuk wilayah Indonesia bagian timur, daerah perdesaan 
dan daerah perbatasan. Pembiayaan reguler digunakan untuk proyek-
proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial. 

Sedangkan untuk creative financing diperuntukkan untuk 
proyek-proyek yang dapat menarik minat investor swasta untuk 
bekerjasama. Skema creative financing bersumber dari investasi Badan 
Usaha swasta dengan skema. Selain itu terdapat juga skema 
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pembiayaan dari BUMN yang merupakan proyek penugasan BUMN. 
Skema Pembiayaan creative financing lebih diutamakan 
peruntukkannya untuk wilayah Indonesia bagian barat dan daerah 
perkotaan. 

Kategori besar dari strategi pendanaan proyek infrastruktur adalah: 

1. Dana Pemerintah:pendanaan dari pemerintah pusat maupun 
daerah melalui APBN/APBD, Pencairan Asset, Pinjaman dan Hibah 
Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Langsung Regional, Surat Hutang 
Negaran (SHN/SUN), dan Surat Hutang Daerah. 

2. Pendanaan BUMN/BUMD: didanai 100 persen oleh Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) melalui cadangan kas 
perusahaan, kas operasional, surat hutang perusahaan, serta 
pinjaman langsung untuk BUMN 

3. Pendanaan KPS: didanai oleh ekuitas dan modal investor swasta, 
hutang komersil perbankan, digabungkan dengan dukungan dan 
jaminan pemerintah baik dalam bentuk kontribusi fiskal maupun 
surat jaminan. 

4. Pendanaan Off Balance Sheet: didanai dengan me-leverageoff 
balancesheet (transaksi di luar neraca) negara dalam bentuk 
availability payment, yakni sebuah skema pendanaan yang 
menggunakan modal sektor swasta yang didukung oleh 
pembayaran komitmen tahunan multi-periode (multi-year annuity 
payment) dari pemerintah pusat, regional, maupun BUMN. 

Pendanaan Strategis: didanai berdasarkan gabungan dari segala 
metodologi yang telah disebutkan dengan memisahkan asset secara 
vertical dan horizontal, mempaketkan proyek lintas sektor atau bentuk 
lainnya dalam nilai paket yang memungkinkan diterbitkannya surat 
hutang atau dana khusus infrastruktur yang dapat menarik investor 
institusional. 
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TABEL 9.1 
METODOLOGI PENDANAAN 

 

 Metodologi 

Pendanaan 
Rincian 

Pendanaan 

Pemerintah 

Pemerintah 

Pusat 

APBN 
Anggaran pemerintah pusat khusus untuk 

infrastruktur 

PHLN 
Pinjaman berdasarkan nilai mata uang luar 

dari mitra pembangunan 

SHN/SUN 
Penerbitan obligasi berdasarkan kredit 

rating Negara 

Likuidasi Aset Negara 
Dana dari penjualan aset, sekuritisasi, IPO 

dari BUMN  

Pemerintah 

Daerah 

APBD 
Anggaran pemerintah daerah khusus 

untuk infrastruktur 

Surat Hutang Daerah Penerbitan surat hutang khusus daerah 

Sub-Sovereign Loan Pinjaman yang tertujukan khusus daerah 

Pendanaan BUMN/BUMD 

Cadangan Kas dan Kas 

Operasional 

Pendanaan dari arus kas cair BUMN atau 

kas operasional 

Surat Hutang dan 

Obligasi Perusahaan 

Penerbitan surat hutang obligasi 

berdasarkan kredit rating perusahaan 

Pinjaman Langsung 

BUMN/BUMD 

Pinjaman langsung mitra pembangunan 

dan perbankan untuk BUMN/BUMD 

Pendanaan Off Balance Sheet 

Availability Payment 

(Pem. Pusat) 

Ekuitas investor + jaminan multi-year dari 

pemerintah pusat 

Availability Payment 

(Pem. Daerah) 

Ekuitas investor + jaminan multi-year dari 

pemerintah daerah 

Pendanaan Strategis 

Vertikal, Horizontal 

Split 

Campuran metodologi di atas dengan 

memilah asset 

Paket Lintas Sektor Campuran metodologi di atas dengan 
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 Metodologi 

Pendanaan 
Rincian 

memaketkan proyek-proyek terkait 

Lain-lain 
Surat hutang khusus infrastruktur, obligasi 

proyek dan lain-lain 

Pendanaan KPS 
Swasta dengan 

jaminan pemerintah 

Ekuitas investor dengan project finance + 

VGF dan jaminan pemerintah 

 

Pendanaan Pemerintah 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): merupakan 
dana dasar pembangunan infrastruktur untuk umum. Namun, 
hal ini tak dapat dengan sendirinya memenuhi kebutuhan 
pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sangat 
besar. 

2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN): pinjaman luar negeri 
dari badan bantuan internasional (donor/development agencies) 
terkadang disebut juga ODA Loan. Jumlah ini dibatasi oleh 
batasan dalam kebijakan pemerintah akan pagu hutang yang 
saat ini ditetapkan pada tingkat 22.5 persen dari PDB. Jumlah 
hutang negara yang besar akan dihitung bersama hutang negara 
lainnya seperti Surat Hutang Negara (SHN).  

3. Surat Hutang Negara (SHN/SUN): surat hutang dan obligasi yang 
diterbitkan berdasarkan tingkat credit rating negara. Ongkos 
biaya daripada penerbitan SHN akan berkurang jika semakin 
tinggi nilai credit rating negara tersebut, yakni salah satu fungsi 
utama yang diterapkan oleh negara yang berkembang. 
Keunggulan SHN adalah kemudahan transaksinya, 
fleksibilitasnya, dan kecepatan pencairan dana-nya. 

4. Likuidasi Asset: Salah satu contoh likuidasi asset negara adalah 
penjualan asset negara terutama dalam bentuk konsesi dengan 
pihak swasta atau investor asing. Selain itu, negara dapat 
melakukan sekuritisasi dan IPO daripada perusahaan-
perusahaan milik negara (BUMN/BUMD/dll.) dimana dana yang 
didapatkan dari pasar dapat menjadi bagian dari kas negara 
yang dikelola untuk pembangunan infrasturktur. 
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5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): APBD 
merupakan salah satu sumber dasar untuk pembangunan 
infrastruktur untuk masyarakat, terutama untuk infrastruktur 
daerah. Sektor seperti air bersih dan air minum akan menjadi 
ranah utama pemerintah daerah. Namun sebagian besar daerah 
secara “de-facto” diberikan subsidi oleh pemerintah pusat dan 
akan sulit untuk mendapatkan tambahan dana dari daerah. 
Beberapa daerah seperti DKI Jakarta memiliki kapasitas dana 
yang cukup untuk mengoperasikan infrastrukturnya sendiri, 
namun sebagian besar daerah masih belum mampu. 

6. Surat Hutang Daerah: pemerintah daerah terutama tingkatan 
provinsi dan kota dapat menerbitkan surat hutang atau obligasi 
khusus daerah tersebut yang akan menjadi bagian dari hutang 
daerah dan masuk dalam neraca negara.  

7. Sub Loan Agreement: pinjaman langsung kepada pemerintah 
daerah dari mitra pembangunan (donor agency/development 
partner) yang tergolong sebagai jenis sub-sovereign loan 
merupakan pinjaman yang tertujukan khusus daerah tersebut 
namun tercatat sebagai bagian dari hutang negara. 

Pendanaan BUMN/BUMD 

1. Cadangan dan Arus Kas Perusahaan: menggunakan cadangan kas 

yang ada dalam neraca sebuah badan usaha milik negara/daerah 

ataupun arus kas operasionalnya, terutama yang terkait dengan 

pembangunan dan infrastruktur. BUMN/BUMD memiliki 

kapasitas untuk mengelola pendanaannya tanpa memerlukan 

keputusan tingkat tinggi dari badan negara, maka mengurangi 

birokrasi dan lead time yang terkait. 

2. Surat Hutang dan Obligasi Perusahaan: BUMN/BUMD dapat 

mengeluarkan surat hutang khusus perusahaan yang diterbitkan 

pada publik dengan rate komersil.  

3. Pinjaman Langsung BUMN/BUMD: salah satu inisiatif baru 

adalah pinjaman langsung dari perbankan komersil dan 

development partner untuk memberikan pinjaman langsung 

kepada BUMN/BUMD. Pinjaman ini akan ditetapkan sebagai 

bagian daripada neraca saldo perusahaan dan dikelola secara 

langsung oleh perusahaan tanpa adanya intervensi langsung dari 

pemerintah 
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Pendanaan KPS 

Pendanaan melalui KPS terutama dengan jaminan pemerintah 
adalah campuran dari ekuitas investor swasta atau asing dengan 
jaminan pemerintah, sebagian besar dalam bentuk VGF yang dibatasi 
porsinya pada 49% dari keseluruhan investasi.Pendanaan KPS dapat 
dipandang lebih dari sekadar sumber pendanaan alternatif atau 
penggalangan swasta, namun dapat juga menjadi sumber kemitraan 
yang bagus untuk transfer ilmu maupun teknologi. 

Saat ini jumlah investasi infrastruktur di Indonesia yang 
menggunakan sistem KPS masih sangat minim, sebab penerapan KPS 
pada negara-negara lain seperti China dan Perancis sudah melampaui 
10%. Bahkan Inggris pun telah mencapai sekitar 46 persen. 

GAMBAR 9.6 
STATISTIK KPS SESUAI NEGARA 
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Pendanaan Off Balance Sheet 

1. Availability Payment (Pemerintah Pusat): merupakan salah satu 
cara untuk mendapatkan pembangunan asset tanpa membebani 
saldo hutang negara secara jangka pendek sebab pembayaran 
dilakukan sesuai dengan kinerja daripada pelayanan pembangunan 
infrastruktur terkait. Pemberian perjanjian dan jaminan availability 
payment bersifat multi-year dari pemerintah pusat kepada 
kontraktor dan institusi implementasi infrastruktur Negara, 

2. Availability Payment (Pemerintah Daerah): merupakan salah satu 
cara untuk mendapatkan pembangunan asset tanpa membebani 
saldo hutang negara secara jangka pendek sebab pembayaran 
dilakukan sesuai dengan kinerja daripada pelayanan pembangunan 
infrastruktur terkait. Pemberian perjanjian dan jaminan availability 
payment bersifat multi-year dari pemerintah daerah kepada 
kontraktor dan institusi implementasi infrastruktur Negara. 

Pendanaan Strategis 

1. Vertikal, Horizontal Split: campuran metodologi dari KPS, 
availability payment, hutang dan implementasi oleh BUMN 
strategis yang terfokus dalam memilah jenis asset infrastruktur 
sesuai jenis infrastruktur ataupun bagian segment yang berbeda. 
Hal ini mempermudah pembagian implementasi infrastruktur 
apabila dikoordinasikan oleh satu badan khusus tertentu. 

2. Paket Lintas Sektor: merupakan pembangunan infrastruktur yang 
memaketkan infrastruktur terkait satu sama lain oleh badan 
penyelenggara yang sama, seperti contohnya pembangunan 
pelabuhan serta jalan dan jalur kereta aksesnya oleh badan 
penyelenggara yang sama. Hal ini membuat pelaksanaan jadwal 
dan sinkronisasi moda dan kualitas selaras dan tidak terpisah-
pisah seperti yang terjadi saat ini. 

3. Lain-Lain: sumber lain untuk pendanaan infrastruktur dapat 
mencakup surat hutang khusus infrastruktur, obligasi khusus 
proyek, dan lain-lain. Salah satu contoh adalah penggunaan sukuk 
sebagai sumber pendanaan proyek double-tracking yang kini 
terjadi. 

 

Strategi Pendanaan 

Berdasarkan penilaian dari beberapa metodologi pendanaan, langkah-
langkah berikut dapat dijadikan sebagai landasan inti strategi 
pendanaan. 
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1. Memperluas jangkauan manajemen pemerintah dalam sisi 
pendanaan  

manajemen daripada neraca dan arus kas pemerintah/BUMN 
tidak cukup untuk menarik perhatian pasar modal terhadap sektor 
infrastruktur umum. Dasar pendanaan untuk menarik perhatian 
pasar harus diperluas untuk mencakup benda off-balance sheet 
seperti congtingent liability, pembayaran bersyarat dan penilaian 
risiko kinerja aset.Selain itu, pendapatan proyek harus digunakan 
secara maksimal untuk mencakup potensi proyek tersebut. 

2. Mengelola spectrum Greenfield-Brownfield 

ketidakpastian tingkat permintaan adalah salah satu risiko 
terbesar daripada proyek pembangunan baru atau disebut 
Greenfield. Pemekaran jaringan dan penambahan kapasitas lebih 
mudah untuk diukur proyeksi permintaannya dan lebih cocok 
untuk skema PPP.Sangat disarankan agar pemerintah menglola 
portfolio proyek agar mereka dapat mengambil risiko dari proyek 
Greenfield (cth. dalam bentuk availability payment) dan 
merencanakan untuk sisi investor swasta untuk mengambil beban 
risiko permintaan pada tahap lanjutannya.Hal ini sangat efektif 
untuk jaringan infrastruktur seperti jalan tol dan perkeretaapian. 

Proyek infrastruktur umum apapun tentunya memiliki faktor 
proyek Greenfield dan Brownfield.Proyek Greenfield merupakan 
proyek yang bersifat pembangunan baru infrastruktur yang 
terkadang diadakan di kawasan yang tak mempunyai 
infrastrukturpendukung lainnya.Proyek Brownfield cenderung 
merupakan peningkatan atau pengembangan fasilitas 
infrastruktur yang sudah ada.Tentunya ada spectrum infrastruktur 
di antara Greenfield dan Brownfield. 

Dengan melihat jaringan sebagai spectrum, ada beberapa dampak 
terhadap skema pendanaan.Bagian Greenfield menjadi dasar 
bagian permintaan dan didanai oleh pemerintah. Bagian itu 
kemudian dapat dijual kepada umum dan pasar modal dalam 
bentuk IPO, yang akan digunakan untuk mendanai penambahan 
jaringan. Bagian ini akan sejajar dengan availability payment 
scheme. Saat jaringan sudah mulai matang, maka akan lebih mudah 
untuk memperkirakan forecast demand. Dengan demikian 
pemerintah akanmendapatkan modal swasta untuk mengambil 
risiko pasar. 

3. Menggunakan skema pendanaan strategis dan 
menunjuk/mendirikan badan khusus implementasi strategis 
untuk proyek prioritas 
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Banyak proyek prioritas yang tidak dapat didanai oleh satu skema 
pendanaan tersendiri.Ini memerlukan kombinasi bagian yang 
didanai pemerintah dan availability payment atau 
KPS.Diperlukanya pembagian daripada asset atau pemaketan 
proyek, yang dapat mengakibatkan beberapa badan implementasi 
ganda.Untuk proyek prioritas, studi ini menyarankan agar 
ditunjuk atau didirikan badan khusus implementasi terkait yang 
dapar mempunyai peran dan wewenang setara badan pelaksanan 
(untuk PHLN), badan kontraktor (untuk KPS atau availability 
payment), dan pemegang saham sekaligus (untuk IPO dan 
pemasukan ekuitas). 

Sebagian besar proyek prioritas untuk Indonesia akan 
memerlukan koordinasi lintas-institusi yang sangat kompleks. Ini 
tak hanya akan memakan waktu dan tenaga yang banyak, namun 
juga meningkatkan risiko infrastruktur yang direncanakan. 

Sebagai contoh, proyek bandar udara internasional memerlukan 
jalan raya akses dan jalur kereta akses. Dalam undang-undang 
yang ada, ini berarti ada tiga institusi terkait yang harus 
menyelaraskan jadwal. Investor swasta memandang hal ini 
sebagai risiko utama dalam jaringan. Akan sangat mudah bila 
mendirikan satu institusi (contohnya PT Pembangunan Bandar 
Udara Internasional) khusus untuk pembangunan proyek prioritas 
tersebut. Ini juga akan memberikan peluang skema pendanaan 
berjangka untuk dilaksanakan dalam satu pintu yang sama. 
Infrastruktur air-side dapat dibangun melalui PHLN, dan 
infrastruktur land-side dapatdibangun menggunakan availability 
payment dan pembangunan real estate sekitar dibangun melalui 
KPS. 

Contoh lainnya adalah pembangunan MRT. Ini merupakan moda 
transportasi yang memerlukan integrasi dengan sistem tiket yang 
sama, sistem signal yang sama, dan spesifikasi rolling stock yang 
sama. Di Bangkok, karena adanya tiga badan pelaksana yang 
berbeda (Kemenhub Thailand, SRT, dan Pemda Kota Bangkok), 
tiga jaringan MRT yang berbeda memiliki sistem yang beda dan 
membuat jaringan tersebut tidak efisien maupun mudah 
digunakan untuk pengguna. 

Jadi untuk melaksanakan proyek- proyek prioritas yang 
memerlukan koordinasi lintas-institusi maka dilakukan penunjukan 
atau pendirian suatu badan strategis. 
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GAMBAR 9.7 
PELAKSANAAN TERPADU MELALUI BADAN USAHA STRATEGIS 
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9.5 Mekanisme Pelaksanaan 

Instrumen pendukung pelaksanaan pendanaan pembangunan 
dalam skema KPS. 

1. Dana Dukungan Tunai (Viability Gap Fund - VGF) 

Dukungan tunai pemerintah yang diberikan pada proyek 
infrastruktur atau yang disebut dengan dana VGF diberikan kepada 
proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPS dan bertujuan 
untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek guna menimbulkan 
minat dan partisipasi swasta, meningkatkan kepastian 
pengadaan/lelang proyek infrastruktur sesuai kualitas dan waktu yang 
ditentukan serta mewujudkan layanan infrastruktur publik dengan 
tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, 
pemberian VGF ini dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah c.q. 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai 
dengan mekanisme APBN dengan memperhatikan kemampuan 
keuangan negara, memperhatikan kesinambungan fiskal (APBN)  dan 
mendasarkan pada prinsip manajemen risiko fiskal yang cermat, serta 
merupakan alternatif setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk 
membuat Proyek KPS layak secara finansial.  

Dukungan kelayakan (VGF) merupakan belanja APBN yang 
diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek KPS atas porsi tertentu 
dari seluruh biaya konstruksi yang tidak mendominasi. 
Biayakonstruksi yang dimaksudkan di sini meliputi biaya konstruksi 
itu sendiri, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas 
pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi dan biaya-biaya lain  
terkait konstruksi, namun tidak termasuk biaya terkait pengadaan 
lahan dan insentif perpajakan. 

2. Skema Anuitas Berbasis Kinerja (Performance-Based Annuity 

Scheme – PBAS) 

Jenis pembiayaan inovatif untuk proyek yang kurang realistis 
dalam melaksanakan pembayaran secara penuh adalah Skema Anuitas 
Berbasis Kinerja (Performance-Based Annuity Scheme atau 
PBAS).Pembiayaan berbasis kinerja menawarkan pendekatan 
alternatif yang sangat kuat dengan menetapkan persyaratan dalam 
memenuhi hasil dan standar kinerja tertentu untuk bisa melakukan 
pembayaran. Dalam model PBAS, sebuah perusahaan swasta dikontrak 
untuk merancang, membiayai, membangun, dan menjalankan proyek 
jalan selama periode 20 tahun. Setelah jalan itu dibuka untuk umum, 
perusahaan tersebut akan  menerima pembayaran secara teratur 
sebagai imbalan atas penyediaan jalan  sesuai dengan standar kinerja 
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yang disepakati.  

3. Dana Penjaminan (The Guarantee Fund) 

Pada tahun 2009, Pemerintah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur 

Indonesia (Persero)/PT. PII sebagai BUMN di bidang Penjaminan 

Infrastruktur. Tujuan utama pendirian PT. PII adalah: 

1. menyediakan penjaminan untuk proyek KPS infrastruktur di 
Indonesia; 

2.  meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness), terutama 
bankability dari proyek KPS dimata investor/kreditor; 

3. meningkatkan tata kelola dan proses yang transparan dalam 
penyediaan penjaminan;  

4. meminimalkan kemungkinan sudden shock terhadap APBN dan 
ringfencingexposure kewajiban kontinjensi Pemerintah.  

4. Universal Service Obligation (USO) 

Universal Service Obligation (USO) atau yang lebih dikenal 
dengan kewajiban pelayanan universal adalah bentuk kewajiban 
pemerintah untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik bagi setiap 
warga negara, khususnya pelayanan telekomunikasi dan 
informatika.Kewajiban tersebut berupa penyelenggaraan pelayanan 
komunikasi dan informatika untuk umum, baik pada area yang belum 
terjangkau layanan jaringan telekomunikasi maupun pada kelompok 
masyarakat yang masih memerlukan peran pemerintah dalam 
penyediaan layanan komunikasi dan informatika. 

5. Asset Sale/Lease back 

Asset sale/lease back yaitu penjualan aset untuk pendanaan 
pembangunan atau kontrak-sewa jangka panjang yang bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan infrastruktur. 

6. Direct Lending 

Direct lending adalah pemberian pinjaman langsung untuk 
pembiayaan infrastruktur yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan 
infrastruktur. 

Memperluas jangkauan manajemen pemerintah untuk dasar 
pendanaan 

“Dasar pendanaan” adalah sumber nilai dana yang dapat dikelola oleh 

pemerintah untuk menarik pasar modal kepada investasi infrastruktur 
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umum. Terdapat tiga kategori untuk dasar pendanaan: 

1. Neraca dan Saldo Pemerintah/BUMN 

Pendanaanini merupakan jenis pendanaan tradisional yang 

dikelola pemerintah. Sebagai contoh, anggaran fiskal pemerintah 

mendukung pengadaan lahan dan VGF yang akan menarik dan 

mengambil dari sumber neraca pemerintah. Bila bagian dari VGF 

akan didanai oleh PHLN, hal ini akan mempengaruhi kemampuan 

hutang neraca pemerintah, terutama untuk pagu hutang negara, 

2. Off Balance Sheet 

Bila pemerintah memberikan suatu jenis jaminan sebagai 

dukungan, maka hal itu akan mengambil dari kemampuan 

contingent liability pemerintah. Hal ini tidak akan masuk pada 

neraca pemerintah. Intinya bukan untuk mengurangi atau 

menghindari contingent liability. 

Salah satu dasar pendanaan lainnya dalam off balance sheet yang 

penting adalah pembayaran bersyarat (conditional 

payment).Pemerintah dan BUMN memberikan komitmen khusus 

untuk memberikan pembayaran selama beberapa tahun 

(contohnya 20 tahun), dengan syarat yakni kinerja daripada asset 

infrastuktur umum tersebut.Salah satu contoh syarat agar sektor 

swasta beraksi adalah menjamin pengadaan asset 

tersebut.Mengingat sifat unik daripada skema pendanaan ini, 

tentu ada faktor hutang yang tercatat dalam neraca keuangan 

negara. Oleh karena itu, akan sangat penting diadakannya 

peraturan dan undang-undang khusus untuk mengangani hal 

tersebut. Bila pemerintah membukukan hal ini sebagai hutang 

negara, maka jumlah yang tercatat patut dikurangi dengan 

peluang pendapatan proyek dan pengurangan berdasarkan risiko 

kinerja aset. 

Selanjutnya, asset performance risk exposure juga merupakan 

bagian dari hal off balance sheet yang patut dikelola oleh 

pemerintah.Pemerintah terkadang dihadapi oleh masalah kinerja 

asset yang perisiko baik untuk semua jenis infrastruktur 

umum.Bila sebuah asset rusak lebih cepat dari pada 

depresiasinya, maka pemerintah perlu mencatat ini sebagai nilai 

negative asset negara.Ini seringkali terlupakan dan tidak 
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tercatat.Salah satu nilai tambah KPS/availability payment 

terbesar adalah pengurangan dari dampak risiko.Pemerintahan 

patut mengelola assetnya bedasarkan peluang risiko kinerja aset. 

3. Dasar Pendapatan Proyek 

Salah satu sumber inti yang dapat dikelola oleh pemerintah 

tentunya adalah pendapatan dasar proyek.Cakupan pengguna 

umum dan tarif pengguna adalah kunci inti penentu.Namun 

karena nilai ini seringkali kurang bankable di mata perbankan 

komersil internasional yang menggunakan dasar project 

finance.Alasan utamanya adalah sebagian besar sifat dasar 

sebuah proyek Greenfield dan juga mekanisme penetapan tarif. 

Secara praktis, bila tarif pengguna tidak dapat ditetapkan 

berdasarkan index yang transparan, maka pemerintah pastinya 

harus menggunakan skema availability payment. Sektor yang 

menarik perhatian minat investor swasta dengan off-taker adalah 

sektor yang mampu mengambil user-tariff. 

Selain itu, salah satu bagian penting dari pendapatan proyek, 

yang seringkali dilupakan, adalah hak konsesi untuk 

pembangunan sekitar sebuah infrastruktur. Pemerintah perlu 

memasukkan faktor ini sebagai bagian pembangunan yang dapat 

menjadi sumber pendanaan yang dikelola dengan baik dan benar 

agar pemerintah dapat menarik modal dari pasar. 

GAMBAR 9.8 
DASAR PENGELOLAAN PENDANAAN 
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9.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 

9.6.1 Kerangka Regulasi 

Untuk mewujudkan konektivitas nasional dibutuhkan 
beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan 
keterpaduan perencanaan, , pengembangan regulasi melalui: 

1. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan 
hukum bagi pemerintah dan badan usaha  lainnya dalam 
mendorong penyelenggaraan  sarana dan prasarana kereta api di 
wilayah Jabodetabek khususnya melalui Revisi Perpres No 83 
Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia 
(Persero) untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta 
Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-
Bogor- Depok-Tangerang-Bekasi. PT KAI memiliki dana yang 
terbatas sementara dana pemerintah tidak dapat membantu 
karena bertentangan dengan Perpres ini. 

2. Pengembangan beberapa regulasi dan kelembagaan untuk 
penanganan jalan daerah, antara lain: mendukung skema 
pendanaan untuk pembangunan jalan daerah yang melibatkan 
hibah dari pemerintah pusat (perluasan proyek percontohan 
PRIM/Provincial Road Improvement and Maintenance), 
pengembangan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung 
peningkatan DAK untuk pembangunan jalan daerah dengan 
pendekatan bottom up, pengembangan kelembagaan pada 
Kementerian teknis melalui pembentukan unit Eselon II yang 
bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan 
daerah, serta mempercepat penerbitan regulasi dan kelembagaan 
untuk pelaksanaan Dana Preservasi Jalan sesuai dengan amanat 
UU, serta pengembangan skema pendanaan lain dalam rangka 
meningkatkan kualitas jalan daerah. 

3. Landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha  lainnya dalam 
mendorong penyelenggaraan  sarana dan prasarana kereta api 
melalui revisi PP 56 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan 
perkeretaapian.  

4. Landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan 
penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Pepres 
untuk Ratifikasi “Arrest of Ship Convention 1999”  untuk 
melengkapi ratifikasi “Maritime Liens and Mortgages 1993” yang 
telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Convention on Maritime Liens and 
Mortgages 1993 (Konvensi International tentang Piutang Maritim 
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dan Mortgages1993). 

5. Landasan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui 
penetapan Perpress/PP pembentukan otoritas transportasi yang 
memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di 
wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda. 

6. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan angkutan 
massal di kota-kota besar, yang secara finansial pemda setempat 
belum mampu membiayai investasi maupun operasinya. 
Diperlukan Perpres/PP yang menerangkan peran pemerintah 
pusat dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan termasuk 
PSO untuk angkutan perkotaan seperti BRT, KA dan Angkutan 
Sungai, Danau dan Penyeberangan. 

7. Harmonisasi peraturan perundang-undangan KPS dengan UU 
terkait (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004 dan peraturan 
turunannya yaitu PP 50/2007, UU No 1/2004 dan peraturan 
turunannya yaitu PP 27/2014, serta Peraturan perundangan 
terkait lainnya). 

8. Penyusunan RUU Penyiaran pengganti UU No. 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran.  Hal ini dilakukan antara lain untuk 
mendukung migrasi sistem penyiaran televisi ke digital.  

9. Penyelesaian pembahasan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 
36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Langkah ini diperlukan 
diantaranya untuk mendukung rancang ulang penggunaan dan 
pengelolaan Dana KPU guna mengakomodasi pembangunan 
ekosistem pitalebar  dan pembentukan Dana TIK (ICT Fund) 
jangka panjang. 

10. Penyelesaian pembahasan revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dalam rangkamewujudkan infrastruktur pelayanan dasar 
dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, 
peningkatan keterpaduan perencanaan, penguatan, dan 
pengembangan regulasi. Untuk mendukung meningkatnya persediaan 
energi final perlu diupayakan penyusunan regulasi yang mendukung 
pembangunan infrastruktur energi sebagai beriku: 

1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan lembaga 
pengatur di bidang ketenagalistrikan. Saat ini belum ada lembaga 
pengatur di sektor ketenagalistrikan yang bertugas untuk 
mengawasi dan mengatur penyediaan tenaga listrik oleh badan 
usaha. Selain itu, dengan adanya badan pengatur ketenagalistrikan 
dapat dikembangkan proses penetapan tarif listrik yang 
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meminimalisir proses-proses politik praktis dan lebih transparan. 

2. PP mengenai pemanfaatan bersama(open access) untuk jaringan 
tenaga listrik. Walaupun restrukturisasi industri ketenagalistrikan 
sudah diamanatkan oleh UU 30/2009 tentang Ketengalistrikan, 
namun aturan tentang keharusan open access untuk jaringan 
tenaga listrik belum secara tegas ada. 

3. Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan 
PLTA. Aturan ini sangat diperlukan mengingat besarnya potensi 
waduk (fungsi pengairan) yang dapat dimanfaatkan juga sebagai 
pembangkit listrik. Dengan regulasi ini diharapkan adanya 
dukungan dari sektor-sektor terkait untuk pengembangan PLTA di 
waduk-waduk yang sudah ada saat ini.  

4. Perpres tentang harga BBM yang lebih rasional.Regulasi ini 
diperlukan agar tercapai rasionalisasi tarif BBM secara bertahap, 
terencana, dan transparan untuk mendorong energi baru 
terbarukan, efisiensi energi,  dan peningkatan kesehatan keuangan 
badan usaha termasuk memperluas jangkauan pelayanan. Hal ini 
perlu dilakukan mengingat kebijakan harga BBM yang ada saat ini 
tidak berkelanjutan dan memberatkan keuangan negara sekaligus 
menghalangi upaya diversifikasi dan konservasi energi.   

Untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap 
hunian layak, air minum dan sanitasi diperlukan upaya pengembangan 
regulasi sebagai berikut: 

1. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan dalam 
pengelolaan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi 
melalui revisi PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum. Saat ini PP No. 16 tahun 2005 hanya 
mencakup pengembangan sistem air minum, dimana kualitas air 
minum sangat dipengaruhi pengembangan sistem sanitasi. Untuk 
itu melalui revisi PP tersebut, diharapkan dukungan 
pengembangan sistem sanitasi dapat ditangani oleh BPPSPAM.  

2. Perlu didorongnya penyusunan peraturan daerah yang menjamin 
penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi melalui 
peningkatan prioritas air minum dan sanitasi dalam agenda 
pembangunan daerah, peningkatan sinergi lintas sektor, 
peningkatan pengelolaan pendanaan sarana air minum dan 
sanitasi, serta peningkatan pengelolaan pendanaan sarana air 
minum dan sanitasi yang layak. 

3. Pengembangan beberapa regulasi sebagai dasar pengembangan 
peraturan yang lebih implementatif dan pelaksanaan 
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pembangunan permukiman dan perumahan di daerah, antara lain:  

a. Revisi Undang-UndangNo. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (termasuk PDAM); 

b. Pengesahan RUU Pengelolaan Air Limbah dan penyusunan 
Peraturan Pemerintah (PP) turunannya (untuk dasar 
penyusunan Perda Sanitasi); 

c. Review dan revisi Perpres No. 29 Tahun 2009 tentang 
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat 
dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; 

d. Penetapan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan 
Air Minum dan Sanitasi 

e. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan 
Penanganan Kumuh Nasional 

f. Penerbitan peraturan pemerintah mengenai pengendalian 
pembangunan rumah tapak dan fasilitasi pembangunan hunian 
vertikal di perkotaan 

g. Perpanjangan Peraturan Presiden SMF No.1 Tahun 2008 
tentang pembiayaan sekunder perumahan terkait penyaluran 
pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan 
pemerintah. 

h. Pengembangan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga;  

i. Review Undang-UndangNo. 20 tahun 2012 tentang Rumah 
Susun. 

Untuk mewujudkan ketahanan air dibutuhkan beberapa 
penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan 
perencanaan, penguatan, dan pengembangan regulasi melalui: 

1. Penetapan PP sebagai implementasi UU No. 7/2004, Sejak 
diundangkannya UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, masih 
terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) yang dalam tahap 
penyelesaian yaitu PP tentang Hak Guna Air dan PP tentang 
Danau. PP tenang Hak Guna Air sangat diperlukan sebagai: 1) 
landasan dalam memperoleh dan memakai atau mengusahakan air 
untuk berbagai keperluan, 2) sebagai pijakan pemberian ijin bagi 
pemanfaatan air, dan 3) landasan dalam mengurangi konflik 
pemanfaatan air yang selama ini sudah terjadi. Sementara itu, PP 
tentang Danau diperlukan untuk mengatur batas dan pemanfaatan 
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zona di sekitar danau, membatasi, dan mengendalikan kegiatan 
manusia di daerah tangkapan air melalui perizinan dan sanksi.  

2. Bantuan Pemerintah bagi peningkatan/rahabilitasi daerah 
irigasi kewenangan daerah, fakta tingginya kerusakan daerah 
irigasi pada kewenangan pemerintah daerah yang antara lain 
disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah, yang 
juga merupakan sebagai konsekwensi dari tidak tercantumnya isu 
irigasi ataupun sumber daya air dalam dokumen perencanaan 
pembangunan daerah. Berdasarkan PP No. 20/2006 tentang 
Irigasi dan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota memberikan koridor bagi Pemerintah Pusat 
untuk membantu pemerintah daerah dalam penangnan jaringan 
irigasi. Landasan hukum bagi bantuan tersebut dapat dituangkan 
dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang memuat antara 
lain: kriteria pemerintah derah yang harus dibantu, kriteria 
daerah irigasi yang akan dibantu, dan mekanisme pemberian 
bantuan tersebut. 

3. Internalisasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi 
Partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah, 
hasil inventarisasi permasalahan kurangnya perhatian pemerintah 
daerah dalam pengelolaan daerah irigasi atau jaringan irigasi 
antara lain adalah tidak tercantumnya isu pengelolaan irigasi atau 
yang secara lebih luas isu sumber daya air dalam dokumen 
perencanaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut 
menimbulkan konsekwensi kesulitan penganggaran bagi berbagai 
aktivitas yang diperlukan dalam pengenlolaan irigasi maupun 
sumber daya air, yang pada akhirnya mengakibatkan menurunnya 
keandalan jaringan irigasi mengingat lebih dari 50% jaringan 
irigasi dalam kondisi rusak. Dengan tercantumnya PPSIP dalam 
dokumen perencanaan daerah, diharapkan proses penganggaran 
bagi penanganan jaringan irigasi kewenangan daerah akan lebih 
terjamin. Dasar hukum bagi internalisasi PPSIP dalam dokumen 
perencanaan daerah dapat dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri atau Surat Edaran Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah. 

Dalam rangka merealisasikan peningkatan efektifitas dan 
efisiensi pembiayaan infrastruktur serta percepatan pembangunan 
infrastruktur, maka diperlukan strategi kebijakan: 

1. Penerbitan peraturan perundang-undangan tentang KPS yang telah 
diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan 
sektoral. 
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2. Penerbitan Peraturan atau Undang-Undang Infrastruktur untuk 
menjembatani dan mengisi celah kesenjangan aturan perundang-
undangan sektor, terutama untuk merealisasikan proyek-proyek 
strategis yang melibatkan partisipasi swasta dalam skala besar. 

3. Penerbitan peraturan perundang-undangan tentang panduan 
umum dan panduan sektoral pelaksanaan KPS 

4. Penerbitan peraturan perundang-undangan lainnya terkait 
penyediaan infrastruktur 

Kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek 
infrasruktur adalah persinggungan diantara aturan perundang-
undangan sektor infrastruktur, keuangan negara (UU 17/2003), 
perbendaharaan negara (UU 1/2004), pemerintah daerah (UU 
32/2004) dan perencanaan pembangunan nasional 
(25/2004).Persinggungan pengaturan dalam lingkup peraturan 
perundang-undangan tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun di 
daerah.Dalam kaitannya dengan harmonisasi kebijakan penyediaan 
infrastruktur, maka masalah regulasi yang ada adalah sebagai berikut: 
(i) disharmonisasi regulasi; (ii) kurangnya pengaturan; dan (iii)  
subtansi peraturan yang tidak sesuai. 

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur umumnya 
berlangsung dalam rentang waktu lama sehingga keberlangsungan 
pelaksanaannya sangat rentan terhadap adanya perubahan kebijakan 
atau peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kepastian 
dan keberlangsungan proyek.Sejumlah kajian hukum menunjukkan 
bahwa terdapat disharmoni atau pertentangan antara peraturan 
perundang-undangan pada berbagai bidang dan tingkatan yang 
menghambat pembangunan bidang infrastruktur. 

Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan reformasi 
strategis peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor 
yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.Pertentangan 
peraturan perundang-undangan tersebut dapat diselesaikan melalui 
dua cara: (i) membuat peraturan khusus mengenai infrastruktur 
dengan hirarki peraturan yang cukup tinggi sehingga  sejajar dengan 
peraturan perundang-undangan lain yang belum harmonis dan 
memberikan peluang untuk pemberlakuan  azas kekhususan bagi 
percepatan pembanguna infrastruktur; serta (ii) mengatur 
pengecualian untuk infrastruktur strategis tertentu yang perlu 
dilakukan secara  khusus dalam rangka mempercepat proses 
pengadaan, memaksimalkan manfaat dan mengoptimalkan 
penggunaan sumberdaya publik dalam penyediaannya. 
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9.6.2 Kerangka Kelembagaan 

Penguatan konektivitas nasional dalam rangka  mencapai 
keseimbangan pembangunan memerlukan beberapa penataan untuk 
penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan perencanaan, 
penguatan fungsi kelembagaan, pengembangan kelembagaan melalui: 

1. Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran antara dua 
Kementerian teknis yang menangani transportasi (Kementerian 
Perhubungan dan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat) sehingga pengembangan moda-
moda transportasi yang ada dilaksanakan secara terpadu; 

2. Pengembangan beberapa kelembagaan untuk penanganan jalan 
daerah, antara lain pengembangan kelembagaan pada 
Kementerian teknis melalui pembentukan unit Eselon II yang 
bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan 
daerah; 

3. Peningkatan keterpaduan perencanaan pengembangan 
infrastruktur antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan 
BUMN melalui koordinasi yang lebih kuat antara Bappenas, 
Kementerian teknis dan Kementerian BUMN; 

4. Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 
dan Televisi Republik Indonesia yang di antaranya bertugas untuk 
menyediakan informasi melalui siaran radio dan televisi bagi 
seluruh masyarakat Indonesia termasuk di daerah perbatasan, 
terluar, dan terpencil sebagai pemenuhan amanat Pasal 28F 
Undang-Undang Dasar 1945; 

5. Penguatan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk 
mendorong mutu penyiaran yang berkualitas;  

6. Penguatan kelembagaan pengelola Dana Universal Service 
Obligation (USO) sehingga perencanaan dan pemanfaatan Dana 
USO dapat berjalan lebih efektif dan transparan; dan 

7. Optimalisasi peran Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Nasional dalam mensinergikan kebijakan pembangunan TIK 
terutama yang bersifat lintas sektor. 

Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur/ prasarana 
dasar dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, 
peningkatan keterpaduan perencanaan, penguatan fungsi 
kelembagaan, pengembangan kelembagaan melalui: 
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1. Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran dari 
seluruh kementerian teknis dan lembaga yang terkait dengan 
urusan permukiman dan perumahan (Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Perumnas, Bank 
Tabungan Negara (BTN), Sarana Multigriya Infrastruktur (SMF), 
Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II) untuk menjamin 
keterpaduan program. 

2. Penataan kelembagaan yang jelas dalam pembangunan 
perumahan berdasarkan fungsi dan kewenangan regulator dan 
operator, melalui: (i) Revitalisasi Perumnas sebagai badan 
pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola land 
bankingsebagai perwujudan amanat UU No. 1 tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 40; (ii) 
penguatan BTN dan SMF serta penguatan lembaga keuangan 
baik Bank maupun Non-Bank sebagai katalisator pembiayaan 
perumahan; dan (iii) integrasi sektor perumahan dalam Sistem 
Jaminan Sosial Nasional. Penguatan fungsi dan kewenangan 
kelembagaan tersebut ditujukan untuk menghindari tumpang 
tindih fungsi dan kewenangan agar pembangunan perumahan 
dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. 

3. Pemekaran PT. PLN menjadi setidaknya 5 (lima) PT. PLN 
Regional. Saat ini desain BUMN (PT PLN) bersifat sentralistik 
yang tidak memungkinkan adanya kontrol yang memadai dari 
pusat sampai ke unit pelayanan di daerah (mengingat geografis 
kepulauan). Dengan upaya ini diharapkan tercipta peningkatan 
kapasitas BUMN energi (listrik) di tiap wilayah usaha 
(daerah/regional) sebagai embrio dari sistem ketenagalistrikan 
regional. Selain itu, dengan adanya beberapa BUMN 
ketenagalistrikan maka dapat dimungkinkan adanya 
benchmarking dan juga dimungkinkan pembedaan sistem tarif 
maupun tata kelola industrinya.   

4. Optimalisasi peran Dewan Energi Nasional. Optimalisasi 
diarahkan pada fungsi koordinasi antar sektor terkait dalam 
penerapan regulasi yang mengarah pada prioritasi peningkatan 
penggunaan bahan bakar non-BBM untuk sektor transportasi 
dan untuk menjamin berjalannya kebijakan harga energi yang 
tepat sasaran. Saat ini, fungsi koordinasi DEN dirasakan masih 
terbatas. 

5. Pembentukan lembaga baru yang berfungsi sebagai regulator 
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(wasit) sektor ketenagalistrikan (profesional dan non-partisan). 
Pembentukan badan regulator energi (listrik) yang profesional 
dan non-partisan diharapkan dapat mendukung proses 
kompetisi di industri energi menjadi lebih transparan dan setara 
sehingga peran serta swasta, pemda dan koperasi dapat 
ditingkatkan.  

6. Peningkatan kapasitas Ditjen EBTKE dan Ditjen 
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Ditjen EBTKE baru 
terbentuk sejak 2010 sehingga kemampuannya masih terbatas. 
Sedangkan Ditjen Ketengalistrikan sebagian SDM nya berkurang 
akibat penugasan ke Ditjen EBTKE. Peningkatan kapasitas kedua 
lembaga ini sangat diperlukan dalam mendukung pencapaian 
rencana penyediaan prasarana dasar ketenagalistrikan untuk 
seluruh penduduk Indonesia. 

Sementara dalam rangkameningkatkan efektivitas, dan 
efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur,desentralisasi 
kewenangan yang telah berjalan selama hampir 15 tahun belum diikuti 
dengan berkembangnya kapasitas kelembagaan maupun SDM di 
bidang infrastruktur.Kapasitas kelembagaan yang meliputi 
kemampuan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan  
koordinasi, baik internal organisasi maupun dengan pemangku 
kepentingan di luar organisasi masih belum memadai. Desentralisasi 
memberikan tanggung jawab lebih besar kepada Pemerintah Daerah 
dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, terdapat kendala 
kapasitas SDM maupun kelembagaan untuk melaksanakan tanggung 
jawab tersebut.  

Ketidakjelasan hirarki otoritas menyebabkan sulitnya 
pelaksanaan koordinasi, yang merupakan isu utama dalam 
pembangunan infrastruktur regional. Hal ini sangat kontras dengan 
kondisi sebelum era desentralisasi, dimana saat ini koordinasi oleh 
Pemerintah Pusat untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur 
multi-regional memerlukan lebih banyak sumber daya dan harus 
dilakukan secara paralel. 

Penyiapan (dalam bentuk pra studi kelayakan ataupun studi 
kelayakan) telah dilakukan untuk merumuskan proyek namun masih 
terkendala oleh terbatasnya informasi dan lemahnya sistim 
pengawasan. Adanya keterbatasan dalam sistim keuangan daerah telah 
menyebabkan Pemerintah Daerah lebih fokus pada proyek-proyek 
infrastrutur jangka pendek dibandingkan melaksanakan proyek-
proyek infrastruktur skala besar dan berjangka panjang.  

Lemahnya koordinasi kebijakan dan pengaturan antara tingkat 
nasional dan wilayah/daerah dalam hal pembangunan infrastruktur 
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menyebabkan adanya kesenjangan dan bahkan perbedaan dalam 
pelaksanaan. Kondisi ini terjadi baik dalam perencanaan tata ruang 
maupun dalam hal pengaturan. Rendahnya kapasitas dan kemauan 
dari otoritas dalam menangani sengketa tanah dan penggunaan BLU 
pembebasan lahan sebagai akibat kebijakan untuk meghindari 
keputusan yang tidak populis. Pengambil keputusan enggan untuk 
mengambil tindakan karena khawatir dengan kegiatan anti korupsi, 
khususnya dalam hal pengadaan maupun jika terjadi kerugian negara 
yang dapat menyebabkan adanya penuntutan. Hal ini menyebabkan 
keengganan pihak penanggung jawab untuk memberikan komitmen 
anggaran.  

Sementara itu, sektor swasta juga terkendala untuk terlibat 
dalam pelaksanaan KPS karena keterbatasan pemahaman dan 
pengalaman konsultan, sektor keuangan, sektor konstruksi dan 
operator mengenai skema KPS. 

Setelah desentralisasi dan reformasi peraturan utama dalam 
awal 2000-an, tingkat fragmentasi dan pembubaran kekuasaan antara 
berbagai otoritas pemerintah telah menyebabkan inefisiensi dalam 
pengambilan keputusan.Hal ini terutama karena kurangnya kejelasan 
tentang peran dan pendelegasian wewenang/tanggung 
jawab.Reorganisasi yang ada, dan pembentukan lembaga baru dan 
pihak berwenang telah mengakibatkan penurunan koordinasi yang 
efektif dan efisien antar lembaga, khususnya yang berhubungan 
dengan pembangunan infrastruktur.Hal ini membutuhkan koordinasi 
yang cukup antar instansi pemerintah di semua tingkatan, terutama di 
tingkat pemerintah daerah yang memainkan peran penting dalam 
pembangunan. 

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan dasar untuk 
pertumbuhan masa depan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Hal 
ini perlu segera ditindaklanjuti, meskipun hasilnya akan diwujudkan 
dalam jangka panjang. Berikut ini adalah langkah-langkah yang 
diusulkan terkait dengan isu-isu kelembagaan: 

1. Memperkuat koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintah 
dengan mengatasi masalah koordinasi tanpa menciptakan 
birokrasi tambahan. Ini berarti mengentaskan ketidakefektifan 
pada instansi terkait. Organisasi koordinasi seperti Bappenas 
dan Kemenko Perekonomian membutuhkan otoritas yang lebih, 
dengan staf mereka yang terlatih dan diberdayakan, agar dapat 
mengambil keputusan yang diperlukan secara tepat waktu. 
Lembaga ini dapat membentuk sebuah komite kerja yang 
bertemu secara berkala untuk membahas isu-isu yang berkaitan 
dengan perencanaan daerah, proyek infrastruktur, dan 
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mekanisme untuk mendukung perencanaan yang baik di tingkat 
lokal. Pertemuan-pertemuan ini harus mempunyai target, 
dengan fokus pada cara menangani kendala ataua 
debottlenecking dalam pelaksanaan proyek-proyek prioritas.  

2. Meningkatkan tata kelola pemerintah untuk menindak lanjuti 
kurangnya koordinasi, kurangnya kepemilikan, akuntabilitas 
yang buruk dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan proyek. 
Idealnya, fungsi koordinasi yang ada perlu diperkuat dengan 
memberikan kewenanganagardapat menginstruksikan 
kementerian lain untuk menyelesaikan masalah di bawah 
yurisdiksi mereka. Sebagai bagian dari pembangunan, kapasitas 
institusi baik individu maupun menyeluruh perlu dikembangkan 
dalam rangka mendapatkan badan-badan pemerintah yang 
dapat bekerja sama dan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, 
perubahan hukum dan peraturan perlu diterapkan untuk 
memungkinkan institusi dan lembaga-lembaga publik di semua 
tingkatan untuk meningkatkan kapasitas penyampaian mereka.  

3. Meningkatkan efektivitas pemerintahan sebagai kesatuan, bukan 
hanya kementerian tertentu, lembaga, atau perusahaan. Hal ini 
diperlukan untuk memastikan investasi yang direncanakan dan 
partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur, 
reformasi dan perubahan kebijakan yang dilakukan dapat 
meningkatkan efektifitas pemerintah. Reformasi pegawai negeri 
saat ini (Reformasi Birokrasi) perlu dilanjutkan dan 
ditingkatkan. Elemen-elemen penting dari reformasi adalah 
struktur insentif yang jelas dan jalur karir yang terintegrasi 
dengan desain organisasi, struktur manajemen, KPI pribadi dan 
proses penilaian.  

4. Pemerintah juga harus mempertimbangkan penerapan 
manajemen interim atau pendekatan “management shadow” 
yang memungkinkan transfer keterampilan manajerial dari 
profesional yang berkualitas di luar sektor publik ke pengelolaan 
infrastruktur publik. Hal ini dapat diterapkan untuk kedua 
proyek pembangunan baru/greenfield atau 
peningkatan/upgrade. Durasi manajemen interim akan 
tergantung pada ruang lingkup dan tingkat kesulitan proyek dan 
juga tergantung pada kualitas “counterparting” dari sisi sektor 
publik. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di sektor 
perbankan selama pembentukan Bank Mandiri dan juga 
pembentukan PII. 

Selain masalah-masalah kelembagaan, kurangnya kapasitas dan 
pemahaman antara staf yang relevan pada berbagai tingkat 
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pemerintahan.Oleh karena itu, diperlukan  unit PPP (Public Private 
Partnership/Kerjasama Pemerintah dan Swasta) yang berdedikasi 
pada kebijakan, proyek dan penasehat teknis, fasilitasi dan 
kemampuan pengembangan kapasitas. 
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BAB 10
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

DAN LINGKUNGAN HIDUPBidang SDA dan LH sangat strategis dalam mengamankankelangsungan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan bangsadan negara. Bidang ini menjadi tulang punggung kehidupan sebagaipenyedia pangan, energi, air dan penyangga sistem kehidupan berupakualitas lingkungan hidup untuk kesehatan kehidupan bangsa dankeberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Sesuai dengan amanahRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,bidang SDA dan LH menjadi tulang punggung untuk meningkatkandaya saing ekonomi berbasis SDA dan LH.Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalamjumlah yang terus membesar namun harus tetap mengamankanketersediaan, akses masyarakat terhadap konsumsi baik jumlahmaupun kualitas nutrisi yang seimbang. Pada saat yang sama, sektorpangan juga menjadi lahan penghidupan bagi 26,14 juta rumahtangga petani nelayan, dan pembudidaya ikan, serta menyumbang14,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB), atau menjadi industrikedua terbesar secara nasional. Pada tahun 2013, sektor panganmampu menyediakan 71,3 juta ton padi atau setara 41,2 juta tonberas dan 11,4 juta ton ikan serta bahan pangan penting lain, sepertigula, kedelai, jagung, daging sapi, unggas, dan garam untuk konsumsirumah tangga, yang disediakan dari produksi dalam negeri.Kebutuhan energi juga terus meningkat sebesar 7 persenpertahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatanjumlah dan pendapatan penduduk. Pada tahun 2013 produksi minyakbumi mencapai 824 setara barel minyak (SBM). Ketergantunganpenyediaan energi masih sangat bertumpu pada minyak bumiyangmasih memberi kontribusi 49,7 persen, sedangkan energi baru danterbarukan sebesar 5,7 persen.Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penghasildevisa dan penghidupan masyarakat secara luas. Industri primerberbasis sumber daya alam menyumbang 16,6 persen terhadap PDBnasional dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 8,8 jutapenduduk Indonesia pada tahun 2013. Sementara itu, industriberbasis pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 13,7persen terhadap PDB nasional dan menjadi lahan pekerjaan bagi 8,6juta penduduk Indonesia. Perikanan telah menyumbang 17,6 persenterhadap PDB pertanian, menempati urutan kedua setelah tanamanbahan makanan. Dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km2,
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potensi perikanan laut sangat besar yang membutuhkan langkahterpadu untuk mendayagunakannya. Pertambangan dan penggalianmenyumbang 11,9 persen PDB dan 0,1 persen pertumbuhanekonomi. Sementara itu, sumber daya mineral yang selama inidiekspor dalam bentuk mentah, perlu ditingkatkan nilai tambahnyasecara bertahap, agar memperluas basis perekonomian nasional danlapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.Selama periode 2010-2013 pertumbuhan sektor pertanianmencapai rata-rata 3,53 persen per tahun. Sumber pertumbuhannyaberasal dari tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan danperikanan yang masing-masing mencapai rata-rata 2,1 persen; 4,8persen; 4,6 persen; dan 6,6 persen. Meskipun kontribusi PDB sektorpertanian terhadap PDB Nasional meningkat relatif kecil, akan tetapisecara nominal mengalami peningkatan cukup besar yaitu darisekitar Rp.364,2 triliun pada tahun 2005 menjadi sekitar Rp.1.190,4triliun pada tahun 2012. Sementara itu, kontribusi penerimaanminyak dan gas bumi terhadap PDB sebesar 10,2 persen pada periode2004-2009 dan 7,8 persen pada periode 2010-2013.Pemanfaatan SDA dan LH yang sudah menyumbang cukupsignifikan pada perekonomian nasional sebagaimana diuraikan diatas, dihadapkan pada dampak pemanfaatan SDA terhadap kualitaslingkungan hidup. Peningkatan kebutuhan lahan baik untukkebutuhan pertanian, pertambangan serta kebutuhan untukpermukiman dan infrastruktur, telah meningkatkan konversi hutan.Selain itu, pemekaran wilayah yang merupakan dampak dariberkembangnya kepadatan wilayah juga telah meningkatkankebutuhan lahan, yang dikonversi dari hutan. Demikian pula, kualitaslingkungan hidup juga semakin dihadapkan pada potensipembuangan limbah yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, upayaperlindungan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup akansemakin berat, sehingga diperlukan langkah pengendalian danpengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.Sehubungan dengan itu, untuk mendukung pertumbuhan yangtetap tinggi namun tetap menjaga kelestarian SDA dan LH diperlukanpeningkatan kualitas lingkungan hidup dan penggalian potensi barudalam pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkunganhidup yang selaras dengan pelestarian SDA dan LH. Potensipertumbuhan ekonomi berbasis SDA dan LH yang pertama adalahpeningkatan nilai tambah dari produksi pertanian, pertambangan,perikanan dan kehutanan. Potensi kedua adalah pengembanganekonomi dari hasil konservasi dan perlindungan SDA dan LH, antaralain yaitu: (1) pengembangan manfaat ekonomi dari keanekaragamanhayati (bioresources); (2) pengembangan manfaat ekonomi dari jasa
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lingkungan; dan (3) pengembangan ekonomi kelautan.Selama ini konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidupyang manfaatnya berjangka panjang masih sering dikalahkan denganpemanfaatan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup saatini. Seiring dengan perkembangan pengetahuan, sudah berkembangpula pemanfaatan ekonomi dari jasa lingkungan maupunpemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati (kehati). Untuk itumaka ekonomi kehati dan jasa lingkungan merupakan potensiekonomi yang besar untuk sumber pendapatan dan pertumbuhanbaru yang selaras dengan kelestarian alam.Ekonomi kelautan juga sangat potensial untuk peningkatanpendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi perekonomianlaut dan sumbangan di aspek lain, belum dimanfaatkan secaraoptimal untuk meningkatkan posisi strategis geoekonomi Indonesiadi tingkat global. Kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)
fishing sangat merugikan terhadap pengelolaan dan keberlanjutansumber daya perikanan. Illegal fishing menjadi salah satu penyebabeksploitasi berlebih pada beberapa jenis sumber daya ikan. Dalamkurun RPJMN 2015-2019 perekonomian sumber daya alam danlingkungan hidup serta kelautan akan dikembangkan untukpertumbuhan ekonomi nasional untuk memperkuat posisigeoekonomi dan geopolitik Indonesia.Sasaran di bidang pengelolaan SDA dan LH terutama berkaitandengan dukungan SDA dan LH terhadap perekonomian berbasis SDAdan peningkatan kualitas LH adalah sebagai berikut.

TABEL 10.1
Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Sda Lh

Tahun 2015-2019

No. Sasaran 2015 2016 2017 2018 2019

1. Pertumbuhan PDBpertanian (%, termasukperikanan dan kehutanan) 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0
2. Pertumbuhan PDB Migasdan Pertambangan (%) 0,9 1,1 1,3 1,5 1,83. Ekspor hasil perikanan(US$ miliar) 5,86 6,82 7,62 8,53 9,544. Ekspor hasil kehutanan(US$ miliar) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,55. IKLH (skor) 64,0-64,5 64,5-65,0 65,0-65,5 65,5-66,5 66,5-68,56. Konservasi KawasanPerairan(juta ha) 16,5 17,1 17,9 18,8 20,0
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Secara rinci penjabaran isu-isu strategis dalam rangkamendukung sasaran pembangunan bidang SDA dan LH tersebut diatas untuk mendukung pelaksanaan Tema Pembangunan RPJMN2015-2019 adalah sebagai berikut.
10.1 Permasalahan dan Isu StrategisDalam pelaksanaan amanah pembangunan bidang SDA dan LHterdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus perhatiandalam lima tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi adalah :(1) Produktivitas lahan pertanian dan luas lahan baku yang semakinmenurun, (2) sistem irigasi termasuk kondisi waduk pada saat musimkemarau yang semakin memprihatinkan, (3) produktivitas dan dayasaing hasil perikanan belum optimal, (4) pengelolaan danpemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil belumoptimal, (5) ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara danmigas) sebagai sumber energi, (6) pemanfaatan sumber energiterbarukan belum optimal, (7) sumber daya air belum terkeloladengan baik, (8) belum pulihnya Daerah Aliran Sungai (DAS) PrioritasNasional, (9) luas lahan kritis dan laju deforestrasi yang semakinmeningkat danmasih tingginya kebutuhan hutan/lahan, (10) kualitaslingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/bebanpencemaran yang belum optimal, (11) pengelolaan pelestarian danpemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal, (12)dampak perubahan iklim yang semakin terasa, dan (13) masihrentannya beberapa wilayah terhadap bencana alam.Untuk melaksanakan pembangunan SDA dan LH dalammendukung pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutandalam kurun waktu  2015-2019,  terdapat 10 (sepuluh) isu strategisyang perlu ditangani, yaitu: (1) Pengamanan Produksi UntukKemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan; (2) PengembanganAgribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani; (3)Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan sertaKesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan; (4) Peningkatan TataKelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil SertaPengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan; (5) PeningkatanProduksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan; (6)PeningkatanKonservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS;(7) Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi; (8)Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan PertambanganBerkelanjutan; (9) Peningkatan Kualitas LH, SCP dan Pelestarian danPemanfaatan Keekonomian KEHATI sesuai dengan arahan dalam
Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020;
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(10) Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sertaPeningkatan Kualitas Info Iklim dan Kebencanaan.Secara rinci, permasalahan pada masing-masing isu strategisdijabarkan sebagai berikut:
10.1.1 Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan

Diversifikasi Konsumsi PanganPermasalahan yang dihadapi sektor pertanian, antara lainadalah kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terutama paditerhadap pertumbuhan sektor pertanian cukup besar, akan tetapipeningkatan ke depan semakin lambat. Seiring dengan pertambahanjumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadappenyediaan bahan baku industri khususnya untuk industripengolahan pangan yang berasal dari hasil pertanian akan semakintinggi. Pelambatan peningkatan produksi disebabkan oleh:1. Lahan pertanian yang semakin terbatas karena upaya perluasanareal pertanian semakin sulit sementara konversi lahan pertanianpangan produktif ke pertanian lainnya maupun non pertanianterus terjadi.2. Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangansemakin berkurang sebagai akibat kerusakan ekosistem DaerahAliran Sungai (DAS) dan persaingan penggunaan air untukkebutuhan sektor lain, dan rusaknya jaringan irigasi.3. Sistem perbenihan nasional yang tidak tertata baik dankesenjangan antara lembaga perbenihan dengan petani penggunamenyebabkan benih-benih unggul tidak termanfaatkan denganbaik.4. Pemanfaatan pupuk bersubsidi masih dinilai kurang tepat, baikdari sisi jumlah maupun sasaran penerima.5. Peran penyuluhan belum optimal sehingga pengawalan produksidi lapangan tidak terjadi.6. Produksi pangan masih sangat rentan terhadap dampakiklim/cuaca ekstrim, khususnya perubahan pola hujan danmeningkatnya ancaman hamadan penyakit.7. Jumlah cadangan pangan yang dimiliki Pemerintah dinilai masihkurang, sehingga upaya stabilisasi pangan maupun bantuan
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bencana dengan memanfaatkan stok Pemerintah masih kurangfleksibel.8. Keragaman konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantungpada beras saja dan konsumsi protein, baik dari protein nabatimaupun protein hewani (telur, daging, dan ikan), makinmeningkat.
10.1.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan

Kesejahteraan PetaniPeningkatan persaingan perdagangan komoditas hasilpertanian antarnegara. Dengan semakin terbukanya pasar global danakan diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN/ASEAN Economy
Community (AEC) pada awal 2015, persaingan perdagangankomoditas pertanian akan semakin meningkat dan pasar domestikkemungkinan akan dibanjiri oleh produk-produk hasil pertanian dariluar. Untuk mengurangi tekanan produk-produk dari luar tersebut,maka diperlukan upaya peningkatan daya saing sekaliguspeningkatan nilai tambah produk-produk primer pertaniandanolahannya.Peningkatan daya saing salah satunya dicapai melaluipeningkatan produktivitas terutama untuk produk olahan dan eksporandalan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Peningkatan standarkomoditas berkelanjutan (sustainable commodity) untuk kelompoksawit harus dilakukan secara serius dan konsisten (ISPO).Pengembangan agroindustri, terutama di perdesaan perluditingkatkan, terutama untuk produk-produk yang diolah dalam skalakecil. Sementara kendala pengembangan agroindustri diantaranyaadalah minimnya infrastruktur untuk mendukung agroindustriseperti jalan, listrik dan air serta kurangnya aksespermodalan/perbankan. Selain itu pengenaan Pajak PertambahanNilai (PPN) 10 persen terhadap produk pertanian yang diolah didalam negeri, memberikan dampak terhadap lebih mahalnya biayapengolahan di dalam negeri dibandingkan dengan ekspor produkmentah dan impor produk olahannya.
10.1.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan serta

Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya IkanDi bidang perikanan, kemampuan menyediakan ikan sebagaisumber protein bagi konsumsi masyarakat maupun sebagai bahanbaku industri pengolahan dalam kondisi sumber daya ikan yang



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 7

semakin terbatas, masih maraknya kegiatan perikanan yang tidakdilaporkan, tidak diatur, dan melanggar hukum (IUU Fishing), belumadanya kepastian spasial bagi usaha perikanan, masih tingginya hargainput produksi, seperti pakan, benih, dan BBM, semakin menurunnyakualitas lingkungan, khususnya kondisi perairan, serta belumoptimalnya peran riset dan inovasi dalam pengelolaan perikanan.Selain itu, walaupun kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDBpertanian cukup tinggi, mencapai 21,45 persen (BPS, 2012), namuntingkat kesejahteraan masyarakat perikanan masih belum memadai.Usaha perikanan cenderung stagnan karena usaha perikanandidominasi oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan. Armada kapalperikanan didominasi oleh kapal motor dan kapal di bawah 5 GT.Sementara itu, kepemilikan lahan usaha budidaya masih rata-rata dibawah 1 ha.Industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh industripengolahan skala mikro dan kecil. Komposisi industri/unitpengolahan ikan (UPI) skala mikro mencapai hampir 95 persen dariindustri pengolahan perikanan yang ada (sekitar 60 ribu unit UPI).Selanjutnya, produk perikanan pada umumnya masih dipasarkandalam bentuk primer, berupa penggaraman/pengeringan,pemindangan, dan pengasapan/pemanggangan. Terkait dengankomoditas rumput laut, yang merupakan salah satu produk terbesarbudidaya, mayoritas dijual dalam bentuk bahan baku olahan, yangdikeringkan. Selain itu, lokus industri pengolahan perikananmasihterkonsentrasi di Jawa sementara sumber daya perikananberada di luar Jawa.Kurang memadainya sarana dan prasarana terkait logistikperikanan, termasuk transportasi, sehingga distribusi produkperikanan kurang efisien.Dalam hal pengelolaan wilayah perikanan, saat ini wilayahpengelolaan perikanan (WPP) sebagai platform kawasan usahaperikanan masih belum dilengkapi dengan struktur dan mekanismepengelolaan dan tata kelola perikanan yang baik (good fisheries
management), sehingga sulit menerapkan prinsip-prinsip perikananyang bertanggungjawab (responsible fisheries).Maraknya Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing,yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun olehkapal perikanan asing (KIA) perlu segera ditangani secara terpadu.
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10.1.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan Ekonomi
Kelautan BerkelanjutanDalam rangka tata kelola laut, sampai dengan tahun 2014hanya 5 provinsi, 7 kabupaten dan 5 kota yang telah menetapkanrencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melaluiperaturan daerah. Selain itu, sebagaimana amanat UU No.32/2014Tentang Kelautan memerlukan penataan ruang laut sampai denganwilayah zona ekonomi ekslusif Indonesia.Pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecilterluar perlu segera dioptimalkan. Permasalahan yang dihadapiadalah keterbatasan sarana prasarana dasar, berupa listrik, air,telekomunikasi, serta sarana prasarana pengembangan ekonomi dipulau-pulau kecil serta kurang memadainya jumlah kapal dan rutepenghubung antarpulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulaubesar. Pendataan, pemetaan, penamaan pulau-pulau kecil sertapelaporan ke PBB harus diselesaikan sampai dengan tahun 2017.Selain itu, komitmen Pemerintah Indonesia untuk menetapkan20 juta ha kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Untukmencapai target tersebut, masih diperlukan upaya peningkatanluasan kawasan konservasi perairan. Sampai dengan tahun 2013, luaskawasan konservasi perairan Indonesia adalah 15,7 juta ha dan dariluasan kawasan konservasi tersebut baru sekitar 3,6 juta ha yangtelah dikelola secara efektif.

GAMBAR 10.1
Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta Ha)

Tahun 2004-2012

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013
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Wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadapbencana laut, seperti erosi, abrasi, dan pencemaran sehingga perluupaya meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dari bencana pesisirdan laut, termasuk pemulihan kawasan pesisir yang rusak.Permasalahan lainnya adalah kualitas dan kuantitas SDMkelautan yang belum optimal, kelembagaan pendidikan dan pelatihanyang belum terbangun secara utuh serta kurang berperannya inovasidan pengembangan iptek tepat guna dalam pembangunan kelautandan perikanan masih menjadi isu yang perlu diselesaikan.
10.1.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan

Jasa LingkunganPermasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adalahmenjadikan tata kelola hutan yang efektif dan efisien dalam kerangkapembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan fungsiekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pada masa mendatangpemanfaatan sumber daya hutan menghadapi permasalahan untuktidak berfokus pada hasil hutan kayu saja. Diversifikasi produk hutandiperlukan sehingga sumber daya hutan dapat dioptimalkan sebagaibioenergi mendukung penyediaan energi terbarukan, tanaman panganuntuk mendukung ketahanan pangan, tanaman biofarmaka untukmengembangkan industri obat-obatan, serta serat sebagai bahan bakuindustri biotekstil dan bioplastik.
10.1.5.1 Pengembangan Kph Produksi Dan Produk Kayu

Hasil hutan kayu menjadi andalan ekspor Indonesia dan menjadisalah satu kontributor utama PDB nasional pada era 1970-1990an.Namun demikian, data sepuluh tahun terakhir menunjukkankontribusi kehutanan terhadap PDB nasional terus menurun.Penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya daya saingproduk kehutanan yang disebabkan oleh:
 Pemanfaatan kawasan hutan produksi belum optimal. Darikawasan hutan produksi yang meliputi area seluas 73,94 juta ha,baru sekitar setengahnya yang dimanfaatkan. Seluas 22,88 jutaha telah diberikanizin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu padahutan alam, 10,28 juta ha hutan tanaman industri, dan baru 0,19juta ha  hutan tanaman rakyat dari 0,70 juta ha yangdicadangkan.
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 Belum optimalnya pemanfaatan potensi hutan produksi yangsudah dibebani hak. Dari izin yang telah diberikan, sejumlahpemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tidak aktifberproduksi. Dari 294 unit perusahaan pemegang izin usahapemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam, sebanyak 179 (61persen) tidak aktif. Sementara itu, dari 245 unit perusahaanpemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutantanaman industri 139 (58 persen) di antaranya tidak aktif.
 Kurang berkembangnya industri primer hasil hutan. Hasilindustri primer kehutanan yang menjadi andalan produkkehutanan Indonesia adalah kayu lapis, pulp and paper, veneer,dan kayu gergajian. Sementara itu, pemanfaatan hasil hutankayu untuk bio-energi, tekstil, dan bio-plastik belumdikembangkan.
 Kinerja ekspor belum optimal. Kinerja ekspor produk utamakehutanan dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat.Namun, kenaikan kinerja ekspor sektor kehutanan didominasioleh produk andalan, yaitu pulp, plywooddan LVL, sedangkanuntuk produk yang lainnya nilai ekspor cenderung tidakberubah hanya sekitar 4 persen dari keseluruhan nilai ekspor.
 Penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan belumdilaksanakan sepenuhnya. Telah dilakukan pemberian sertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang diberikankepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam dan hutan tanaman, namun hingga tahun 2013,persentase pemegang izin yang bersertipikat PHPL masihsedikit.

10.1.5.2 Pengembangan Kph Lindung Dan Hasil Hutan Bukan
Kayu

Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungansistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegahbanjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memeliharakesuburan tanah.Keberadaan hutan, termasuk hutan lindung, saat ini masih belumdimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan oleh
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masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Data Badan PusatStatistik (BPS) tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah pendudukmiskin di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 28,07 juta orang.Berdasarkan data Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014,disebutkan bahwa terdapat 48,8 juta penduduk pedesaan tinggal disekitar kawasan hutan dan sejumlah 10,2 juta orang di antaranyatermasuk sebagai kelompok miskin.
TABEL 10.2

Desa Di Kawasan Hutan 2010

Desa terkait
kawasan hutan Jumlah

Persentase (%) dari
seluruh desa terkait

kawasan hutan

Persentase (%)
dari seluruh desa

di IndonesiaDi dalam kawasan 1.305 4,08 1,48Di sekitar kawasan 7.943 24,86 8,99Di tepi kawasan 22.709 71,06 25,70
Sumber : Renstra Kemenhut 2010-2014; BPS,2010Kebijakan yang telah diambil dalam rangka pengentasankemiskinan masyarakat dengan tetap memelihara hutan lindungsekitar kawasan hutan periode 2010-2014 salah satunya adalahpemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasanhutan melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa(HD). Langkah ini perlu diperluas.

10.1.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta
Pengelolaan DA

10.1.6.1 Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan baik dari sisiekonomi, sosial maupun lingkungan disebabkan tata kelola hutan yangbaik masih belum berjalan. Di sisi lingkungan, kualitas sumber dayahutan juga semakin menurun, terjadinya deforestasi dan degradasihutan akibat konversi kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan,perambahan liar, kebakaran hutan, penebangan liar dan perdaganganhasil hutan tanpa izin.Tata kelola kehutanan dimulai dengan memberikan kejelasanstatus hukum (legal) sebuah kawasan hutan, sesuai dengan UU No.41/1999 dan Keputusan MK No. 45/2011. Aspek lainnya dalam tatakelola adalah pembentukan wilayah pengelolaan hutan hingga tingkat
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unit pengelola yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untukmemastikan pembagian peran regulator dan pelaksana (operator).Ketidakjelasan status kawasan hutan mengakibatkan konflik ditingkat tapak yang baru mencapai sekitar 14 persen dari seluruh luaskawasan hutan dan perambahan hutan.Ketidakhadiran pengelola (KPH) di tingkat tapak menyebabkansejumlah permasalahan yang tidak dapat segera ditangani. Illegal
activities (logging, hunting, encroaching), pencurian plasma nutfah,kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasanhutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Kebijakanpembangunan KPH dan operasionalisasi KPH telah diterapkan dalamRPJMN tahap kedua melalui pembentukan 120 KPH model dandukungan pembangunan sarana-prasarananya.Belum baiknya tata kelola tersebut berdampak pada kualitasDAS yang menjadi penyebab timbulnya berbagai bencana alam, sepertibencana banjir dan longsor di musim hujan dan sebaliknya banyakterjadi kekeringan di musim kemarau.
10.1.6.2 Peningkatan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, kawasankonservasi dibagi menjadi: Cagar Alam, Suaka Margasatwa, TamanNasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru dan Taman Hutan Raya.
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TABEL 10.3
Luas Kawasan Konservasi Berdasarkan Fungsi

Sumber: tistik Ditjen PHKA 2012Saat ini dirasakan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutandan konservasi alam belum dapat dilakukan dengan optimal sehinggakeberadaan kawasan konservasi belum berperan secara utuh dalammelindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dansekaligusmeningkatkan kemakmuran masyarakat. Adapun beberapapermasalahan utama yang dihadapi antara lain:Tingginya tekanan dan perambahan kawasan konservasi olehmasyarakat sekitar hutan karena intensitas perambahan liar,kebakaran hutan, pencurian pelbagai plasma nutfah, tidakterkendalinya Alien Invasive Species (AIS), perdagangan tanaman dansatwa liar secara ilegal, perburuan ilegal di kawasan konservasi.Pelaksanaan kemitraan antara pengelola kawasan hutankonservasi dengan masyarakat masih sangat terbatas sehinggaberbagai potensi pemanfaatan kawasan tidak tergali dengan baikuntuk kesejahteraan.Masalah lain adalah rendahnya peran pemerintah dalampenangkaran spesies terancam punah. Hingga saat ini, peranpenangkaran terhadap spesies langka masih dilakukan oleh pihakketiga (LSM, peneliti luar negeri dan dunia usaha) yang sumber danapada umumnya berasal dari luar negeri dan pihak ketiga.

No. Fungsi Jumlah
(unit)

Luas (ha) % Luas1. Cagar Alam (CA) 227 4.075.611,7 15,02. Suaka Margasatwa (SM) 75 5.029.726,5 18,63. Taman Nasional (TN) 50 16.372.064,6 60,44. Taman Wisata Alam (TWA) 115 748.571,9 2,85. Taman Buru (TB) 13 220.951,4 0,86. Taman Hutan Rakyat (TAHURA) 23 351.680,4 1,37. Kawasan Suaka Alam -Kawasanpelestarian Alam 18 309.880,3 1,1
Total 527 27.108.486,8 100
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Sistem data dan informasi tentang kawasan konservasi (ekosistem dankeanekaragaman hayati) beserta potensi ekonomi yang terkandung didalamnya masih belum terselenggara dengan baik.Selanjutnya, peran iptek dalam pengelolaan kawasan konservasimasih belum terfokus kepada penelitian-penelitian yang terkaitlangsung dengan tujuan nasional penyelenggaraan kawasan konservasidan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Keterbatasanjumlah dan kemampuan peneliti khususnya pada upaya konservasisatwa langka serta pemanfaatan teknologi plasma nutfah yang tersediadalam kawasan konservasi sebagai bahan baku penting untuk pangan,sandang, papan, obat-obatan dan industri, mengakibatkan pengelolaankawasan konservasi kurang berjalan optimal. Penguasaan iptek dibidang konservasi merupakan keuntungan komparatif yang besar bagiIndonesia di masa depan. Oleh karena itu, hal ini akan diprioritaskankhususnya untuk mendukung upaya pelestarian dan sekaliguspemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia.Penerimaan devisa untuk tumbuhan pada tahun 2011 sebesarUSD 4,4 juta, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan satwa yangmencapai USD 445,6 juta (Gambar X.2). Potensi penerimaan devisadari pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut masih dapatdikembangkan mengingat luasnya kawasan hutan konservasi sertatingginya minat dunia usaha dalam melakukan usaha penangkaran danpemanfaatan bioresources.

GAMBAR 10.2
Nilai Devisa Perdagangan Tanaman Dan Satwa

Tahun 2008-2011 (Dalam Usd)

Sumber: Statistik Kehutanan 2012
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10.1.6.3 Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.37 Tahun 2014tentang Konservasi Tanah dan Air mengamanatkan bahwapenyelenggaraan kehutanan dan penyelenggaraan konservasi dantanah dan air bertujuan meningkatkan daya dukung Daerah AliranSungai (DAS).  Dalam kenyataannya masih banyak dijumpai DAS kritissehingga menjadi prioritas nasional untuk ditangani karena terkaitdengan upaya mendukung ketahanan air nasional.Kondisi empiris DAS mensyaratkan bahwa pengelolaan DASharus dilakukan secara terpadu dan memperhatikan segenapketerkaitan ekologis (ecological linkages) serta keberlanjutan
(sustainability) dalam pemanfaatannya. Sebagai kawasan yangdimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, maka DASmemiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan.Kementerian kehutanan telah mengeluarkan data bahwa di seluruhwilayah Indonesia diidentifikasi terdapat 17.088 DAS yang terdiri dariDAS Lintas Negara, DAS Lintas Provinsi, DAS dalam Provinsi, DASLintas Kabupaten/Kota serta DAS dalam Kabupaten/Kota. Dari jumlahDAS tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah disusun dokumenRencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) sebanyak 108 DAS yangkeseluruhannya merupakan DAS yang kondisinya harus dipulihkan.Dari 108 RPDAST tersebut belum ada yang termasuk dalam DAS LintasNegara. Dokumen RPDAST merupakan langkah awal untuk menujuimplementasi pengelolaan DAS yang lebih terintegrasi, yang didukungaspek kelembagaan, pendanaan dan regulasi dalam rangka pencapaianketahanan air yang berkelanjutan.Terkait dengan sektor kehutanan, pada tahun 2011 diketahuibahwa luas lahan di dalam kawasan hutan yang tergolong sangat kritismencapai 3,412 juta ha dan tergolong kritis mencapai 11,42 juta ha.Pada tahun yang sama, luas lahan di luar kawasan hutan yangtergolong sangat kritis mencapai 5,27 juta ha dan tergolong kritismencapai 10,60 juta ha.  Dalam rangka mempertahankan danmeningkatkan daya dukung DAS akan terus dilakukan rehabilitasihutan dan lahan (RHL).
10.1.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi EnergiPermasalahan di sektor energi adalah terbatasnya pasokanenergi primer dalam 5 tahun ke depan, sehingga perlu dilakukanoptimalisasi dari kemampuan pasokan yang ada, termasuk optimalisasipenggunaan gas danbatubara serta  meningkatkan kontribusi sumber
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energi baru dan terbarukantermasuk bahan bakar nabati (BBN) danpanas bumi. Selain itu dari sisi pemanfaatannya perlu terusmeningkatkan efisiensi penggunaan energi. Permasalahan lainnyadalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi untukpembangunan adalah peningkatan nilai tambah di dalam negeri danpengelolaan secara berkelanjutan.Ketahanan energi (energy security) menggambarkan sampaisejauh mana energi dapat disediakan secara tepat waktudan terjaminketersediaannya dengan harga yang terjangkaudan mutu yang dapatditerima. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketahananenergi termasuk jumlah energi (availability), baik sumber dayamaupun cadangan, ketersediaan infastruktur (accessability), hargaenergi (affordability), kualitas energi (acceptability), serta portofolioatau bauran energi (energy mix). Di samping itu, ketahanan energi jugamempunyai elemen keberlanjutan (sustainability), sehingga energidituntut untuk dikelola dengan memperhatikan daya dukunglingkungan (environment).Jumlah energi yang dibutuhkan selama lima tahun mendatangdiperkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5-6 persen untuk energi primer, dan 7-8 persen pertahun untuk energi final. Meningkatnya kebutuhan energi ini menuntuttersedianya sumber daya dan cadangan energi yang cukup sertainfrastruktur energi yang memadai, seperti kilang BBM dan LPG. Selainitu, harga energi perlu disesuaikan untuk menjamin ketersediaanpasokan energi dengan tidak mengganggu kemampuan daya belimasyarakat. Ketergantungan terhadap minyak bumi perlu dikurangisehingga bauran energi menjadi lebih sehat dengan memaksimalkanpenggunaan energi terbarukan dan mengoptimalkan pemanfaatan gasalam. Konsumsi energi juga perlu dikelola dengan baik sehinggapemborosan serta jumlah emisi dapat dikurangi.
10.1.7.1 Produksi Energi Nasional

Produksi minyak mentah (crude) terus menurun. Sepanjang limatahun terakhir ini, produksi rata-rata minyak bumi di bawah 1 jutabarel per hari (bph). Pada tahun 2010, produksi minyak bumimencapai 945 ribu barrel per hari, terus menurun menjadi 824 ribubph (2013), dan diperkirakan akan menjadi 818 ribu bph pada tahun2014. Tingkat produksi yang cukup rendah initerutama disebabkanoleh sebagian besar produksi minyak bumi berasal dari ladang minyaktua (mature), sekitar 60 persen dari total lapangan minyak saat ini,dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (natural
depletion). Pemanfaatan teknologi EOR masih terbatas di beberapa
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sumur. Dengan mempertimbangkan bahwa produksi minyak Indonesiasudah dalam keadaan darurat, maka penerapan teknologi EOR untukmeningkatkan produksi perlu dilakukan secara masif.Mulai tahun 2013, asumsi makro pembangunan telahmemasukkan produksi gas bumi,tidak hanya dari produksi minyakbumi. Meskipun relatif stabil, produksi gas bumi juga mengalamipenurunan dari tahun 2010 ke 2013. Pada tahun 2010, produksi gasbumi mencapai 1.582 ribu barrel setara minyak (SBM) per hari, namunkemudian turun menjadi 1.441 ribu SBM per hari pada tahun 2013.Laju pertumbuhan penggunaan gas masih dapat dipenuhi oleh lajupertumbuhan produksi gas.Produksi batubara meningkat cukup pesat sejalan denganpeningkatan permintaan domestik dan ekspor. Pada tahun 2010,produksi batubara mencapai 275 juta ton, dan pada tahun 2013mencapai 421 juta ton. Pada tahun 2010 ekspor batubara mencapai208 juta ton, dan terus meningkat mencapai 349 juta ton pada tahun2013, atau sekitar 76 persen dari total produksi batubara nasional.Kondisi ekspor batubara yang lebih besar daripada penggunaan dalamnegeri akan mengganggu ketahanan energi jangka panjang. Untuk ituperlu adanya pengalihan pemanfaatan batubara agar semakin besarporsinya untuk digunakan dalam negeri.
10.1.7.2 Cadangan Energi Nasional

Cadangan penyangga dan operasional Minyak Mentah, BBM danLPG masih sangat terbatas. Penyediaan energi nasional saat ini belummempertimbangkan perlunya ketersediaan cadangan BBM dan LPGjika terjadi krisis atau kelangkaan energi. Kapasitaspenyimpanan saatini adalah sebesar 7,7 juta KL untuk BBM dan 430 ribu Metric Ton (MT)untuk LPG. Cadangan yang ada berupa cadangan operasional minyakmentah dengan fasilitas penyimpanan (storage) atau penimbunan(stock) untuk 17 hari, cadangan operasional BBM untuk 21-23 hari,dan cadangan LPG untuk 17 hari. Untuk meningkatkan kehandalandalam pasokan energi, diperlukan sekurang-kurangnya cadanganoperasional dengan kapasitas fasilitas penyimpanan atau penimbunanBBM dan LPG selama 30 hari.
10.1.7.3 Konsumsi Energi Nasional

Impor minyak mentah, BBM dan LPG semakin meningkat.Guna memenuhi kebutuhan minyak mentah dan BBM, impor harusditingkatkan karena produksi minyak mentah dan BBM di dalam
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negeri terbatas. Impor minyak mentah pada tahun 2013 mencapai 91,2– 109,5 jutaSBM, atau 30 persen dari kebutuhan minyak mentah yangmenjadi intake kilang minyak nasional.  Sekitar 60 persen dariproduksi minyak nasional yang diproduksi di dalam negeri digunakanuntuk intake kilang minyak nasional, sedangkan sisanya diekspor.Adapun dari pemanfaatan produk minyak dalam negeri, selaindidapatkan dari produksi minyak dari kilang minyak nasional,kebutuhan BBM dipenuhi juga dari impor. Pada tahun 2013, imporBBM mencapai 32,69 Juta KL, atau sekitar 46 persen dari kebutuhanBBM nasional.Penggunaan gas bumi di dalam negeri masih belum maksimal.Tidak seperti halnya minyak bumi, penggunaan gas bumi terusmengalami kenaikan, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,18 persenper tahun (tahun 2001-2012). Pada tahun 2013, pasokan gas ke dalamnegeri mencapai 3.774 MMSCFD, atau sekitar 52,1 persen dari totalproduksi gas nasional. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)serta harga gas yang relatif rendah, dibandingkan dengan BBM, telahmemicu konsumsi gas secara signifikan. Selain itu,peningkatankonsumsi juga dipicu oleh peningkatan permintaan untuk industripupuk  yang peningkatannya mencapai 12 persen per tahundanuntuksektor industri manufaktur sebesar 8 persen per tahun.Sementara itu, pasokan gas ke industri dalam negeri terkendalaoleh keterbatasan kapasitas infrastruktur gas, yakni pipa transmisi dandistribusi gas, serta fasilitas/terminal regasifikasi. Fasilitas atauterminal penerima danregasifikasi LNG masih belum terbangun sesuaidengan kebutuhan sehingga pasokan gas dalam bentuk LNG masihterbatas. Jumlah SPBG yang dibangun pemerintah danbadanusaha barumencapai 29 unit yang tersebar di Jabodetabek, Palembang, Surabaya,Gresik, Sidoarjo, Balikpapan dan Pekanbaru.Pemanfaatan batubara di dalam negeri yang masih terbatas jugaperlu terus ditingkatkan. Namun demikian, perlu dikelolapermasalahan isu lingkungan dengan penggunaan teknologi bersih.
10.1.7.4 Penetapan Harga Dan Pembangunan Infrastruktur Energi

Besaran subsidi dalam penetapan harga BBM yang semakinmeningkat. Subsidi BBM ini telah: (i) memperlambat peningkatanpemanfaatan sumber daya energi lain sehingga upaya peningkatankonversi energi terhambat; (ii) beban keuangan negara; (iii) konsumsienergi yang kurang hemat; (iv) penyalahgunaan dan penyelundupan.Untuk itu penetapan harga BBM perlu ditinjau kembali.
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10.1.7.5 Intensitas Dan Efisiensi EnergiIn-efisiensi dalam proses penyediaan energi masih tinggi.Intensitas energi primer rata-rata sebesar 500 SBM per miliar rupiah,sedangkan intensitas energi final nilainya, dan hal ini menunjukkanadanya in-efisiensi dalam proses dan konversi energi, serta lossesselama transmisi dan distribusi energi, terutama pada listrik. Capacity
Factor dari seluruh jenis pembangkit listrik masih cukup rendah,bervariasi antara 66-70 persendan hal ini menunjukkan bahwasebagian besar jenis pembangkit listrik yang beroperasi saat ini adalahjenis pembangkit konvensional. Losses dan own use selama transmisidan distribusi listrik ke konsumen cukup bervariasi antara 11,5-16,9persen. Disamping inefisiensi dalam penyediaan listrik, in-efisiensijuga terjadi dalam proses konversi minyak mentah ke BBM. Rata-rata
refinery fuel dan losses kilang minyak nasional saat ini mencapai 84ribu bph atau sekitar 8,08 persen terhadap produksi kilang minyaksedangkan efisiensi proses konversi gas alam ke LNG di Kilang LNGrata-rata 84 persen.Penghematan konsumsi energi masih rendah. Gerakanpenghematan energi masih terbatas pada pengendalian penggunaanBBM dan listrik.Audit energi telah dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titikpemborosan energi dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensipenggunaan energi untuk industri manufaktur strategis, sepertiindustri baja, aluminium, pulp/kertas, pertambangan dan tekstil.Potensi penghematan energi per tahun cukup besar, mencapai 10-15persen, namun sampai saat ini realisasi dari penghematan dari industriini masih rendah. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah: (i)pelaku industri lebih fokus ke upaya peningkatan produksi denganmargin yang besar, dibandingkan dengan mengurangi biaya operasidari penghematan energi, dan pelaku juga mengindari resiko interupsidari produksi, yang mungkin terjadi pada saat pergantian mesin-mesintua ke mesin-mesin baru yang lebih hemat energi; (ii) instrumenkeuangan/fiskal, seperti project financing dan subsidi bunga bankuntuk pembiayan upaya energi efisiensi dari lembaga keuangan belumtersedia, disamping adanya hambatan aturan kolateral yangmemberatkan pembiayaan energi efisiensi; (iii) data mengenaipenggunaan energi umumnya tidak tersedia dan lembagakeuangan/pembiayaan belum mempunyai sumber daya manusia yangcukup untuk melakukan kajian investasi efisiensi energi dan (iv)koordinasi antarK/L dan juga Pemda dalam menekan pemborosanpenggunaan listrik seperti pada lampu lalu lintas dan gedungpemerintahan.
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10.1.7.6 Energi Baru Dan Terbarukan

Pengembangan lapangan panas bumi untuk pembangkit listrikterhambat. Potensi panas bumi untuk pembangkit listrik mencapai29.000 MW, namun sampai saat ini baru 1.346 MW (4,8 persen) yangdapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Dalam lima tahunterakhir, penambahan kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP)hanya mencapai 157 MW. Lapangan panas bumi umumnya terletak dikawasan hutan lindung dan konservasi, sehingga muncul beberapakonflik lahan yang membutuhkan solusi dalam hal mekanismepengambilan keputusan maupun metoda/alat/analisa yang menjadidasar dalam pengambilan keputusan. Saat ini, insentif dan instrumenfiskal telah diterapkan, baik berupa penyiapan dana eksplorasiterbatas guna memitigasi sebagian resiko eksplorasi, maupun feed-
intariff, namun belum mampu mempercepat pengembangan lapangansecara sistematis.Pemanfaatan BBN sebagai bahan bakar terkendala Harga IndeksPasar BBN yang lebih rendah dari harga pasar. Demikian pulapenggabungan EBT lain memerlukan tingkat harga yang cukupmendorong produksi dan pasokan EBT.
10.1.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral Dan

Pertambangan BerkelanjutanUU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional mengamanatkan ekspor bahan mentah dapat dikurangikemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambahtinggi dan berdaya saing global. Upaya pengurangan ekspor bahanmentah dilakukan melalui kewajiban pengolahan dan pemurnian hasilpenambangan di dalam negeri sesuai UU No. 4/2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara. Namun, pemberlakuankewajiban tersebut baru dilakukan pada bulan Januari 2014.Berdasarkan arahan UU No. 17/2007 dan UU No. 4/2009, beberapamasalah dalam peningkatan daya saing untuk komoditas tambangadalah sebagai berikut:a) Belum Efektifnya Pengembangan Industri Pengolahan danPemurnian di Dalam Negeri yang terkendala oleh: (1) masihterbatasnya sumber daya manusia dan penguasaan teknologipengolahan dan pemurnian; (2) belum memadainya infrastrukturpendukung, terutama tenaga listrik dan transportasi laut; dan (3)belum berkembangnya industri hilir domestik yang dapat
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menyerap produk tambang yang sudah menjadi bahan setengahjadi atau bahan jadi.b) Belum Selesainya Renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan PerjanjianKarya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sejakberlakunya UU No. 4/2009, pengusahaan pertambangan mengalamiperubahan rezim dari bentuk kontrak/perjanjian menjadi izinmelalui Izin Usaha Pertambangan.  Sampai Maret 2014, belumsemua perusahaan KK dan PKP2B telah menyepakati isipenyesuaian kontraknya. Dari 37 perusahaan KK dan 75perusahaan PKP2B yang ada, baru 6 perusahaan KK dan 19perusahaan PKP2B yang telah menyepakati seluruh hasilrenegosiasi kontraknya, sedangkan sisanya masih belummenyepakati seluruh isi penyesuaian kontraknya. Untuk kewajibanpengolahan dan pemurnian masih ada 4 KK dan 6 PKP2B yangbelum menyepakati penyesuaian kontrak ini.c) Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian Aspek Lingkungan Hiduppada Proses Penambangan, banyak menimbulkan dampak negatifterhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air,udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosialekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yangsemakin ketat di tingkat nasional dan internasional memerlukanperhatian yang semakin besar terhadap aspek lingkungan hidupdalam kegiatan pertambangan. Tanggung jawab reklamasi lahandan rehabilitasi kawasan pasca-tambang merupakan upaya untukmempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam prosespenambangan. Saat ini, pengelolaan dan pemantauan pelaksanaantanggung jawab ini masih memerlukan penyempurnaan.Pertambangan rakyat telah diatur dalam UU No. 4/2009 dan PP No.23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara. Namun dalam implementasinya kegiatanpertambangan seringkali masih mengabaikan kelestarianlingkungan dan keselamatan kerja. Selain itu, lambatnya prosespenetapan WP beserta WIUP juga menumbuhkan potensipenambangan liar tanpa ijin (PETI) atau illegal mining. Kurangnyapengawasan dan pengendalian lingkungan hidup pada prosespenambangan diakibatkan belum optimalnya kapasitas pemerintahdaerah, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya
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manusianya.
10.1.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan

Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan serta
Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sesuai dengan Arahan
dalam Indonesia Biodiversity Strategy And Action
Plan/IBSAP 2003-2020Beberapa isu strategis dalam periode 2015-2019 yangberhubungan dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup,pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sertapemanfaatan keekonomian kehatiadalah sebagai berikut:

 Metodologi dan parameter perhitungan Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agarlebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang terjadi.
GAMBAR 10.3

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009-2012

Sumber: Data IKLH diolah, 2012

 Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah) perluditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data daninformasi lingkungan hidup
 Upaya pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) baikberupa pencegahan timbulnya limbah/sampah dan pemulihanakibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkunganmasih perlu terus diperkuat
 Perlunya penguatan kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup:
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kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah sertapenguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaianperaturan operasional turunan dari UU No.32/2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan swasta untukberperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
 Perlunya pengembangan kebijakan pola konsumsidan produksiberkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunanberkelanjutan
 Perlunya Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATIsesuai revisi dengan arahan dalam Indonesia Biodiversity

Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020. Pelestarian danpemanfaatan yang bijaksana atas keanekaragaman hayatimenjadi sangat penting dalam memasuki  abad ke-21 yangsering juga disebut sebagai abad biologi atau abad hayati. Padamasa ini, industri yang akan maju pesat adalah “industri ilmukehidupan” yaitu farmasi, kesehatan, pangan, pertanian dankosmetika, dimana industri tersebut mengandalkankeanekaragaman hayati sebagai bahan baku, denganpengetahuan dan teknologi yang menyertainya, dan hanya bisadilakukan dalam kerangka besar pembangunan secaraberkelanjutan.Iklim usaha yang kondusif, serta penyusunanpanduan dan standar untuk mengembangkan keekonomiankeanekaragaman hayati dan jasa lingkungan sangat diperlukan,untuk memperkuat pembangunan perekonomian, dengan tetapmempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kualitaslingkungan hidup. Selain itu, kemudahan akses untukpengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomiKEHATI, pemanfaatan KEHATI dan jasa lingkungan danpengembangan mekanisme insentifnya perlu dijamin olehPemerintah.
10.1.10 Penanganan Perubahan Iklim Dan Peningkatan Kualitas

Informasi Iklim Dan KebencanaanDalam periode 2015-2019, penanganan perubahan iklim danpeningkatan kualitas informasi iklim dankebencanaan mencakup
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beberapa hal sebagai berikut:
 Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perluditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRKmendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatanketahanan masyarakat di daerah rentan
 Masih perlunya penguatan sistem peringatan dini: cuacadan iklim ekstrim serta gempa dan tsunami, untukmendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,serta upaya penanganan bencana
 Perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatanotomatis (persyaratan World Meteorological

Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasiproyeksi/perkiraan cuaca, iklim, dan analisis gempa dantsunami
 Perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data daninformasi yang mendukung pemanfaatan energi baruterbarukan, seperti angin dan gelombang laut.

 Perlunya peningkatan kualitas data dan informasimeteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG), terutamauntuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim
 Perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklimdalam penanganan perubahan iklim

10.2 Sasaran Bidang

10.2.1 Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan
Diversifikasi Konsumsi PanganSasaran utama dari penguatan pasokan pangan dan diversifikasikonsumsi selama periode 2015-2019 adalah:1. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksidalam negeri: (a) Padi: meningkatkan jumlah surplus dariproduksi dalam negeri; (b) Kedelai: meningkatkan produksiterutama untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tahu dan tempe;(c) Jagung: meningkatkan produksi dalam negeriuntuk memenuhikebutuhan pakan ternak dan industri kecil; (d) Meningkatkan
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produksi daging sapi dan konsumsi rumah tangga; (e)Meningkatkan produksi gula untuk kebutuhan langsung danindustri rumah tangga;2. Peningkatan cadangan pangan pemerintah, khususnya beras dancadangan pangan daerah;3. Peningkatan konsumsi pangan baik jumlah maupun kualitas yangditunjukkan dengan tingkat konsumsi kalori pada tahun 2019minimal mencapai 2.150 kkal, dan skor Pola Pangan Harapan(PPH) yang mencapai 92,5.

TABEL 10.3
Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan

Komoditi Baseline
2014

Sasaran
2019

Pertumbuhan
(%)1. Produksi Bahan Pangan Pokoka. Padi (Juta Ton) 70,6 82,0 3,03b. Jagung (Juta Ton) 19,1 24,1 4,7c. Kedelai (RibuTon) 921,3 1.921,6 16,15d. Gula (Juta Ton) 2,6 3,8 8,25e. Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1 10,82. Konsumsi Kalori (kkal) 1.967 2.150,0 1,903. PPH 81,8 92,5 0,67

10.2.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian
Berkelanjutan dan Kesejahteraan PetaniSasaran utama peningkatan nilai tambah dan dayasaing komoditas pertanian tahun 2015-2019 adalah:1. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan danMinuman serta produksi komoditas andalan ekspordankomoditas prospektif:
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TABEL 10.4
Produksi Komoditas Andalan

No Komoditi Satuan
Baseline

2014 2019
2015-2019
(rata-rata
per tahun)

1. PDB IndustriPengolahan Makanandan Minuman % 2,4 2,6 2,6
2. Perkebunan(i) Kelapa Sawit Rb Ton 29.513 36.420 4,3(ii) Karet Rb Ton 3.204 3.810 3,5(iii) Kakao Rb Ton 817 913 2,3(iv) Teh Rb Ton 148 163 2,0(v) Kopi Rb Ton 711 778 1,8(vi) Kelapa Rb Ton 3.263 3.491 1,43 Hortikultura(i) Mangga Rb Ton 2.447 2.947 3,8(ii) Nenas Rb Ton 2.125 2.762 5,4(iii) Manggis Rb Ton 156 204 5,6(iv) Salak Rb Ton 1.058 1.206 2,7(v) Kentang Rb Ton 1.122 1.190 1,2

1. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produkpertanian yang diekspor.2. Berkembangnya agroindustri terutama diperdesaan.3. Meningkatnya neraca perdagangan (ekspor-impor) komoditi pertanian.4. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).
10.2.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah

Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan Dan
Pembudidaya IkanSasaran utama sektor perikanan sebagaipendukung ketahanan pangan dan peningkatan dayasaing produk perikanan dalam rangka peningkatan
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kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan,pengolah/pemasar hasil perikanan, dan petambakgaram pada tahun 2019 adalah: (1) peningkatanproduksi perikanan antara 40-50 juta ton sampaidengan 2019 yang terdiri dari: (a) peningkatanproduksi ikan menjadi 18,7 juta ton, yang terdiri dariikan hasil tangkapan sebesar 6,9 juta ton dan ikan darihasil budidaya sebesar 11,8 juta ton; (b) peningkatanproduksi rumput laut menjadi 19,5 juta ton; (c)peningkatan produksi garam rakyat menjadi 3,3 jutaton; (d) peningkatan volume produk olahan hasilperikanan menjadi 6,8 juta ton; (2) peningkatankonsumsi ikan masyarakat menjadi 54,5kg/kapita/tahun; (3) tercapainya pertumbuhan PDBperikanan sebesar 7,2 persen per tahun; (4)peningkatan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD9,5 miliar; dan (5) peningkatan nilai tukar nelayanserta pembudidaya ikan.
TABEL 10.5

Sasaran Pembangunan Perikanan

Komoditi Baseline
2014

Sasaran
2019

Pertumbuhan
(%)

1. Produksi Ikan (juta ton) 12,4 18,7 8,44a. Perikanan Tangkap (JutaTon) 5,5 6,9 2,71b. Perikanan Budidaya(juta Ton) 6,9 11,8 12,702. Produksi Rumput Laut (jutaton) 10,0 19,5 16,743. Produksi Garam (juta ton) 2,5 3,3 7,394. Volume produk olahan hasilperikanan (juta ton) 5,2 6,8 4,975. KonsumsiIkan(kg/kapita/tahun) 38,0 54,5 7,446. Pertumbuhan PDBperikanan (persen/tahun) 6,9 7,2 0,717. Nilai ekspor hasil perikanan(USD miliar) 5,0 9,5 12,97
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10.2.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan
BerkelanjutanSasaran peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir danpulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautanberkelanjutan adalah:1. Terwujudnya tata kelola dalam pemanfaatan sumber daya

kelautan di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi nasional,dengan sasaran:a. Tersusunnya Roadmap Pembangunan Kelautan dan Rencana Aksikelautan nasional 2015-2019.b. Penyusunan tata ruang laut dan penyelesaian tata ruang/rencanazonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilc. Pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluarmelalui pengembangan ekonomi pulau-pulau kecil terluarberpenduduk di 31 pulau.d. Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB padatahun 2017.2. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan
ekonomi nasional, antara lain melalui:a. Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasukpromosi, investasi di lokus andalan;b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di 31 pulau-pulau kecilterluar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana sertafasilitas layanan dasar;c. Peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluaryang tidak berpenduduk;d. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar40-50 juta ton pada tahun 2019 (termasuk rumput laut dangaram serta produk olahan perikanan);e. Restorasi kawasan pesisir di lokasi prioritasf. Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya dalambentuk pilot di beberapa lokasi terpilih3. Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

sumber daya hayati laut, melalui peningkatan konservasi,
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rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap
bencana pesisir, dengan sasaran:a. Pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi seluas20 juta ha sampai dengan tahun 2019 serta peningkatanpengelolaan kawasan konservasi perairan dan PPK efektif di 34kawasanb. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupunInternasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti programCoral Triangle Initiative (CTI), Sulu Sulawesi Marine Ecoregion(SSME), Mangrove for the Future (MFF) dan sebagainyac. Kawasan pesisir yang rusak dan pulih kembali sebanyak 50kawasand. Membaiknya ketahanan masyarakat terhadap bencana pesisir.4. Terkendalinya IUU fishing dan kegiatan di laut yang merusak,dengan sasaran:a. Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya kelautandan perikanan sebesar 53 persen;b. Peningkatan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikananmenjadi 87 persen.5. Terwujudnya SDM dan Iptek kelautan yang berkualitas dan
meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada:a. Penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan serta peningkatankapasitas SDM Kelautan dan perikanan pada 6.500 peserta didikdan 15.000 lulusan pelatihan;b. Peningkatan inovasi dan IPTEK dalam rangka pengembanganproduk dan jasa kelautanc. Penguatan dan revitalisasi budaya maritim daerah pesisir.

10.2.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan
Jasa Lingkungan

10.2.5.1 PENGEMBANGAN KPH PRODUKSI DAN PRODUK KAYUDalam lima tahun ke depan (kumulatif), dalam peningkatan dayasaing hasil hutan kayu ditergetkan sasaran sebagai berikut:1. Mengembangkan 347 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP);
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2. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam menjadi 29jutam3;3. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160juta m3;4. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD32,5 miliar.
TABEL 10.6

Target Pencapaian Programtahun 2015-2019

BASELINE 2014 SASARAN 2019KPHP (unit)*) 80 347Produksi kayu bulat HA(jutam3)*) 5,6 6,0Produksi kayu bulat HT (juta m3)*) 26 35Hutan Rakyat (juta m3) 15 22Nilai Ekspor Produk Kayu(US$ miliar) 6,5 6,5
*) KPHP = Kesatuan Pengeloka Hutan Produksi; HA = Hutan Alam; HT = Hutan Tanaman

10.2.5.1 PENGEMBANGAN KPH LINDUNG DAN HASIL HUTAN
BUKAN KAYU1. Mengembangkan 182 unit Kesatuan Pengelolaan HutanLindung (KPHL)2. Meningkatnya HKm, HD dan HR3. Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu4. Meningkatnya ekowisata dan jasa lingkungankhususnya air baku untuk domestik,pertanian, danindustrijumlah kemitraan jasa lingkungan untukmeningkatkan nilai transaksi dan penerimaan Negaradari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan,khususnya dari jasa air baku, karbon, pariwisata alam,dan bio-prospecting untuk produksi obat-obatan,kosmetika, dan bahan makanan.
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TABEL 10.7
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN 2015-2019

BASELINE
2014 *)

SASARAN
2019Pembentukan/operasionalisasi KPHL(unit) 40 182

Peningkatan Akses HKm dan HD (unit) 100 500Peningkatan Produksi Kayu HR (juta m3) 15 100Peningkatan produksi danragam HHBK(%) 4 20Rehabilitasi KPHL (unit) 40 182*) Angka Perkiraan 2015
10.2.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta

Pengelolaan DAS

10.2.6.1 PENINGKATAN KINERJA TATA KELOLA KEHUTANAN1. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100persen;2. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsisepanjang 40.000 km;3. Operasionalisasi 579 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182KPHL dan 50 KPHK Bukan Taman Nasional;4. Peningkatan kinerja pengelolaan KPH;5. Tertanganinya pencegahan dan penangulangan kebakaranhutan;6. Menurunnya jumlah hotspots kebakaran hutan.
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10.2.6.2 PENINGKATAN KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI

Dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran pengelolaanhutan konservasi dalam kurun waktu 2015-2019 meliputi beberapahal sebagai berikut:1. Meningkatkan kualitas fungsi dan kelestarian hutan konservasiserta keanekaragaman hayati di dalamnya.2. Terbentuknya dan beroperasinya KPHK Non Taman Nasionalsebanyak 50 unit.3. Penyelesaian seluruh tata batas kawasan konservasi khususnyadi 50 Taman Nasional.4. Evaluasi seluruh Rencana Pengelolaan 50 Taman Nasional5. Terselenggaranya kegiatan penangkaran sekurangnya diseluruh 50 Taman Nasional untuk 25 jenis spesies langka6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilaikeekonomian KEHATI.7. Menyempurnakan panduan mengenai langkah-langkah untukpengelolaan dan pemanfaatan KEHATI secara berkelanjutan.8. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalampemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (KEHATI)dan jasa lingkungan secara berkelanjutan untuk sumber bahanbaku dari sandang pangan, papan, obat-obatan, kosmetik,energi alternatif, dan ekowisata.9. Termanfaatkannya produk hasil keanekaragaman hayati danjasa lingkungan secara optimal, adil, dan lestari bagikesejahteraan masyarakat.10. Terwujudnya peluang untuk pengembangan dan pemanfaatanteknologi pada kegiatan konservasi, khususnya padapengawetan spesies langka dan pengembangan teknologiplasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati danjasa lingkungan secara berkelanjutan.11. Meningkatnya jumlah kerja sama jasa lingkungan untukmeningkatkan nilai transaksi dan penerimaan negara daripemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan khususnya darijasa lingkungan air, karbon, pariwisata alam, danbioprospecting untuk produksi obat-obatan, kosmetika danbahan makanan;
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12. Meningkatnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dariekspor tanaman dan satwa liar serta bioprospecting.
10.2.6.3 PENINGKATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
(DAS)

Berdasarkan kondisi di atas, sasaran utama peningkatanpengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas sektor sebagaidukungan terhadap ketahanan air adalah sebagai berikut:1. Menyelesaikan status DAS lintas negara2. Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPHseluas 5,5 juta hektar.3. Memulihkan kesehatan 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung,DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak), dan 26 DAS prioritassampai dengan tahun 2019 melalui kegiatan lintas sektor denganindikator: (a) menurunnya Koefisien Regim Sungai (KRS)
Qmax/Qmin selama 5 tahun; (b) meningkatnya Indeks PenutupanLahan Permanen (IPLP) secara proporsional dalam DAS selama 5tahun dan (c) meningkatnya kualitas air melalui penurunankadar Biological Oxygen Demand (BOD) selama 5 tahun.4. Meningkatkan perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional(DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak) dan 26DAS prioritas melalui konservasi sumber daya air secaravegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan,
gully plug, di daerah hulu DAS, serta sumur resapan.5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihankesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat(HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) maupunpengembangan ekowisata skala kecil dan hasil hutan bukan kayu.6. Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW.7. Pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skalakecil dan menengah di daerah hulu 30 DAS Prioritas melaluikemitraan dengan petani8. Pembinaan dan pengelolaan Hutan Lindung9. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan 30 DAS prioritas10. PengembanganPerbenihan Tanaman Hutan11. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi 30 DAS prioritas.
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10.2.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi EnergiSasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapaidalam kurun waktu 2015-2019 adalah:1. Produksi sumber daya energi:a. Produksi minyak bumi sebesar 700 – 900 barel per hari;b. Produksi gas bumi  1.295 SBM dengan pemanfaatan di dalamnegeri sebesar  64 persen; danc. Produksi batubara sebesar 442  juta ton dengan pemanfaatandi dalam negeri sebesar  32 persen.2. Penyediaan sarana dan prasarana energi yang terdiri dari:a. Pembangunan kilang minyak sebanyak 1 unit dengan totalkapasitas 300 ribu barel per hari;b. Penambahan kapasitas penyimpanan BBM sebesar  2,7 juta KLdan LPG sebesar  42 Ribu Ton;c. Pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU)sebanyak 3 unit;d. Pembangunan regasifikasi onshore sebanyak 6unit;e. Pembangunan pipa gas sepanjang 6.378 kmf. Pembangunan SPBG sebanyak 118 unit.3. Pemanfaatan bahan bakar nabati dan efisiensi energi yang terdiriatas:a. Produksi biodiesel sebesar 4,3 – 10 juta KL;b. Produksi bioetanol sebesar 0,34 – 0,93 juta KL.c. Pembangunan perkebunan untuk bio-energi di beberapa lokasipotensiald. Intensitas energi sebesar 463,2SBM/Miliar;e. Elastisitas energi sebesar 0,8; danf. Target penghematan energi sebesar 12,71 persen (skenarioBAU).4. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) yangterdiri dari:a. Bauran EBT sebesar 10-16 persen;b. Kapasitas terpasang pembangkit listrik (PLTP, PLTA, PLTMH,PLTS, dan PLT Biomassa) sebesar 7,5GW;
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c. Pelaksanaan pilot project reaktor daya PLTN sebesar minimal10 MW; dand. Pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga arus lautminimal 1  MW.5. Pengurangan subsidi energi secara berkala akan diupayakanterdiri dari:a. Penurunan besaran subsidi BBM; danb. Penurunan kapasitas pembangkit listrik yang masihmenggunakan BBM menjadi 0,6 persen.
10.2.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan

Pertambangan BerkelanjutanDua sasaran utama peningkatan daya saing komoditas mineraldan tambang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:1. Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan didalam negeri; dan2. Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratanteknis dan lingkungan (Sustainable Mining).Sasaran kuantitatif pada akhir tahun 2019 adalah:
10.2.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan

Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan
Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Kehati Sesuai
dengan Arahan Dalam Indonesia Biodiversity Strategy And
Action Plan/IBSAP 2003-20201. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalamIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 yangdidukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup yang handal;2. Menguatnya kerangka pengendalian dan kapasitaspengelolaanlingkungan hidup;3. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dan SDM untuk peningkatannilai ekonomi keanekaragaman hayati dan menyempurnakanpanduan mengenai langkah-langkah untuk pengelolaan danpemanfataan KEHATI secara berkelanjutan;4. Mengarustamakan keanekaragaman hayati (KEHATI) pada kegiatanperencanaa pembangunan nasional.
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TABEL 10.8
Sasaran Pencapaian Skor Iklhtahun 2015-2019

Komoditi Baseline 2014 Sasaran 2019IKLH 63,0-64,0 66,5-68,5
10.2.10 Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas

Informasi Iklim dan Kebencanaan1. Meningkatnya penanganan perubahan iklimbaik kegiatan mitigasiyang tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektorprioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dantransportasi, industri dan limbah, sebesar mendekati 26 persenpada tahun 2019, maupun kegiatan adaptasi denganmeningkatnya ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim,khususnya di 15 (lima belas) daerah rentan, yang merupakandaerah percontohan pelaksanaan RAN-API.2. Meningkatnya kualitas informasi peringatan dini cuaca , iklim, danbencana;3. Tersedianya data dan informasi iklim yang dipergunakan untukmendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasimeteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG), terutama untukmendukung keselamatan penerbangan serta maritim.
10.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Bidang

10.3.1 Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan
Diversifikasi Konsumsi PanganDalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangansebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentangPerlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sesuai dengan visi-misi-program Presiden, maka upaya penguatanpasokan pangan dandiversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui strategi: (1)Peningkatan produktivitas dan perluasan areal; (2) Penanganancadangan pangan dandiversifikasi konsumsi; dan (3) Mitigasi
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kerawanan pangan.
1. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil

pertaniandiarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalamnegeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global(impor). Strategi yang ditempuh adalah:a. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahanterlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasipenyediaan air yang terpadu. Adapun langkah yang akandilakukan adalah: (i) Pengamanan lahan pertanian padi yangproduktif; (ii) Perluasan areal pertanian pangan yang meliputilahan pertanian kering seluas 1 juta ha dan sawah baru seluas 1juta ha di luar Pulau Jawa dan Bali dengan mendayagunakanlahan-lahan terlantar, lahan-lahan marjinal, lahan-lahan dikawasan transmigrasi, memanfaatkan tumpang sari di lahanperkebunan dan lahan bekas pertambangan, diiringi dengankebijakan harga, perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasardata petanidan peningkatan indeks pertanaman dengan optimasilahan; (iii) Pembangunan tampungan air seperti waduk danembung; (iv) Meningkatkan keterhubungan jaringan irigasi dansumber air yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota sampai ke lahan usahatani padi; serta(v) Pembangunan jaringan irigasi, rawa dan air tanah untukmendukung peningkatan produksi pertanian khususnya padi.b. Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukunganproduksi, dengan langkah-langkah: (i) Perbaikan sasaran petanipadi dan penerima subsidi pertanian; (ii) Penyediaan danpenyaluran benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yanglebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima; (iii)Revitalisasi penyuluhan melalui penguatan sistem penyuluhanpertanian dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluhserta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama BalaiPenyuluhan Pertanian di tingkat desa/kecamatan, kabupatendan provinsi, dan memperkuat kelembagaan petani, serta(iv)Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan pertanian bagiaparat pertanian dan petani.c. Revitalisasi sistem perbenihan padi dan perbibitan sapi danlangkah, melalui langkah-langkah: (i) Revitalisasi sistem
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perbenihan padi dari pusat-daerah yang melibatkan lembagalitbang, produsen benih, serta balai benih dan masyarakatpenangkar melalui pencanangan 1.000 Desa Berdaulat Benih; (ii)Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benihtanaman pangan unggul dan bibit unggul peternakan sertapengembanganinovasi budidaya pertanian yang lebih efisien;(iii)Penguatan penerapan replikasi inovasi teknologi budidayapertanian pangan yang secara signifikan dapat meningkatkanproduktivitas, efisien dan adaptif terhadap perubahan iklimseperti system of rice intensification (SRI) dan budidayapertanian organik di 1.000 desa; (iv) pengembangan kawasansentra produksi komoditi unggulan yang diintegrasikan denganmodel pengembangan techno park dan science park; (v)Peningkatan/penambahan populasi bibit induk sapi,pengembangan kawasan peternakan dengan mendoronginvestasi swasta dan BUMN, pengembangan peternakan rakyatnon sapi untuk meningkatkan penyediaan protein hewani,peningkatan kapasitas pusat-pusat perbibitan ternak untukmenghasilkan bibit-bibit unggul, penyediaan pakan yang cukupdan pengembangan padang penggembalaan, serta (vi)Memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan nasional.d. Penurunan susut/kehilangan produksi, melalui: (i) Pengendalianorganisme pengganggu tanaman, penyakit bersumber hewan(zoonosis), dan penyakit hewan lainnya; (ii) Penanganan pascapanen dan kualitas hasil pertanian pangan; serta (iii)Peningkatan produktivitas dan rendemen tebu;e. Peningkatan kualitas dukungan kepada petani, melalui: (i)Perbaikan data petani untuk peningkatan kualitas sasaran; (ii)Perbaikan dalam upaya pemanfaatan sumber-sumberpembiayaan bagi petani seperti KKP-E, KUPS dan sebagainyaagar realisasinya meningkat; serta pendirian bank untukpertanian, UMKM dan koperasi; (iii) Melanjutkan penerapaninstrumen kebijakan penetapan harga pembelian padi/beras,kedelai petani dan harga patokan petani gula kristal putih untukmengamankan harga kedelai dan gula di tingkat petani dalamrangka mengamankan harga di tingkat petani dan mendorongpeningkatan produksi padi, kedelai dan gula di dalam negeri.
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2. Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan,diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu untuk: menjamin aksespangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsimasyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupunmutunya.Untuk mencapai sasaran tersebut, maka langkah yangdilakukan adalah:a. Pemantauan perkembangan harga pangan baik pasar dalamnegeri maupun internasional;b. Penyediaan cadangan pangan pokok terutama beras, kedelai dangula,c. Pengendalian impor bahan pangan untuk stabilisasi pasokandan harga pangan,d. Diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang bermutu,sehat, aman terutama dari penyakit zoonosis, dan halal, sertae. Peningkatan konsumsi protein hewani yang berasal dari ternak.
3. Mitigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi risikodan dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahanpangan lainnya, yang dilakukan melalui:a. penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petaniyang terkena puso;b. pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani yangdiawali dengan pilot project;c. pengembangan benih unggul tanaman pangan yang mampuberadaptasi terhadap perubahan iklim;d. penerapan kalender tanam yang telah menyesuaikan terhadapperubahan iklim;e. perluasan penggunaan teknologi budidaya yang adaptifterhadap perubahan iklim.
10.3.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan

Kesejahteraan PetaniUntuk mencapai sasaran utama peningkatan nilai tambah dandaya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, makaarah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 terutama difokuskan pada:(1)
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peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramahlingkungan hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan untukpenggunaan industri dalam negeri; dan (2) mendorong pengembanganindustri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan eksporhasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:
1. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, terutama

melalui peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyatkomoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor.Upayaperemajaan tersebut ditujukan untuk tanaman perkebunan danhortikultura yang sudah tua dan menurun produktivitasnya,dengan tanaman baru berbibit unggul. Selain peremajaandilakukan juga dengan melakukan upaya intensifikasi denganpemeliharaan dan pemupukan secara intensif dan sesuaikebutuhan.
2. Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi hasil

pertanian, peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaan
dan pengawasan keamanan hayati. Penerapan standardisasi dankeamanan pangan mulai dari proses produksi hingga produk akhirmelalui:(a) penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulusampai hilir; (b) pengembangan/penerapan standarmutukomoditas pertanian dan standarpenanganan produk segar danproduk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor;(c) Pembinaan danPengawasan Mutu Produk Pertanian; (d)Peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi, dan (e)Peningkatan kualitaslayanan pengawasan perkarantinaan.

3. Pengembangan agroindustri perdesaan. Pengembanganagroindustri di perdesaan diarahkan untuk meningkatkan nilaitambah pertanian yang akan dilakukan melalui: (a) Perbaikan danpenguatan teknologi agroindustri perdesaan yang sudah ada; (b)pengembangan kawasan agroindustri di pedesaan yang diperkuatoleh model pengembangan techno park dan science park; (c)Pertumbuhan agroindustri perdesaan yang dapat memanfaatkanhasil samping secara optimal; (d) Penumbuhan industripengolahan pertanian yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tanidan koperasi; serta (e) Pengembangan industri perdesaan yangmenangani produk segar hortikultura.
4. Penguatan kemitraan antara petani dengan
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pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran (eksportir)melalui kemitraan Gapoktan dengan industri pengolahandaneksportir serta membangun dan memperkuat jaringan(networking) dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkaitlainnya.
5. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-

sumber pembiayaan, serta informasi pasar dana akses pasartermasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaranmelalui: (a) diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhandan media informasi; (b) penyediaan skim kredit yang mudahdiakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian; (c) pengembanganjaringan pasar, dan pelayanan informasi pasar, pasar lelangkomoditi, dan market intelligence; serta (d) fasilitasi infrastrukturekspor.
6. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta

komoditas prospektif melalui: (a) identifikasi daerah-daerahpotensial untuk pengembangan komoditi ekspor; (b) harmonisasistandar mutu; (c) optimalisasi negosiasi dan diplomasiperdagangan hasil pertanian; (d) advokasi, pameran, danpencitraan produk dalam rangka promosi produk pertanian; serta(e) promosi investasi agroindustri dan permodalan.
10.3.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta

Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

1. Peningkatan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan
Kontinuitas ProduksiPerikanan, melalui langkah-langkah: (a)peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, melalui alokasiyang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuansumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan; (b)pendayagunaan potensi perairan umum daratan (PUD) untukperikanan berwawasan lingkungan; (c) intensifikasi danekstensifikasi perikanan budidaya melalui pengembangan
fisheries development estate dan percontohan teknologi budidayayang benar melalui model pengembangan techno park dan science
park; (d) ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yangpotensial; (e) pengembangan kawasan sentra produksi perikanan,terutama di 100 sentra perikanan terpadu dan terintegrasi (hulu-
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hilir); (f) pengembangan manajemen logistik dan sistem distribusiyang mampu menjaga kesinambungan pasokan produk untukkonsumsi dan kebutuhan industri; (g) penyediaan danpengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien danramah lingkungan; (h) pengembangan dan penyebaran teknologibudidaya skala intensif dan penerapan Integrated Multi Thropic
Aquaculture; (i) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan daninduk unggul komoditas strategis; (j) fasilitasi dan introduksiteknologi budidaya terkini untuk masyarakat; serta (k)peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan, indukyang berkualitas, pakan murah berkualitas, obat-obatan danvitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya.

2. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Perikanan,melalui: (a) revitalisasi fungsi dan peran pelabuhan melaluipembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, sertapenguatan fasilitas armada penangkapan dan pelabuhan,termasuk di daerah perbatasan; (b) peningkatan pelayanan dankelengkapan pelabuhan perikanan di tiga pelabuhan contohsesuai dengan standar internasional (ecofishing port atau ecopark)sebagai usaha perikanan tangkap; (c) peningkatan kualitas dankapasitas dan manajemen pelabuhan perikanan (d) revitalisasitambak-tambak dan kolam yang tidak produktif danpengembangan jalan produksi, serta pengembangan kebun bibitrumput laut; (e) lanjutan pengembangan Sistem Logistik Ikanyang didukung oleh sarana transportasi yang memadai, cepat dantepat; (f) fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan BBM pada sentra-sentra nelayan secara memadai di seluruh Indonesia; (g)pengembangan balai benih ikan/udang dan perbaikan jalanproduksi di sentra produksi perikanan; (h) pengembanganteknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahanbaku lokal; serta (i) pengembangan sarana prasarana pengolahanhasil perikanan.
3. Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi

Perikanan, melalui: (a) pengembangan kapasitas, modernisasi,dan daya saing UKMK pengolahan hasil perikanan; (b) revitalisasidan pembangunan pabrik es, cold storagedan rantai dingin dilokasi-lokasi yang tepat, terutama di 100 sentra perikanan; (c)
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penguatan upaya pengendalian, pengawasan dan advokasitentang mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi danpengembangan standarisasi mutu dalam negeri (SNI); (d)perlindungan pasar domestik dari serbuan produk luar yang tidakterkendali; (e) pengembangan diversifikasi produk olahanberbasis sumber daya ikan setempat; (f) pengembangan danpenerapan sertifikasi eco labelling dan ketelusuran produk(product traceability), serta cara penanganan ikan yang baik(CPIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) danpembudidaya ikan tersertifikasi; (g) peningkatan promosikonsumsi bahan pangan berbasis ikan; (h) pengembangan inovasidan intermediasi teknologi perikanan; (i) peningkatan efektivitasdan peran karantina ikan dalam pengendalian ancaman penyakit,jaminan mutu produksi, dan keamanan pangan; (j) peningkatankinerja dan kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI); (k) penerapanstandarisasi dan sertifikasi proses produksi dan sarana produksi;dan (l) pengembangan sinergi kebijakan penerapan hasil risetdengan dunia industri., melalui model percontohan dan modelpengembangan techno park dan science park.
4. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui: (a) PengelolaanSumber Daya Ikan (SDI) berbasis WPP,penyusunan rencanapengelolaan perikanan didukung oleh penguatan data danstatistik perikanan; (b) reformasi pengelolaan perikanan tangkapberbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan melalui penguatanlembaga pengelola WPP (otoritas terpadu pengelola WPP); (c)revitalisasi pengelolaan SDI di perairan umum daratan danpemulihan habitat ikan; (d) pengembangan teknologi ramahlingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya; (e)pengendalian intensitas penangkapan sesuai kondisi daya dukungWPP; (f) penguatan armada pengawasan dan kerja sama lintasinstitusi untuk pencegahan dan pemberantasan IUU Fishingsecara serius; (g) penguatan standar pengelolaan perikananramah lingkungan; (h) menyusun perbaikan rejim pengelolaanperikanan melalui penataan mekanisme pengaturan userights danmekanisme pemberian ijin yang adil, transparan dan efisien; (i)pengembangan kemampuan armada distant water fishing, untukmemanfaatkan potensi perikanan diluar batas ZEE; (j) partisipasiaktif di dalam organisasi perikanan dunia untuk menjaga
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kepentingan nasional; dan (k) penerapan best aquaculturepractices untuk komoditas unggulan
5. Perbaikan Tata Kelola Perikanan, untuk terciptanya iklim yangkondusif bagi terwujudnya kinerja, efektivitas kerjasamakelembagaan dan perbaikan tata kelola perikanan. Arah kebijakanakan ditempuh melalui: (a) penguatan forum koordinasipengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan menujukelembagaan pengelolaan WPP; (b) penguatan pengelolaanwilayah perikanan sebagai sentra wilayah pertumbuhan produksi;(c) penataan perizinan yang terintegrasi dan berbasis IT; (d)penguatan kelompok usaha perikanan dalam rangkapengembangan usaha danfasilitasi akses permodalan; (e)pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan,peningkatan kualitas kegiatan penyuluhan, pendidikan danpelatihan; (f) pengembangan arsitektur riset perikanan dankelautan, termasuk peningkatan kualitas data dan sisteminformasi perikanan; (g) perbaikan manajemen data stok ikanyang dapat diandalkan (reliable data), (h) pemantapan tataruang/zonasi yang mampu mewujudkan sinergitaspendayagunaan lahan untuk menjamin kepentingan produksiperikanan; (i) penguatan sistem dan kelembagaan penyuluhan,pendidikan, dan pelatihan perikanan; serta (j) pengembanganskema insentif untuk peningkatan investasi perikanan.
6. Pengembangan Sistem Distribusi dan Aksesibilitas Produk

Perikanan serta Peningkatan Konsumsi Produk Pangan
berbasis Ikan, dilakukan melalui (a) pengembangan sistemlogistik ikan nasional (SLIN) yang terintegrasi dengan sistemlogistik nasional untuk memperlancar distribusi produkperikanan yang efisien dan efektif, dari daerah produsen sampaike konsumen, (b) Pengaturan tata niaga ikan agar mampumenjamin ketersediaan ikan dengan harga terjangkau, (c)Perbaikan pola distribusi ikan secara efisien sehingga mampumemangkas biaya distribusi (d) pemenuhan ketersediaan produkikan yang berkualitas, mudah dan terjangkau di masyarakatdalam rangka mendukung ketahanan pangan; (e) penguatanpromosi dan  advokasi publik untuk konsumsi gizi berasal dariikan dan produk olahan berbasis ikan, antara lain melalui gerakan
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ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut, (f) diversifikasikonsumsi produk olahan perikanan; (g) Pengembangan sisteminformasi produk perikanan dan harga ikan yang mudah diaksesmasyarakat.
7. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya,

Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikanmelalui: (a) pembentukan sistem dan kelembagaan penjaminpelaku usaha perikanan; (b) penyediaan sumber permodalan danpengembangan fasilitasi kredit yang murah, mudah dan aksesibel;(c) penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasitentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan; (d)pengembangan asuransi nelayan dan usaha penangkapan ikan,serta sertifikat hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan; (e)pemberian pelatihan teknis dan informasi pasar untuk nelayan,pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan;(f) pembinaan/penguatan kapasitas kelompok nelayan,pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan;(g) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi parapelaku usaha perikanan tangkap/nelayan kecil; (h) penyediaandan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan/petambakgaram/pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkenadampak perubahan iklim/bencana alam.
10.3.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan
BerkelanjutanDalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai asetpembangunan nasional dan dalam rangka mengoptimalkanpemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, arahkebijakan pembangunan difokuskan pada:

1. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Kelautan, denganstrategi: (a) Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir danpulau-pulau kecil, penyusunan tata ruang laut dan harmonisasitata ruang daratan dan laut, pengembangan kebijakan kelautandan roadmap pembangunan kelautan; (b) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, terutama pulau-pulau terluar berupa pemenuhankebutuhan infrastruktur ekonomi dan dan dasar, seperti listrik, airbersih, dan transportasi di pulau-pulau berpenduduk dan



46 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

mengembangkan kerjasama instansi terkait/pemda setempatdalam mendukung eksistensi NKRI di pulau-pulau terluar yangberpenduduk maupun tidak berpenduduk; (c) pembakuan namapulau kecil termasuk identifikasi potensi dan pemetaan pulaukecil; (d) peningkatan koordinasi bidang kemaritiman; dan (e)Meningkatkan kualitas data dan informasi kelautan yangterintegrasi
2. Meningkatkan Konservasi, Rehabilitasi dan Peningkatan

Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut,dengan strategi: (a) Pengutuhan dan penambahan luasan kawasankonservasi melalui penambahan luas kawasan konservasiperairan, penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaankawasan konservasi perairan, serta penguatan kelembagaanpengelolaan kawasan konservasi; (b) Memperkuat danmengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalampengelolaan wilayah laut, seperti program CTI, SSME, MFF dansebagainya; (c) Gerakan cinta laut dan rehabilitasi kawasan pesisiryang rusak melalui penanaman vegetasi pantai termasukmangrove, pengembangan sabuk pantai dan hybrid engineering;(d) pengembangan kawasan pesisir yang meningkat ketahanannyaterhadap dampak bencana dan perubahan iklim; serta (e)penanggulangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.
3. Pengendalian IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak di Laut,dengan strategi: (a) pengembangan sistem pengawasan yangterintegrasi, termasuk optimalisasi Monitoring, Control and

Surveillance, pengembangan sistem radar pantai dan satelit yangterintegrasi dengan Vessel Monitoring System, peningkatan jumlahdan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; (b)penguatan kelembagaan pengawasan di pusat dan di daerah; (c)peningkatan kualitas SDM pengawas baik Penyidik Pegawai NegeriSipil (PPNS) dan polisi khusus; (d) peningkatan dan optimalisasisarana dan prasarana pengawasan, melalui pengadaan 30 kapalpatroli, peningkatan jumlah hari operasi kapal pengawas,pengembangan stasiun pengawas (radar), (e) peningkatankoordinasi pengawasan melalui kerja sama pengawasan di tingkatnasional dan regional, (f) penataan sistem perijinan usahakelautan dan perikanan, serta peningkatan penertiban ketaatan
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pelaku usaha, dan (g) peningkatan penegakan hukum.
4. Mengembangkan industri kelautan berbasis sumber daya,dengan strategi: (a) Mengembangkan wisata bahari di lokasi-lokasi andalan; (b) Pengembangan usaha perikanan di kawasansentra produksi (dengan konsep hulu-hilir); (c) pengembanganenergi laut sebagai energi terbarukan; (d) restorasi kawasanpesisir untuk pengembangan ekonomi wilayah; (e) Pengembangankomoditas andalan lainnya.
5. Penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan serta budaya

maritim, dengan strategi: (a) Meningkatkan kegiatan pendidikandan pelatihan; (b) Mengembangkan pendidikan advokasi untukkelautan dan perikanan; (c) Mengembangkan standar kompetensisumber daya manusia di bidang kelautan; (d) Meningkatkan peranIptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukungpelaksanaan pembangunankelautan yang berkelanjutan; dan (e)penguatan dan revitalisasi budaya maritim daerah pesisir, sertapenyelenggaraan Sail dan Hari Nusantara.
10.3.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan

Jasa Lingkungan

10.3.5.1 PENGEMBANGAN KPH PRODUKSI DAN PRODUK KAYU

Potensi sumber daya hutan dalam bidang ekonomi yang tinggiperlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungandan sosial. Selain aspek pemanfaatan, aspek perlindungan danpengawetan menjadi bagian dari pengelolaan hutanproduksi.Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu danhasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambahsektor kehutanan. Oleh karena itu, selaras dengan prinsippembangunan berkelanjutan maka pengembangan industri tersebutmemerlukan dukungan sumber bahan baku yang dikelola secaraberkelanjutan pula. Arah kebijakan sektor kehutanan dalam kaitandengan upaya meningkatkan daya saing ekonomi adalah peningkatanproduksi dan produktivitas sumber daya hutan, penerapan prinsippengelolaan hutan lestari, penerapan prinsip tata kelola hutan yangbaik (good forest governance), pemberian jaminan legalitas hasil hutankayu dan produk kayu, dan meningkatkan keterlibatan masyarakatsebagai mitra usaha.Strategi guna meningkatkan fungsi ekonomi sumber daya hutan
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dilakukan dengan cara: (1) Meningkatkan tata kelola kehutanan (good
forest governance) yaitu dengan melakukan pemisahan peranadministrator (regulator) dengan pengelola (operator) kawasan hutanmelalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);(2) Deregulasi dan de-bottlenecking peraturan perundang-undanganyang birokratis dan tidak pro investasi serta mendesentralisasikankeputusan kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan pada tingkattapak; (3) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan sejak industrihulu hingga industri hilir dengan mengembangkan keterpaduanindustri berbasis hasil hutan (forest based cluster industry); dan (4)Meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri hulu dan hilir untukmeningkatkan nilai tambah melalui aplikasi ilmu pengetahuan danteknologi, sumber daya manusia yang berkompeten serta penerapan
good corporate governance.
10.3.5.2 Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan

Kayu

Dalam rangka peningkatan kesejahteraanmasyarakat/peningkatan pendapatan dan kelestarian hutan lindung,maka akses masyarakat terhadap sumber daya hutan lindung perluditingkatkan. HKm dan HD perlu ditingkatkan dan diperluascakupannya dengan disertai peningkatan kapasitas masyarakat dalampengelolaannya. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaanhutan di luar kawasan hutan lindung juga perlu ditingkatkan denganpengembangan Hutan Rakyat.Strategi yang diperlukan dalam pengembangan kawasan hutanyaitu: (1) pengembangan dan perluasan HKm dan HD, (2) penegakanhukum dengan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar oleh pihak-pihak yang berwenang, (3) peningkatan kapasitas masyarakat dalampengelolaan hutan, (4) reboisasi dan penghijauan berkelanjutan yangdilakukan dengan jenis tanaman sesuai keinginan masyarakat dalampemilihan jenisnya, (5) pengembangan agro-forestry, (6) fasilitasipermodalan dan teknologi tepat guna.
10.3.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta

Pengelolaan DAS

10.3.6.1 Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan

Tata kelola hutan yang baik (good forest governance) menjadiprinsip dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untukmenuju hal tersebut, maka arah kebijakan sektor kehutanan adalah



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 49

mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melaluiinventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dantata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua
stakeholders, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapankawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasidi sektor kehutanan. Strateginya adalah sebagai berikut:1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melaluipenataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkanberbagai pihak.2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal diseluruh areal kawasan hutan yang mendukungfungsi produksi,lindung dan konservasi.3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampumelakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencanapengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasanhutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan danpengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan.4. Meningkatkan sarana dan prasarana KPH dalam rangkaperlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.5. Meningkatkan penelitian dan pengembangan kehutanan untukmendukung peningkatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayudan jasa lingkungan hutan dalam KPH.6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam mengelola hutandi dalam KPH.
10.3.6.2 Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Untuk mencapai sasaran pengelolaan kawasan HK yang telahditetapkan selama 2015-2019, arah kebijakan yang ditetapkan adalahmemberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan HKdi tingkat tapak untuk melindungi kawasan HK, meningkatkan kualitashabitat HK, mengawetkan spesies serta sumber daya genetik danmendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan HKsehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitardan di dalam kawasan HK.Strategi yang digunakan yaitu:1. Menyelesaikan seluruh tata batas dan proses pengukuhankawasan HK (KPHK);
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2. Meningkatkan efektivitas pola Resort Based Management (RBM)pada seluruh kawasan konservasi(KPHK) sehingga fungsipemanfaatan, perlindungan dan pengawetan HK dapat berjalandengan baik;3. Mengembangkan berbagai pola kemitraan, khususnya padawilayah konflik di kawasan hutan konservasi4. Meningkatkan sarana dan prasarana KPHK untuk meningkatkanefektifitas pengelolaan kawasan HK;5. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan diseluruhKPHK-TN dan KPHK lainnya untuk mendapatkan profil potensisumber daya hutan, termasuk jasa lingkungan didalamnya;6. Mengembangkan skema pendanaan kawasan konservasi berikutmekanisme pengawasannya;7. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ke tiga dalampengelolaan penangkaran tanaman dan satwa liar danpenyelamatan 25 satwa dan tumbuhan langka.



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 51

10.3.6.3 Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)Untuk mencapai sasaran utama peningkatan pengelolaan DaerahAliran Sungai (DAS) lintas sektor sebagai dukungan terhadapketahanan air, maka arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 terutamadifokuskan pada: (1) percepatan implementasi pemulihan DASPrioritas Nasional; (2) mendorong peningkatan keterlibatanmasyarakat dalam Pengelolaan DAS; dan (3) internalisasi dokumenRPDAST yang telah disusun kedalam rencana tata ruang wilayah.Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:1. Percepatan Implementasi Pemulihan DAS Prioritas Nasionalmelalui penyelesaian status DAS Lintas Negara,  rehabilitasi danrestorasi hutan dan lahan berbasis DAS, pengadaan peralatan danperlengkapan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) pada 30 DASPrioritas, serta peningkatan kapasitas pengelola DAS.2. Mendorong Peningkatan Keterlibatan Masyarakat DalamPengelolaan DAS melalui penambahan luas HTR, HD, dan HKmserta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam prosesimplementasi pemulihan RPDAST Prioritas Nasional danperlindungan mata air.3. Internalisasi Dokumen RPDAST Yang Telah Disusun KedalamRencana Tata Ruang Wilayah melalui peningkatan pemahamandan kualitas koordinasi pemangku kepentingan dalampenyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah(provinsi/kabupaten/kota) agar berbasis kepada ekosistem DASdan RPDAST yang telah disusun.
10.3.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi EnergiUntuk mewujudkan sasaran penguatan ketahanan energi, arahkebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan diversifikasipemanfaatan energi dan mempertahankan produksi minyak dan gasbumi yang didukung dengan sarana prasarana memadai sertateknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.Strategi pembangunan yang akan dilakukan meliputi: (1)Peningkatan Pasokan Energi Primer; (2) Penyediaan InfrastrukturEnergi; (3) Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah; (4) PengelolaanEnergi yang lebih Efisien; (5) Peningkatan Bauran Energi Baru danTerbarukan; dan (6) Pengurangan Subsidi Energi Secara Berkala.
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10.3.7.1 Peningkatan Pasokan Energi Primer

(a) Peningkatan Eksplorasi dan Produksi – Peningkatanpasokan minyak dan gas bumi sangat tergantung darihasil penemuan cadangan terbukti dari potensi cadanganminyak dan gas bumi. Untuk itu, dilakukan langkah-langkah utama untuk meningkatkan cadangan terbuktiminyak dan gas yang meliputi:(i) Peningkatan kegiatan eksplorasi minyak dan gasbumi ke arah offshoredan laut dalam, di cekungan-cekungan yang diperkirakan masih kaya akanminyak dan gas;(ii) Penguasaan teknologi eksplorasi maupun eksploitasidi wilayah laut dalam melalui pengembangan danpeningkatan kapasitas dan kemampuan sumber dayamanusia.(b) Mendorong peningkatan produksi minyak dan gas darisumur-sumur yang akan, dan/atau sudah beroperasi dantua, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:(i) Penetapan tahapan secondary/tertiary recovery,termasuk penerapan EOR, yang dirancang sejakpersetujuan Plan of Development (POD) I untukkontrak-kontrak kerja sama (Production Sharing
Contract – PSC) yang baru;(ii) Pemberian insentif secondary/tertiary recovery,antara lain, melalui mekanisme bagi-hasil (split)yang memperhitungkan tambahan pengeluaranuntuk penelitian dan kajian kelayakan EOR yangakan di terapkan, ataupun melalui mekanisme
investment credit, danDomestic Market Obligation(DMO) untuk gas dan batubara; dan(iii) Kerja sama antara pemerintah dengan kontraktorPSC dalam melakukan penelitian, kajian kelayakan,danpilot project penerapan EOR.
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10.3.7.2 Penyediaan Infrastruktur Energi

(a) Peningkatan kapasitas kilang dan pembangunan kilangbaru. Langkah-langkah yang dilakukan guna menjaminpasokan BBM dan LPG dari dalam negeri, sertamengurangi ketergantungan terhadap impor, meliputi:(i) Up-grading (revamping) kilang BBM dan BBG yangsaat ini sudah beroperasi, sehingga faktorkapasitasnya dapat meningkat;(ii) Insentif untuk pembangunan dan/atau up-gradingbeberapa unit kilang BBM dan LPG; dan (iii)pembangunan fasilitas depo, penyimpanan danpenimbunan minyak mentah, BBM dan LPG, selainuntuk meningkatkan pelayanan di daerah-daerahterpencil dan nelayan, juga untuk meningkatkankapasitas cadangan operasional dan penyangga.(b) Peningkatan infrastruktur gas, melalui langkah-langkah:(i) Penyempurnaan kontrak bagi-hasil pengembanganlapangan gas, terutama pola bagi hasil untuklapangan yang dedicated untuk pasar dalam negeri;(ii) Perbaikan regim harga gas sehingga tetapterjangkau oleh konsumen, namun memberikanjaminan atau kepastian pasokan gas oleh produsengas;(iii) Penyempurnaan perencanaan infastruktur gas yangterpadu sehingga jaringan pipa gas dan infrastrukturLNG dapat saling melengkapi dan bersinergi dalammengalirkan gas dari wilayah surplus ke wilayahdefisit gas;(iv) Pembangunan jaringan distribusi gas terutama diwilayah perkotaan, termasuk untuk sambunganrumah tangga; dan(v) Penyempurnaan mekanisme pembangunan danpembiayaan infrastruktur gas, baik oleh
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pemerintah/BUMN maupun dengan melibatkanpihak swasta, termasuk penyempurnaan kerangkaregulasi/prosedur tender Kerjasama PemerintahSwasta (KPS).(c) Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayananinfrastruktur batubara, dengan langkah-langkah utamauntuk menjamin pasokan batubara ke pasar dalam negeriadalah:(i) Pembangunan dan perluasan kapasitas fasilitaspelabuhan, penimbunan (stockpiling) danpencampuran (blending) batubara;(ii) Pengembangan sistem pengangkutan batubaraterintegrasi/terpadu atau multi-moda dari lokasitambang batubara ke pusat-pusat permintaan; dan(iii) Perbaikan sistem keamanan dan kehandalanarmada pengangkutan batubara.(d) Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah, dengan langkah-langkah utama meliputi:(i) Penelitian dan proyek pilot untuk meningkatkankualitas batubara, melalui teknologi up-gradingbrown coal (UBC), sehingga kandungan airnyaberkurang;(ii) Insentif untuk pembangunan kilang pencairanbatubara (coal liquefaction) untuk menghasilkanbahan bakar bagi pembangkit listrik yang lebihramah lingkungan, ataupun menggantikan perangas dalam pembuatan uap (steam-flooding) untukEOR;(iii) Insentif untuk pembangunan pabrik atau fasilitasgasifikasi batubara (coal gasification), sehingga gassintetik dari hasil gasifikasi tersebut dapatdimanfaatkan untuk pembangkit listrik, ataupunmenjadi bahan baku industri kimia; dan(iv) Insentif untuk pembangunan pembangkit listrik
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batubara mulut tambang.
10.3.7.3 Pengelolaan Energi yang Lebih Efisien

Pengelolaan energi yang lebih efisien dilakukan melaluipenguasaan dan penerapan teknologi efisien energi dalam penyediaan,pengusahaan, dan pemanfaatan energi terutama di sektor industri,transportasi, rumah tangga, dan bangunan gedung. Langkah-langkahutama yang dilakukan antara lain:(a) Penerapan danpenguasaan teknologi pembangkit listrik tenagauap (PLTU) dengan tingkat efisiensi yang tinggi, seperti Super
Critical, Ultra Super-Critical, ataupun IGCC;(b) Insentif untuk memodernkan kilang BBM dan BBG yang saat iniberoperasi sehingga keandalan dan efisiensinya meningkat;(c) Pelibatan sektor swasta di dalam investasi efisiensi energimelalui penyempurnaan insentif serta mekanisme pendanaan,terutama untuk memanfaatkan pinjaman lunak serta sumber-sumber dana perubahan iklim (climate change funds);(d) Pelibatan BUMN pemasok energi dan lembaga pembiayaandalam sistem pembiayaan energi efisiensi di industripengolahan dan manufaktur; dan (5) pemberdayaanperusahaan layanan energi (Energy Service Company – ESCOs)di dalam skim pembiayaan energi efisiensi.

10.3.7.4 Peningkatan Bauran Energi Baru dan TerbarukanPeningkatan bauran energi baru dan terbarukandilakukanmelalui percepatan pemanfatan panas bumi dan tenaga airuntuk pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar nabati (BBN) untukmensubstitusi BBM, terutama di sektor transportasi.(a) Langkah-langkah utama untuk mempercepat pemanfaatan panasbumi antara lain:(i) Penyiapan lapangan panas bumi sebagai WKP baru panasbumi;(ii) Penyempurnaan mekanisme tender pengadaan pengembangdalam pengusahaan panas bumi dan percepatan pelaksanaantender WKP baru; dan
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(iii) Pemberian insentif baik fiskal, seperti subsidi untuk feed-in
tariff energi bersih, maupun non-fiskal untuk mengurangiresiko eksplorasi panas bumi.(b) Langkah-langkah utama untuk mempercepat pemanfaatan tenagaair adalah:(i) Pembangunan PLTA pada jaringan yang sudah ada, baik itujaringan dengan bendungan pengairan ataupun saluranprimer irigasi;(ii) Pembangunan PLTA baru pada jaringan sungai atau airterjun;(iii) Pembangunan jaringan mikrohidro; dan(iv) Penyediaan insentif untuk investasi badan usaha, termasukswasta, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunanPLTA.(c) Peningkatan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) difokuskankepada 3 (tiga) jenis bahan bakar nabati, yaitu bio-ethanol, bio-diesel, serta bio-gas. Ketiga jenis BBN ini digunakan sebagaibahan pencampur untuk bahan bakar minyak dengan prosentasetertentu. Langkah-langkah utama untuk meningkatkanpemanfaatan BBN meliputi:(i) Penyediaan bahan baku BBN, terutama dalam hal pengembanganatau intensifikasi komoditas pertanian yang saat ini sudahditanam secara luas, seperti kelapa sawit, kelapa, tebu, sagu, danubi kayu;(ii) Pengembangan komoditas yang potensial/varietas unggulseperti kemiri sunan, jarak pagar, nyamplung, aren, dannipah, serta biomasa limbah pertanian; dan(iii) penyempurnaan makanisme off taker BBN (jaminan pasar),termasuk standar, subsidi, dan harga bahan baku serta hargajual BBN.Langkah-langkah ini perlu didukung oleh ketersediaan lahanyang cukup, pengelolaan penyediaan bahan baku BBN yang dilakukanmelalui pengembangan perkebunan energi secara terintegrasi, sertaindustri pengolahan BBN yang dikembangkan dengan skala pedesaan
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(Desa Energi Mandiri).
10.3.7.5 Pengurangan Subsidi Energi Secara Berkala

Subsidi BBM akan dikurangi secara berkala, sehingga padaakhirnya harga BBM akan mengikuti harga pasar. Pengurangan subsidiBBM ini secara tidak langsung akan mendorong berkembangnyaproduksi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sertameningkatkan efisiensi konsumsi BBM. Langkah-langkah utama yangdiakukan antara lain:(a) Perluasan pengendalian sistem distribusi BBM bersubsidi;(b) Peningkatan kualitas/mutu BBM dengan kandungan oktanyang lebih baik;(c) Perbaikan infrastruktur SPBU sesuai dengan kualitas BBMyang disediakan; dan(d) Pemantapan rumusan harga energi.
10.3.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan

Pertambangan BerkelanjutanUntuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligusmeningkatkan daya saing produk tambang, arah kebijakan yangditempuh adalah:
1. Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri. Strategiyang perlu dilakukan adalah:a. Menentukan produk tambang strategis sebagai bahan baku yangakan diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yangmempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi;b. Menyempurnakan pola Domestic Market Obligation (DMO) danmembatasi ekspor produk tambang strategis guna menjaminkontinuitas pasokan bahan baku; danc. Mengembangkan zonasi industri berbasis produk tambangstrategis, melalui antara lain pengembangan wilayah pusatpertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri,pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentraindustri kecil dan industri menengah.
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2. Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, melalui:a. Menyusun rencana pembangunan smelter yang diselaraskandengan potensi cadangan mineral dan ketersediaan infrastrukturpendukung;b. Menyiapkan dan menyediakan infrastruktur seperti jalan danlistrik untuk mendukung fasilitas smelter yang sudah beroperasimaupun yang akan dibangun;c. Melakukan verifikasi ketersediaan teknologi pengolahan danpemurnian serta mengakuisisi teknologi baru yang dibutuhkan;d. Mengembangkan proyek percontohan pola kerjasamapemerintah dan swasta dalam membangun smelter, termasukinfrastruktur pendukungnya; dane. Mengembangkan insentif keringanan bea keluar, tax allowance,dan skema pembayaran royalti bagi pengusahaan smelter yangterintegrasi dengan pengusahaan tambang.
3. Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan.Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepastianhukum adalah:a. Menyempurnakan pengaturan peningkatan nilai tambah didalam negeri dan peningkatan penerimaan negara melaluipenyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi;b. Meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait dalampembahasan isu-isu utama renegosiasi KK dan PKP2B; danc. Memfasilitasi dan mempercepat penyelesaian sengketa yangtimbul dalam pengusahaan pertambangan.
4. Memperkuat Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-

tambangPengurangan dampak negatif akibat dari kegiatan pertambangandilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, baik air, tanah,maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi daneksploitasi sumber daya mineral danpertambangan, denganmemperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dua hal utamayang menjadi fokus dalam pengurangan dampak ini adalah kegiatanpenambangan tanpa izin (PETI) dan upaya rehabilitasi lingkungan
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pasca kegiatan penambangan. Strategi yang perlu dilakukan untukmemperkuat penanganan kedua hal tersebut adalah:a. Meningkatkan pembinaan upaya perlindungan lingkungan,keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang tambang;b. Mengembangkan mekanisme pelaksanaan prinsip-prinsipkonservasi mineral danbatubara kepada pelaku usahapertambangan;c. Meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang melaluipenyempurnaan pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya;dand. Mengembangkan sistem monitoring dan koordinasi antarkementerian dan dengan pemerintah daerah untukmengurangi kegiatan PETI.
10.3.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan

Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan
Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI
Sesuai dengan Arahan dalam Indonesia Biodiversity
Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020

10.3.9.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

a. Menerapkan IKLH sebagai ukuran kualitas lingkunganhidup nasional, melalui strategi: (i) menjaga kualitas danketersediaan data dan informasi parameter yangdipergunakan di dalam IKLH; (ii) memantapkan metodologianalisis yang digunakan untuk penilaian; dan (iii)memantapkan aspek kriteria dan ukuran yang lebihkomprehensif dan konsisten.b. Menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutandengan .peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihakterhadap pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;penyusunan konsep kebijakan operasional pola konsumsidan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistempendukungnya; dan penerapan pola konsumsi dan produksiberkelanjutan di sektor-sektor prioritas, serta polakonsumsi masyarakat yang berkelanjutan. Strategi yang
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akan ditempuh yakni melalui: (i) inventarisasi dansinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkaitdengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; (ii)penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan produkramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat melaluiberbagai media; (iii) penyediaan pusat-pusat pelayananmasyarakat; (iv) penerapan prinsip-prinsip Sustainable
Consumption and Production/SCP dalam “business cycle”dan “business process” di pihak Pemerintah, Swasta danmasyarakat termasuk dalam hal pendanaan; (v)menggalakkan penggunaan teknologi bersih untukmeningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya danmengurangi limbah; (vi) pengembangan standar produkramah lingkungan yang terukur; dan (vii) pengembanganperaturan dan standar pelayanan publik dalam penerapanpola konsumsi berkelanjutan.c. Memperkuat data dan informasi lingkungan hidup yangberkualitas dan berkelanjutan, melalui strategi: (i)memperluas cakupan dan meningkatkan frekuensipemantauan kualitas lingkungan hidup, terutama udara, air,dan tanah; (ii) memperkuat sistem informasi danpemantauan kualitas lingkungan hidup yang terpadu baikpusat dan daerah, maupun antar sektor; (iii) memantapkanketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.

10.3.9.2 Mengendalikan pencemarandan kerusakan lingkungan
hidup

a. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkunganhidup, melalui strategi: (i) memperluas kriteria programAdipura yang komprehensif (matra air, udara, lahan,sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM); (ii)memperluas cakupan program Proper yang mengarah padaindustri yang lebih ramah lingkungan; (iii)mengembangkan dan mengimplementasikan skemainsentif dan disinsentif untuk pengendalian pencemarandan kerusakan lingkungan; dan (iv) menyusun Inpres dan
Road Map pencegahan dan pemulihan pencemaran dan
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kerusakan lingkungan hidup.b. Mengelola limbah dan bahan B3, melalui strategi: (i)menerapkan standar/aturan mengenai limbah dan bahanB3; (ii) memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.c. Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu, melaluistrategi: (i) pengembangan upaya 3R (reduce,reuse, dan
recycle); (ii) pengembangan bank sampah danpengomposan; (iii) pengembangan sistem pengolahansampah yang terpadu baik skala komunal maupun nasional;(iv) peningkatan kerjasama pemerintah, swasta, danmasyarakat melalui “Gerakan Tiga Jari” pengelolaansampah.d. Melakukan upaya pemulihan pada kawasan yang sudahdalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantarsecara terkoordinasi, melalui strategi: (i) melakukaninventarisasi dan penilaian (assessment); (ii) secaraterkoordinasi melakukan pemulihan kawasan bekastambang, hutan/tutupan lahan, pesisir dan laut serta badanair yang kritis.

10.3.9.3 Memperkuat Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup:

a. Membina dan meningkatkan kapasitas SDM lingkunganhidup, melalui strategi: (i) mengembangan PPNS,termasuk di dalamnya jabatan fungsional pengawasanlingkungan hidup (PPLH); dan (ii) memberikanpembinaan dan pelatihan kepada PPNS dan PPLH secaraberkesinambungan.b. Meningkatkan kepastian hukum lingkungan, melaluistrategi: (i) menyelesaikan peraturan pelaksanaanturunan UU No. 32/2009 tentang PPLH; (ii) meningkatkanpelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkunganhidup; dan (iii) meningkatkan kerjasama dengan instansipenegak hukum.



62 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

10.3.9.4 Melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi KEHATI
sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam
Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP
2003-2020:

a. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan KEHATIberkelanjutan melalui strategi: (i) kebijakan pemanfaatanKEHATI yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; (ii)pengembangan potensi keekonomian KEHATI; (iii)peningkatan hubungan antara industri dan hasil kajianpenelitian lembaga riset Indonesia; dan (iv)pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulankomparatif industri hilir (nilai tambah); industri berbasisbioresource (energi, farmasi, kesehatan, kosmetik, pangan,dan biomaterial).b. Meningkatkanupaya pelestarian fungsi KEHATI agarterjaga daya dukung lingkungan dan kemampuanpemulihannya (restorasi), melalui strategi: (i)peningkatkan kualitas dan kuantitas biodiversitas denganmelakukan perlindungan spesies, ekosistem, dan genetik;(ii) pengembangan dan penerapan kebijakan pelestariankeanekaragaman hayati baik secara in-situ maupun eks-situ; dan (iii) penangkaran flora dan fauna yang terancampunah untuk pelestarian flora dan fauna di habitatalaminya, serta memenuhi permintaan pasar.c. Memantapkankelembagaan dan kapasitas penataan ruang,sertameningkatkankesadaran, sikap mental, dan perilakumasyarakat dalam mendukung implementasi pengelolaanKEHATI, melalui strategi : (i) dukungan pendanaanpengembangan riset, data base, dantenaga ahli; (ii)penelitian mendasar pemanfaatan & pengelolaan KEHATI,serta pengembangan IPTEK &inovasi teknologi terapanyang tepat (termasuk local wisdom) secara terintegrasi;(iii) valuasi KEHATI terkait kontribusinya terhadappembangunan; (iv) kerjasama pemerintah, swasta,masyarakat daninstitusi penelitian dalam pengembangan
bio-basedeconomy; dan (v) implementasi konvensi melalui
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perencanaan, manajemen pengetahuan, dan capacitybuilding.d. Meningkatkan kualitas SDM, serta dukungan politik,regulasi, dan anggaran dalam pengelolaan KEHATI melaluipengarusutamaan isu KEHATI pada setiap tatarankelembagaan dan masyarakat, melalui strategi : gerakanpenyadaran pentingnya bioresourcesdan biodiversitasdalam sektor pangan, bioenergi, obat‐obatan dan jasalingkungan.
10.3.9.5 Penanganan Perubahan Iklim danPeningkatan Kualitas

Informasi Iklim dan Kebencanaan

1. Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,melalui strategi: (a) melaksanakan kegiatan yang secaralangsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkanemisi GRK; (b) melakukan pemantauan dan evaluasipelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (c) melaksanakaninventarisasi GRK yang berkesinambungan setiaptahunnya melalui SIGN Center; (d) menerapkan sistemMRV di setiap bidang; (e) menyempurnakan indekskerentanan dan indikator adaptasi; (f) melaksanakanstrategi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API di 15(lima belas) daerah rentan; dan (g) meningkatkanpengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait denganperubahan iklim.2. Meningkatkan jangkauan layanan, kecepatanpenyampaian dan analisis, serta akurasi informasiperingatan dini iklim dan bencana, melalui strategi: (a)menambah kerapatan jaringan peralatan peringatan dini,seperti Automatic Rain Gauge (ARG), Automatic Weather
Station (AWS), Agroclimate Automatic Weather Station(AAWS), dan sensor gempa; (b) meningkatkan kapasitassumber daya manusia/forecaster; (c) mengembangkansarana/media komunikasi/diseminasi informasiperingatan dini; (d) melakukan perawatan dan kalibrasiperalatan secara rutin; dan (e) meningkatkan koordinasidan sinergisitas layanan peringatan dini gempa bumi dan
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tsunami dengan instansi terkait, seperti BPPT danBNPB/BPBD; dan (f) peningkatan kesadaran dan kapasitasmasyarakat terkait dengan informasi peringatan dini.3. Menyediakan dan memperkuat akurasi data dan informasipendukung penanganan perubahan iklim yangberkesinambungan, melalui strategi: (a) membuat danmenyempurnakan pemodelan proyeksi perubahan iklim;(b) menyediakan dan memperkuat akurasi informasiuntuk mendukung upaya ketahanan pangan (pertaniandan perikanan) dan ketahanan energi.4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasiMKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melaluistrategi: (a) meningkatkan kualitas data dan informasidengan mengganti peralatan analog menjadi peralatanotomasi/digital; (b) meningkatkan akurasi dan kecepatanpenyampaian informasi yang mendukung kelancaran dankeselamatan penerbangan dan maritim; (c) memperkuatdatabase MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringandiseminasi informasi MKG; (d) peningkatan kapasitassumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG;dan (e) menyediakan dan meningkatkan akurasi data daninformasi pendukung pemantauan kualitas udara ambien,sesuai dengan standar parameter yang ditentukan.
10.4 Kerangka Pendanaan

10.4.1 Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan
Diversifikasi Konsumsi PanganPendanaan pembangunan dalam mendukung peningkatanpasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan bersumberpemerintah(APBNdan APBD), swasta, dan masyarakat. Sumberpendanaan APBN difokuskan pada beberapa kegiatan yang sesuaidengan fungsi publik yaitu penyediaan infrastruktur pertanian danperdesaan seperti irigasi dan jalan usaha tani, penelitian danpengembangan, penguatan sistem perbenihan dan penyuluhan danpendataan petani sertasubsidi pertanian. Pendanaan dari APBD akandiarahkan kepada kegiatan pendukung di tingkat daerah, sepertiinfrastruktur (irigasi tersier dan jalan usahatani), penyuluhan, danpengawalan produksi.Di luar APBN/APBD, pendanaan dari
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BUMN/BUMD dan swasta seperti perusahaan dankredit perbankanuntuk mendukung budidaya maupun usaha pengolahan pangan.
10.4.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan

Kesejahteraan PetaniUpaya pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dankesejahteraan petani akan menjadi tanggungjawab para pihakkhususnya Pemerintah, dan dunia swasta. Khususnya untukpengembangan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian,pihak swasta akan lebih banyak berperan baik di hulu ataupun hiliruntuk pengembangan komoditas-komoditas khususnya perkebunanyang memiliki daya saing ekspor.Sementara untuk pengembangan hortikultura akan diarahkanuntuk mengurangi impor hortikultura, maka peran Pemerintah masihakan besar berupa pemberian insentif bagi pengembangan komoditi-komoditi hortikultura unggulan seperti nenas, manggis, salak yangsudah mulai mendapat tempat di pasaran ekspor.Pemberian kredit dan insentif pajak masih diperlukan untukpengembangan berbagai komoditi yang sebetulnya memiliki dayasaing yang masih potensial untuk dikembangkan. Pemberian kreditdan bantuan lainnya penting mengingat masih diperlukannya anggaranyang besar khususnya untuk peremajaan tanaman-tanamanperkebunan yang menjadi kunci peningkatan daya saing.
10.4.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta

Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya IkanUntuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam dan luar negeriterhadap produk perikanan, diperlukan upaya peningkatan produksidan memelihara keberlanjutan dari sumber daya perikanan melaluipenerapan konsep sustainable fisheries. Selain itu dilakukan pulapengawalan, promosi dan penyediaan infratruktur untukmeningkatkan daya saing produk dan peningkatan ekspor sertadukungan Iptek dan SDM. Kesemuanya ini dilakukan melalui investasipemerintah APBN/APBD terutama untuk fasilitasi publik. Untukpembangunan usaha perikanan, baik untuk pengolahan maupunbudidaya perikanan dan penangkapan ikan dilakukan olehswasta/masyarakat. Pendanaan dari BUMN/BUMD dan swasta sepertiperusahaan dan perbankan melalui CSR ataupun skema tertentusangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan perikanan.
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10.4.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan
BerkelanjutanPeningkatan tata kelola sumber daya kelautan dilakukan melaluipengaturan wilayah dan zonasi untuk kegiatan pembangunansebagaimana yang dilaksanakan di wilayah daratan, dan pembakuannama pulau.Selain itu, dilakukan pula upaya konservasi, rehabilitasikawasan yang rusak serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatansumber daya kelautan, termasuk IUU fishingPendanaan dalam rangkapeningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecildapat bersumber baik dari APBN, APBD, CSR, maupun sumberpendanaan lainnya.

10.4.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan
Jasa Lingkungan

10.4.5.1 Pengembangan KPH Produksi dan Produk KayuUpaya peningkatan daya saing produksi hutan perlu didukungdengan sumber pendanaan dari APBN, APBD dandana masyarakat.Pendanaan APBN dimanfaatkan untuk fasilitasi pengembangan KPHPserta investasi yang bersifat initial capital, untuk mendorongpemerintah daerah berperan aktif sesuai kewenangannya dalampembangunan dan pengelolaan KPHP.
10.4.5.2 Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan

KayuUntuk mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai penyanggakehidupan maka pemerintah pusat dan daerah akan mengalokasikananggarannya melalui APBN dan APBD. Selain itu, pendanaan dari APBNmelalui dana transfer dari pusat ke daerah berupa Dana AlokasiKhusus (DAK) dapat menjadi sumber pendanaan. Selain itu potensipendanaan melalui kerjasama kemitraan dapat menjadi alternatif.
10.4.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta

Pengelolaan DAS

10.4.6.1 Peningkatan Kinerja Tata Kelola KehutananPendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalamperbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan.Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang
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dilakukan di pusat sesuai dengan di daerah, juga untuk meningkatkanketerlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dengandunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salahsatu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelolakehutanan.
10.4.6.2 Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sumber pendanaanutama diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, makadirasakan perlu untuk mendapatkan pendanaan dari sumber lainnyaseperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat dan kerjasamadengan mitra internasional. Dalam rangka menampung danmengkoordinasikan dana-dana yang berasal dari non-APBN tersebut,maka akan dibentuk trust fund di bidang konservasi kehutananyangakan dikelola oleh Pemerintah. Dengan adanya mekanisme pendanaanini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik danterintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupundalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelolakawasan konservasi.
10.4.6.3 Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program yang bertujuan untuk mempertahankan danmemulihkan kondisi DAS dalam rangka mencapai ketahanan airberkelanjutan dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Peraturanpenggunaan dana reboisasi yang tertuang dalam PP 35 tahun 2002perlu disempurnakan sehingga penggunaan dana tidak hanya terbataspada penanaman saja, tetapi juga penggunaan lebih luas yangmendukung upaya memulihkan kekritisan DAS. Sumber dana APBNdifokuskan pada rehabilitasi lahan kritis di dalam KPH, penanganandan revitalisasi DAS prioritas nasional dan penyelesaian status DASLintas Negara, serta peningkatan koordinasi pemerintah pusat –daerah dalam implementasi 108 RPDAST yang telah disusun denganRTRW. APBD akan digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis di luarkawasan serta penguatan kelembagaan di daerah serta pemberdayaanmasyarakat.
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10.4.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi EnergiPendanaan dalam rangka penguatan ketahanan energi dapatbersumber dari APBN, APBD maupun Badan Usaha baik milikpemerintah maupun swasta. Untuk mendukung strategi peningkatanpasokan energi primer, pemerintah dapat membiayai pelaksanaansurvei umum, promosi dan penyiapan wilayah kerja baru, danmonitoring dan evaluasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi,sedangkan pembiayaan swasta meliputi pelaksanaan eksplorasi daneksploitasi serta pelaksanaan pilot project gas unconventional(shale
gasdan CBM).Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana energi,pembiayaan pemerintah mencakup pelaksanaan pra-studi kelayakan,pengadaan lahan, penyiapan dan pelaksanaan tender, pembangunanjaringan prasarana migas, serta monitoring dan evaluasipembangunan. Di lain pihak, pembiayaan swasta diarahkan padapembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana danprasarana energi (kilang, FSRU, regasifikasi, SPBG).
10.4.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan

Pertambangan BerkelanjutanPendanaan dalam rangka peningkatan daya saing untukkomoditas mineral dan tambang dapat bersumber dari APBN, APBD,CSR, dan Badan Usaha. Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayaikegiatan-kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor,fasilitasi pembangunan industri pengolahan dan pemurnian,penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, jalan, transportasilaut, serta monitoring dan evaluasi. Sementara, badan usaha baikmelalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapatmendukung dan atau membangun industri pengolahan dan pemurnianbeserta fasilitas pendukungnya.
10.4.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan

Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan
Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI Sesuai
dengan Arahan dalam Indonesia Biodiversity Strategy And
Action Plan/IBSAP 2003-2020Kerangka pendanaan untuk isu strategis ini bersumber daripendanaan pemerintah pusat (APBN), baik yang bersumber dari danaRupiah Murni maupun pendanaan hibah internasional (bilateral danmultilateral).
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melindungi industri kecil dan menengah yang mengandalkanbahan baku komoditas pertanian dari dalam negeri.
 Kerangka KelembagaanPeningkatan daya saing dan nilai tambah komoditaspertanian memerlukan pengaturan kelembagaan(institutional arrangement) baik di sisi hulu maupun di sisihilir. Pada aspek hulu, peran Kementerian Pertanian akansangat dominan sebagai lembaga teknis yang membinaaspek produksi. Sementara pada sisi hilir, perankementerian/lembaga lain juga cukup penting khususnyaKementerian Perindustrian (terkait dengan peta jalanpengembangan industri agro industri nasional),Kementerian Keuangan untuk hal yang terkait denganinsentif fiskal seperti keringanan pajak dan bea masuk, sertaKementerian UMKM yang terkait dengan pembinaan danpengembangan usaha mikro, kecil,  dan menengah.

10.5.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta
Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

 Kerangka RegulasiKerangka regulasi yang diperlukan dalam pembangunanperikanan adalah peraturan turunan untuk pelaksanaan UUNo. 19/2013 Tentang Perlindungan dan PemberdayaanPetani, dengan memasukkan nelayan, pembudidaya ikan,pengolah/pemasar ikan, dan petambak garam. Disamping ituadalah penyelesaian RPP tentang Pembudidayaan IkanSelain itu, beberapa regulasi yang diperlukan adalah: (1)Penataan perizinan usaha penangkapan ikan di pusat dandaerah; (2) Penetapan lahan irigasi teknis untuk tambak; (3)Sinkronisasi Tata Ruang Lintas Sektor untuk pengembanganperikanan budidaya; (4) Tata Ruang Pesisir untukmarikultur; (5) Penguatan regulasi terkait pengembangansentra perikanan; (6) Pengembangan sistem logistik ikannasional; (7) Pengawasan perikanan; dan (8) KapalPerikanan.
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10.4.10 Penanganan Perubahan Iklim danPeningkatan Kualitas
Informasi Iklim dan KebencanaanKerangka pendanaan untuk pengembangan dan pembinaanmeteorologi, klimatologi dan geofisika bersumber dari pendanaanpemerintah (APBN)dan sumber-sumber dana lain baik dari dalamnegeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.Untuk peningkatan usaha pengumpulan dana untuk Indonesia

Climate Change Trust Fund (ICCTF), perlu disempurnakan Perpresterkait Dana Perwalian Nasional yang mengatur tentang: (1) sumberpendanaan; dan (2) mekanisme penyaluran pendanaan.
10.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

10.5.1 Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan
Diversifikasi Konsumsi Pangan

 Kerangka RegulasiDalam mendukung penguatan pasokan pangan dandiversifikasi konsumsi, maka terdapat regulasi yang akandidorong dalam lima tahun ke depan, yaitu:
1. Melengkapi peraturan turunan dari UU No. 18/2012,terutama berkaitan pembentukan lembaga otoritaspangan. Sesuai dengan UU No. 18/2012 TentangPangandiperlukan adanya suatu lembaga/otoritas panganyang memiliki wewenang dalam perencanaan, dan jugaimplementasi kebijakan pangan baik di tingkat pusatmaupun di tingkat daerah.
2. Peraturan pelaksanaan Menteri Pertanian yang

mengatur detail implementasi asuransi pertanian
yang juga dapat menjadi payung hukum bagi Pemda
untuk dapat berpartisipasi dalam skema pendanaan
asuransi pertanian. Sesuai Undang-undang No. 19/2013Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, asuransipertanian merupakan salah satu instrumen penting yangdiamanatkan dalam rangka peningkatan produktivitastanaman pangan (padi) dan perlindungan terhadap usahatani. Permentan yang mengatur hal ini diperlukansehinggaprogram asuransi pertanian dapat dijalankan
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baik dalam bentuk pilot project ataupun program yangsifatnya massal. Peraturan ini perlu didukung olehperaturan di bidang perbankan dan lembaga keuangan.
 Kerangka Kelembagaan

Pembentukan lembaga otoritas pangan yang
merupakan amanat UU No. 18/2012. Lembaga inimerupakan lembaga yang independen dari KementerianPertanian yang lebih memiliki tuksi di bidang produksipangan dan pertanian. Lembaga ini sekaligus akanmengkoordinasikan ketahanan pangan, dan otoritas beradadi bawah presiden sertadiharapkan dapat memiliki fungsikoordinasi secara vertikal dan horizontal.

10.5.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan
Kesejahteraan Petani

 Kerangka RegulasiDalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saingproduk-produk pertanian, diperlukan Permentan yangmengatur tentang ketertelusuran (traceability) untukkomoditi-komoditi ekspor dan impor. Melalui ketertelusuranini, maka diharapkan dapat menjamin keamanan, syaratkesehatan, serta praktek-praktek pertanian yang baik (GAP)untuk komoditi-komoditi tersebut. Selain itu, untukpenerapan ISPO perlu disusun instrumen pelaksanaan danpengawasannya agar dapat dipertanggungjawabkan dandigunakan dalam diplomasi perdagangan internasional.Regulasi lain yang perlu ditinjau kembali adalah yang terkaitdengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan-bahanyang diolah di dalam negeri, Bea Keluar (BK)untuk produk-produk ekspor, serta ketentuan Tarif Bea Masuk (TBM)untuk produk-produk impor. Dengan telaahan tersebut,maka penerapan PPN akan disesuaikan dengan jeniskomoditas yang akan dikembangkan oleh Pemerintah.Penerapan PPN, BK dan TBM yang lebih fair adalah salahsatu bentuk pemihakan Pemerintah terhadap upayapeningkatan nilai tambah dan daya saing, serta untuk
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10.5.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan
Jasa Lingkungan

10.5.5.1 Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu

 Kerangka RegulasiDalam upaya meningkatkan daya saing hasil hutan kayumaka diperlukan revisi Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Barang Dilarang Ekspor. Padapermen tersebut terdapat larangan untuk mengeksporkayu bulat. Revisi diperlukan untuk membuka eksporkayu bulat namun dengan ketentuan tertentu yang ketatantara lain jenis kayu bulat yang dapat diekspor, kuotaekspor kayu bulat, kriteria perusahaan yang mendapatkanizin untuk melakukan penebangan bagi keperluan eksporserta kriteria perusahaan yang diperbolehkan melakukanekspor dan pola produksi hutan berkelanjutan.Sebagai tindak lanjut UU No. 18/2013 diperlukanpenyusunan RPP tentang Penebangan Kayu di LuarKawasan Konservasi dan Hutan Lindung untuk Keperluansendiri dan tidak untuk tujuan komersil, serta tata carapenerapan sanksi administratif.Produksi hasil hutan kayu melalui KPHP diharapkanmeningkat dengan dukungan regulasi yang terkait denganpengaturan kerja sama pemerintah dan swasta dalampengelolaan KPH melalui pola Public Private Partnershipyang diatur minimal melalui Peraturan Presiden.Revisi UU No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi (DR)untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan PNBP dari DRdan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Sektor Kehutananoleh daerah.
 Kerangka KelembagaanBentuk konkrit kelembagaan yang dibutuhkan untukpeningkatan daya saing kehutanan adalah pemisahanfungsi regulator dan pelaksana (operator) di tingkattapak. Pelaksana pemanfaatan produksi difokuskan pada



72 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

 Kerangka KelembagaanPerlunya dikembangkan kerangka kelembagaan dan skemakerjasama untuk mengelola wilayah penangkapan perikanan(WPP) yang berjumlah 11 WPP, mencakup semua perairannusantara. Kerangka regulasi dan kelembagaan inimencakup pelibatan segenap unsur pemangku kepentinganyang ada di setaiap WPP untuk bersama-samabertanggungjawab dalam menyeimbangkan upayapemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan yang bersifatdiluar batas adminstratifnya. Selain itu, diperlukanpembentukan kelembagaan pengelola SLIN, penguatankelembagaan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian MutuHasil Perikanan (LPPMHP) di daerah, serta pengembangankelembagaan penyuluh perikanan di daerah.
10.5.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan
Berkelanjutan

 Kerangka RegulasiDalam rangka peningkatan tata kelola laut, pesisir danpulau-pulau kecil diperlukan aturan turunan UU No. 1/ 2014tentang Perubahan Atas UU No. 27/ 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antaralain: (a) Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan IzinPengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (b)Peraturan Pemerintah tentang Sanksi AdministratifPemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-PulauKecil, (c) Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham danLuasan Lahan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil danPemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam RangkaPenanaman Modal Asing, (d) Peraturan Presiden tentangSempadan Pantai, (e) Peraturan Presiden tentang Penelitiandan Pengembangan di Wiayah Pesisir dan Pulau Kecil.Dengan disahkannya UU No.32/2014 tentang Kelautan,maka diperlukan peraturan turunan antara lain terkaitkebijakan pembangunan kelautan terpadu, PP tentangkebijakan budaya bahari, PP tentang perencanaan ruang



RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019 | 73

laut, PP tentang pengaturan izin lokasi di laut, PP tentangindustri maritim dan jasa maritim, serta PP tentangkebijakan tata kelola dan kelembagaan di laut. Selain itu,diperlukan kebijakan penanggulangan dampak pencemarandan bencana kelautan.
 Kerangka KelembagaanDiperlukan penguatan kelembagaan dalam melaksanakankoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunankelautan, termasuk penguatan Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD) dalam akselerasi penyusunanRencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yangterintegrasi dengan RTRW dan dan pembentukan BadanKeamanan Laut dalam rangka pengawasan di laut.
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terbentuknya dan beroperasinya kelembagaan KPHPsebanyak 347 unit, sesuai Rencana Kehutanan TingkatNasional melalui operator yang merupakan unitpelayanan teknis daerah (UPTD) dan/atau badan layananumum daerah (BLUD).
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10.5.5.2 Pengembangan KPH Lindung Dan Hasil Hutan Bukan
Kayu

 Kerangka RegulasiRevisi Peraturan Menteri Kehutanan yang mempermudahproses perizinan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm),Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Desa sertamendelegasikan kewenangan tersebut kepada tingkat KPH(Kesatuan Pengelolaan Hutan). Permenhut No.P.49/MENHUT-II /2008 jo p.14/ MENHUT-II /2010 jop.53/ MENHUT-II /2011 Tentang Hutan Desa, PermenhutNo. P.37/ MENHUT-II /2007 jo P.18/MENHUT-II/2009 joP.13/MENHUT-II/2010 Tentang Hutan Kemasyarakatan,Permenhut No. P.23/MENHUT-II/2007 jo P.5/ MENHUT-II/2008 jo P.55/MENHUT-II/2011 jo P.31/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Permohonan Izin PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalamHutan Tanaman perlu dilakukan untuk meningkatkanakses masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Terkaitdengan hutan adat perlu diterbitkannya peraturan yangmemuat pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat.
 Kerangka KelembagaanHutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintahdaerah pada umumnya kurang mendapat perhatian baikdari sisi pengurusannya, pengelolaannya hingga programmaupun pendanaannya. Dengan mendorong HutanLindung menjadi KPHL diharapkan hutan lindung dapatdimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi fungsinya.

10.5.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan
SertaPengelolaan DAS

10.5.6.1 Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan

 Kerangka RegulasiPerbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya
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revisi PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang TataHutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutanserta Pemanfaatan Hutan, PP No. 44/2004 tentangPerencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012 danPermenhut P.47/2010 Revisi PP No. 44/2004 tentangPerencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012 danPermenhut P.47/2010. Terkait peraturan tersebut,perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengukuhankawasan hutan yang secara subtansi menjaminkepastian hukum atas status, letak, batas dan luaskawasan hutan, melindungi hak masyarakat atastanah dan sumber daya alam, transparan, partisipatif,dan bebas dari korupsi.Revisi Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentangPembagian Wewenang Pusat-Daerah BidangKehutanan perlu dilakukan untuk meningkatkantanggung jawab pemerintah daerah terhadappengelolaan sumber daya hutan dalam rangkapertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraanmasyarakat dan pelestarian lingkungan.Tindak lanjut UU No. 18/2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait denganlembaga dan pengangkatan hakim perkara.Revisi PP No. 10/2010 tentang Tata cara PerubahanFungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dan PP NO.24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaitindak lanjut UU No. 41/1999 tentang Kehutanandalam rangka pembenahan peraturan penggunaankawasan hutan.
 Kerangka KelembagaanPembentukan KPH merupakan upaya peningkatankinerja pengurusan kawasan hutan agar memberikanmanfaat kepada negara secara optimal. KPH
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dimaksudkan lebih kepada pemisahan peran regulatordan pelaksana di tingkat tapak sesuai dengan jiwapembagian kewenangan antara pemerintah pusat dandaerah. KPH juga memungkinkan pemerintah daerahmemanfaatkan sumber daya hutan seoptimal mungkinmelalui Unit Pengelola Teknis Daerah dan atau BadanLayanan Umum Daerah.
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10.5.6.2 Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

 Kerangka RegulasiDalam rangka mendukung pelaksanaan strategi danprogram pengelolaan hutan konservasi maka diperlukanempat kerangka regulasi sebagai berikut:1. Revisi terhadap UU No.5/1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.2. Turunan regulasi yang mengatur tentang JasaLingkungan dari hutan dan kawasan konservasi padakhususnya,3. Sinkronisasi antara peraturan mengenai kehutanan danminerba dalam pemanfaatan panas bumi di kawasankonservasi (Revisi PP No. 28/2011 TentangPengelolaan KSDA dan KPA sebagai turunan UU No.2/1990).4. Peraturan turunan dari Protocol Cartagena yangmengatur perlindungan dari keanekaragaman hayatimeliputi perpindahan lintas batas, persinggahan,penanganan dan pemanfaatan semua Organisme HasilModifikasi Genetik (OHMG) yang dapat mengakibatkankerugian terhadap konservasi dan pemanfaatanberkelanjutan keanekaragaman hayati
 Kerangka KelembagaanSejalan dengan kebijakan pembentukan danoperasionalisasi KPH di tingkat kementerian, maka akandibentuk 50 unit KPH Konservasi agar pengelola kawasanhutan konservasi yang saat ini cenderung terlantar danbelum terkelola dengan baik.

10.5.6.3 Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

 Kerangka RegulasiSinkronisasi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
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2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air  danPeraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentangPengelolaan DAS perlu segera dilakukan. Hal ini perludiperkuat dengan Peraturan Presiden atau PeraturanGubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk perintahimplementasi pengelolaan DAS yang salingbersinergi/berjalan selaras dan terintegrasi. Selain itudiperlukan juga regulasi pendukung untuk rencanamekanisme pendanaan penggunaan jasa lingkunganantar wilayah dan antar masyarakat. Dalammendukung pemulihan DAS dan pencapaianketahanan air, juga diperlukan peraturan turunandari Undang Undang No.37 Tahun 2014 tentangKonservasi Tanah dan Air yang dapat salingmelengkapi dengan peraturan turunan UndangUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
 Kerangka KelembagaanDalam rangka meningkatkan pengelolaan DAS,diperlukan koordinasi perencanaan yang kuat antarinstansi serta penggunaan unit analisis DAS sebagaibasis dalam penyusunan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW). Oleh karena itu, diperlukan sinergiyang lebih baik dan intensif antara KementerianAgraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional,Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)dan  Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah(BKPRD), Kementerian Kehutanan sebagai instansikoordinator penyusun RPDAST (termasuk RPDASTLintas negara dan lintas provinsi), dan BAPPENASserta Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

10.5.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi

 Kerangka RegulasiUntuk mendukung strategi peningkatan pasokan energi
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primer diperlukan penataan kelembagaan industri hulu danhilir, pembentukan petroleum fund, serta harmonisasiregulasi dan peran pemerintah daerah.Untuk mendorong penggunaan energi yang lebih efisien,diperlukan peraturan yang melandasi pemberian insentifbagi pelaku industri dan pemilik bangunan dalam alihteknologi penggunaan energi yang lebih efisien. Peningkatanbauran energi baru dan terbarukan memerlukan penerapan
feed in tariff dan penyederhanaan proses perizinan,sedangkan pengurangan subsidi energi secara berkalamemerlukan regulasi kebijakan harga dan penentuan targetsasaran yang realistis.

 Kerangka KelembagaanPenguatan ketahanan energi untuk mendukung kedaulatanenergi perlu ditata kembali, terutama terkait peran badanusaha baik BUMN/BUMD dan swasta serta KementerianESDM, Kementerian Keuangan, Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas),Kementerian BUMN, BPH Migas, dan Pemerintah Daerahyang menjadi pelaksana kunci dalam peningkatan pasokanenergi primer dan infrastrukturnya.
10.5.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan

Pertambangan Berkelanjutan

 Kerangka RegulasiBeberapa ketentuan dalam UU No. 4/2009 perludilakukan penyempurnaan agar pengelolaan danpelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineraldan batubara dapat memberikan nilai tambah secaranyata untuk pertumbuhan ekonomi nasional danpembangunan daerah yang berkelanjutan gunamencapai kesejahteraan rakyat dengan tetapmemperhatikan lingkungan hidup. Di samping itu,perlu juga ada perubahan lain terkait dengan PutusanMahkamah Konstitusi tentang mekanisme penetapan



82 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

Wilayah Pertambangan serta penambahan BadanUsaha Pertambangan, Pengaturan Pasar, danPengembalian Wilayah Kerja Pertambangan.
 Kerangka KelembagaanPeran dan kerjasama antar Kementerian/Lembagaperlu dipertegas untuk mendorong peningkatanindustri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri,adalah sebagai berikut:1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineralmerumuskan arah kebijakan pengaturan, pembinaan,dan pengawasan pengusahaan pertambangan strategisserta penyediaan ketenagalistrikan untuk industripengolahan dan pemurnian;2. Kementerian Perindustrian merumuskan arah kebijakanpengaturan, pembinaan, dan pengawasanpengembangan industri manufaktur yang bersinergidengan industri berbasis produk tambang strategis;3. Kementerian Perdagangan merumuskan arah kebijakanpengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidangperdagangan yang mendukung pengembangan industripengolahan dan pemurnian;4. Kementerian PU dan Perhubungan menyediakan saranadan prasarana transportasi yang mendukung industripengolahan dan pemurnian;5. Kementerian Keuangan mengembangkan insentif dannon-insentif bagi pengusahaan industri pengolahan danpemurnian serta industri manufaktur yang menyeraphasil produk bahan setengah jadi dan bahan jadi;6. BKPM memberikan kemudahan perizinan bagi badanusaha yang berinvestasi di industri pengolahan danpemurnian;7. Kementerian BUMN: mendorong partisipasi BUMNuntuk membangun industri pengolahan dan pemurnian
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di dalam negeri serta infrastruktur pendukungnya; dan8. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinandan penyediaan lahan bagi badan usaha yang akanmengembangkan industri pengolahan dan pemurnian didalam negeri.
10.5.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan

Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan
danPelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI
Sesuai dengan Arahan dalam Indonesia Biodiversity
Strategy And Action Plan/IBSAP 2003-2020

 Kerangka RegulasiDalam mendukung upaya peningkatan kualitaslingkungan hidup, pengembangan pola produksi dankonsumsi berkelanjutan danpelestarian danpemanfaatan keekonomian KEHATI, perlu dilakukanpercepatan penyelesaian peraturan perundanganoperasional turunan dari UU No.32/2009. Ditargetkandapat diselesaikan 10 (sepuluh) PeraturanPerundangan (PP) turunan dari UU No.32/2009 padakurun waktu 2015-2019, yakni: (1) RPP PengelolaanSampah Spesifik; (2) RPP Pengelolaan B3 (Revisi PPNo.74/2001 tentang Pengelolaan B3); (3) RPPPerlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst; (4)RPP Perlindungan dan Pengelolaan EkosistemMangrove, Terumbu Karang, dan Padang Lamun; (5)RPP Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; (6) RPPLembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH; (7)RPP Pengawasan dan Sanksi Administrasi; (8) RPPRencana Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup; (9) RPP Penyelenggaraan Kajian LingkunganHidup Strategis; dan (10) RPP Instrumen EkonomiLingkungan Hidup.Selanjutnya, ke depan juga perlu dilakukan revisiterhadap dua PP, yaitu: (1) RPP Perlindungan dan
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Pengelolaan Kualitas Air (Revisi PP No. 82/2001tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendalianPencemaran Air); dan (2) RPP Perlindungan danPengelolaan Kualitas Udara yang mengandungPengelolaan Gas Rumah Kaca dan Bahan perusak Ozon(Revisi PP No. 41/1999 tentang PengendalianPencemaran Udara).
 Kerangka Kelembagaan1. Diperlukan penguatan kelembagaan PPE dan BLHDuntuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup didaerah;2. Diperlukan penguatan Jabatan Fungsional PengawasLingkungan Hidup;3. Khusus untuk Pelestarian dan PemanfaatanKeekonomian KEHATI, kelembagaan yangdiperlukan antara lain Komisi Keamanan HayatiProduk Rekayasa Genetik/KKH PRG (PeraturanPresiden Nomor 39 Tahun 2010); Komisi NasionalSumber Daya Genetik/KNSDG dan 19 KomisiDaearah Sumber Daya Genetik/KOMDASDG(berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor734/Kpts/OT.140/12/2006); dan Pokja Nasional(National Taskforce) untuk Koordinator isu prioritasKEHATI.

10.5.10 Penanganan Perubahan Iklim danPeningkatan Kualitas
Informasi Iklim Dan Kebencanaan

 Kerangka RegulasiDalam upaya peningkatan pengelolaan data daninformasi MKG, maka diperlukan penyelesaian dariPeraturan Pemerintah (PP) turunan dari UUNo.31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi danGeofisika, yaitu PP yang mengatur tentang: (1)
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Pelayanan MKG; (2) Sumber Daya Manusia MKG; (3)Rekayasa dan Penelitian MKG.
 Kerangka KelembagaanDalam memperkuat peran dan koordinasi BMKG di tingkatdaerah, maka diperlukan penguatan kelembagaan UnitPelayanan Teknis (UPT) yang ada di daerah. Untukmendukung pelaksanaan program/kegiatan Perubahaniklim, perlu penguatan untuk ICCTF.
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